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OFÍCIO 00093/2020 
 

 
 Recife, 21 de junho de 2020. 

 
Dra. Nadegi Queiroz, Prefeita do Município de Camaragibe 
 
 
Foi com enorme surpresa que vimos na Edição do dia 17 de Outubro de 2020 do                
Diário Oficial dos Municípios a publicação do I Edital de Cultura de plataforma digital              
Festival “Pra tu ficá dendicasa”. 

 

No caso em tela, ao contrário do que está ocorrendo em outros municípios como o               
Recife, os recursos previstos para a realização das contratações, de acordo com o             
próprio edital, correrão por conta do erário municipal. 

 

Desta forma, tal edital é uma afronta direta à Recomendação TCE/PGJ nº 01/2020,             
encaminhada a todas as Prefeituras do estado de Pernambuco, que em seu ponto 2              
traz o seguinte: 

“2. Suspender ou realizar ajustes nas licitações, dispensas e inexigibilidades que           

forem identificadas como não estratégicos e/ou não essenciais, portanto,         

passíveis de serem adiadas, descontinuadas ou reduzidas, e que deverão ser           

objeto de abstenção ou restrição ao mínimo necessário, justificadamente, desde          

que igualmente demonstrada a existência ou previsão tecnicamente segura de          

recursos financeiros para suporte, destacando-se, sem prejuízo de outros que o           

executivo decida restringir, os seguintes pontos: 

a. a não realização de licitações, dispensas e inexigibilidades que tenham           

por objeto festividades, comemorações, shows artísticos e eventos        

esportivos, redirecionando-se os recursos correspondentes às ações, bens e         

serviços imprescindíveis ao debelamento da pandemia, sempre que possível;” 
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Aliás, na edição do Diário Oficial dos Municípios do dia 19 de junho de 2020, foram                
publicados vários decretos remanejando recursos de diversas secretarias, tendo         
chamado a nossa atenção que no Decreto nº 18/20202, o resultado líquido é uma              
transferência de R$ 2.000.000,00 da Secretaria de Educação para a Secretaria de            
Administração. 

 

Como a Fundação de Cultura de Camaragibe, está subordinada à Secretaria de            
Administração, fica a dúvida se, na prática, estão sendo retirados recursos da            
Secretaria de Educação para financiar um evento artístico. 

 

Certos de que a publicação do referido edital cultural foi um lapso da Administração              
Municipal, sem o intuito de afrontar a recomendação conjunta do TCE e MPPE,             
contamos com o bom senso da Prefeitura em anular a publicação em comento,             
afastando-se do risco de ser sancionada pelo TCE e pelo MPPE. 

 
Ao ensejo, renovamos nossos protestos de consideração e apreço. 
 
Atenciosamente. 

 
 

 
GUSTAVO MASSA 

Procurador do Ministério Público de Contas 
 
 
 

GERMANA GALVÃO CAVALCANTI LAUREANO 
Procuradora-Geral do Ministério Público de Contas 
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