MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Referência: Inquérito Civil Nº 104.2017.000484

RECOMENDAÇÃO

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE,
constitucionais e legais, precipuamente conferidas pelos artigos 127, caput, e 129, incisos, III
e VI, da Constituição Federal de 1988, pelos arts. 25, inciso IV, alínea “a” e 26, inciso I e art.
27, parágrafo único, inciso IV todos da Lei n° 8.625/93 (Lei Orgânica Nacional do Ministério
Público), art. 8°, § 1°, da Lei n° 7.347/85, no art. 84, inciso III e V da Constituição do Estado
do Rio Grande do Norte, no art. 67, inciso IV, alínea “c”, 68, inciso I, alínea “b” e art. 69,
parágrafo único, “d”, da Lei Complementar Estadual n° 141/96 (Lei Orgânica Estadual do
Ministério Público) e ainda:
CONSIDERANDO que o Ministério Público é instituição permanente,
essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do
regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art. 127);
CONSIDERANDO, também, ser função institucional do Ministério Público,
dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância
pública aos direitos assegurados na Constituição, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia (CF/88, art. 129, II e III);
CONSIDERANDO que, como defensor da ordem jurídica e dos interesses
sociais, cabe ao Ministério Público atuar em resguardo dos princípios constitucionais da
Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, dentre os quais, o
da legalidade, da publicidade, da eficiência e, ainda, da probidade administrativa;
CONSIDERANDO que a Lei nº 12.527, de 18.11.2011 (Lei de Acesso à
Informação) e a Lei Complementar nº 131, de 27.05.2009 (Lei da Transparência), dispõem
sobre mecanismos de acesso à informação e controle social;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000
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através da Promotoria de Justiça da Comarca de Alexandria/RN, no uso de suas atribuições
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(Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF), em seus artigos 48 e 49, fixa normas que visam
garantir a transparência da gestão fiscal;
CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº 131/2009 também
acrescentou à Lei de Responsabilidade Fiscal, entre outros, o art. 48-A, cujos incisos I e II
estabelecem que a disponibilização de acesso a informações deve contemplar: “I – quanto à
no momento de sua realização, com a disponibilização mínima dos dados referentes ao
número do correspondente processo, ao bem fornecido ou ao serviço prestado, à pessoa física
ou jurídica beneficiária do pagamento e, quando for o caso, ao procedimento licitatório
realizado; II – quanto à receita: o lançamento e o recebimento de toda a receita das unidades
gestoras, inclusive referente a recursos extraordinários.”;
CONSIDERANDO que, de acordo com o disposto no art. 73-B, também
introduzido na Lei de Responsabilidade Fiscal pela LC nº 131/2009, a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios com mais de 100.000 (cem mil) habitantes tiveram prazo de
1 (um) ano, os Municípios que tenham entre 50.000 (cinquenta mil) e 100.000 (cem mil)
habitantes tiveram o prazo de 2 (dois) anos, e os Municípios com até 50.000 (cinquenta mil)
habitantes tiveram o prazo de 4 (quatro) anos para dar cumprimento ao prescrito no citado
artigo 48, parágrafo único, incisos II e III, da Lei de Responsabilidade Fiscal;
CONSIDERANDO, também, que, de acordo com o art. 6º, I, II e III da Lei nº
12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), “cabe aos órgãos e entidades do poder público,
observadas as normas e procedimentos específicos aplicáveis, assegurar a: I - gestão
transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e sua divulgação; II - proteção da
informação, garantindo-se sua disponibilidade, autenticidade e integridade; e III - proteção da
informação sigilosa e da informação pessoal, observada a sua disponibilidade, autenticidade,
integridade e eventual restrição de acesso”;
CONSIDERANDO que o art. 8º da Lei nº 12.527/2011 determina aos órgãos e
entidades públicas o dever de “promover, independentemente de requerimentos, a divulgação
em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse
coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas”, sendo obrigatória a divulgação em
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despesa: todos os atos praticados pelas unidades gestoras no decorrer da execução da despesa,

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

sítios oficiais da rede mundial de computadores (internet) para os municípios com população
acima de 10.000 (dez mil) habitantes, e impositiva para todos os municípios a divulgação, em
tempo real, de informações relativas à execução orçamentária e financeira, nos termos
previstos na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei nº 12.527/2011, art. 8º, § 4º), esta última
aplicável ao Município de João Dias;

art. 73-B da LC nº 101/2000, o RELATÓRIO DE DIAGNÓSTICO que segue anexo aponta
que a Prefeitura Municipal não possui Portal da Transparência adequado à normativa
legal;
RESOLVE RECOMENDAR ao PREFEITO MUNICIPAL DE JOÃO DIAS
implante sistema de divulgação, em tempo real, de informações relativas à execução
orçamentária e financeira, nos critérios previstos no art. 73-B da Lei Complementar no 101, de
4 de maio de 2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
O Parquet adverte que a presente recomendação dá ciência e constitui em mora
o destinatário quanto às providências solicitadas, podendo a omissão na adoção das medidas
recomendadas implicar o manejo de todas as medidas administrativas e ações judiciais
cabíveis contra os que se mantiverem inertes.
Nesse passo, com fundamento no art. 8º, II, da Lei Complementar nº 75/93,
requisita-se, desde logo, que Vossa Excelência informe, em até 10 (dez) dias úteis, se acatará
ou não esta recomendação, apresentando, em qualquer hipótese de negativa, os respectivos
fundamentos.
Alexandria, 10 de maio de 2017

ANA JOVINA DE OLIVEIRA FERREIRA
Promotora de Justiça
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CONSIDERANDO que, não obstante o esgotamento dos prazos previstos no

