
  

              
22ªª  PPRROOMMOOTTOORRIIAA  DDEE  JJUUSSTTIIÇÇAA  CCÍÍVVEELL  DDEE  CCAAMMAARRAAGGIIBBEE  --   

AATTUUAAÇÇÃÃOO  NNAA  22ªª  VVAARRAA  CCÍÍVVEELL  DDAA  CCOOMMAARRCCAA  DDEE  CCAAMMAARRAAGGIIBBEE 

  

Edifício Ananias Tavares de Souza Campos 
Av. Dr. Belmiro Correia, s/n.º, Timbi, Camaragibe, CEP:  54.768-000 

Telefone/fax (81) 3182-3300 
 

RECOMENDAÇÃO Nº. 003/2020 
 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO, por seus 
representantes adiante firmados, com atribuição na Promoção e Defesa do 

Patrimônio Público, com fulcro nas disposições contidas nos artigos 129, 
inciso III, da Constituição Federal; 25, inciso IV, alínea b, da Lei nº. 

8.625/93; art. 4º, inciso IV, alínea b, da Lei Complementar Estadual nº. 
12/94, com posteriores alterações e, art. 8º, § 1º, da Lei nº. 7.347/85; 
 

CONSIDERANDO ser o Ministério Público 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 e 
tendo entre suas atribuições institucionais promover o inquérito civil e a 
ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social; 

 
CONSIDERANDO que a administração pública direta e indireta de qualquer 

dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 
obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência, nos termos do artigo 37, caput, da Constituição 

Federal; 
 

CONSIDERANDO que patrimônio público além de ter natureza artística, 
histórica, estética e turística há que ser entendido também como um 
conjunto de bens e direitos de valor econômico da administração direta, 

indireta e fundacional da União, dos Estados e dos Municípios, cuja 
conservação é de interesse público e difuso; 

 
CONSIDERANDO que cabe ao Ministério Público o zelo pelo efetivo 
respeito dos poderes públicos e dos serviços de relevância pública aos 

direitos assegurados na Constituição Federal, promovendo as medidas 
necessárias à sua garantia; 

 
CONSIDERANDO ser dever institucional do Ministério Público a defesa da 
moralidade administrativa e do patrimônio público, bem como a prevenção 

e repressão à prática de atos que contrariem o interesse público; 
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CONSIDERANDO o princípio da supremacia do interesse público e a 
vinculação da atividade administrativa à Lei, submetendo os agentes 
públicos à devida responsabilização em caso de desvio; 

 
CONSIDERANDO que o conceito de administração eficiente, segundo Maria 

Sylvia Zanela Di Pietro, pressupõe qualidade, presteza e resultados 
positivos, constituindo, em termos de Administração Pública, um dever de 

mostrar rendimento funcional, perfeição e rapidez dos interesses coletivos; 
 
CONSIDERANDO que o princípio da eficiência, nas lições de Hely Lopes 

Meirelles, prescreve a todo agente público a realização de suas atribuições 
com presteza, perfeição e rendimento funcional, não se contentando apenas 

com a legalidade, mas exigindo resultados positivos para o serviço público e 
satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus 
membros, cabendo, aos agentes públicos a busca da melhor relação ‘custo 

x benefício’, isto é, a realização do melhor com o menor dispêndio possível; 
 

CONSIDERANDO, ainda, que o princípio da eficiência é o que “impõe à 
administração pública direta e indireta  e a seus agentes a persecução do 
bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma 

imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e 
sempre em busca da qualidade, primando pela adoção dos critérios legais e 

morais necessários para melhor utilização possível dos recursos públicos, de 
maneira a evitarem-se desperdícios e garantir-se maior rentabilidade social” 
(Alexandre de Morais).  

 
CONSIDERANDO que, na consecução do retro mencionado princípio, 

constitui dever jurídico dos gestores empregar a medida (legal, ética, 
impessoal e transparente) mais razoável e proporcional para obter o 
resultado de interesse público expresso ou implícito na lei a ele 

aplicável (Marino Pazzaglini Filho); 
 

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado 
(art. 196, caput, CF); e que compete aos Municípios prestar, com a 
cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de 

atendimento à saúde da população (art. 30, VII, CF); 
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CONSIDERANDO o teor da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 
2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de 
saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus; 

 
CONSIDERANDO a decretação de calamidade pública pelo Governo Federal 

(Decreto Legislativo n° 6 de 20 de março de 2020) e a decretação de 
calamidade pública pelo Governo do Estado Pernambuco (Decreto Estadual 

n° 48.833 de 20 de março de 2020); 
 
CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 49.055, de 31 de maio de 2020, o 

qual determina que permanece vedada a concentração de pessoas no 
mesmo ambiente em número superior a 10 (dez), salvo no caso de 

atividades essenciais ou cujo funcionamento esteja autorizado neste 
Decreto, observadas as disposições constantes do art. 4º ou a disciplina 
específica estabelecida em outras normas estaduais que tratam da 

emergência em saúde pública de importância internacional decorrente do 
novo coronavírus (art. 14); 

 
CONSIDERANDO que a ocorrência do Estado de Calamidade Pública 
exige dos gestores a adoção de uma série de medidas orçamentárias 

e financeiras excepcionais no âmbito da Administração Pública, de 
modo a otimizar o gasto público, bem como conferir caráter 

prioritário e célere às ações de combate a COVID-19; 
 
CONSIDERANDO que este Órgão Ministerial, através da 

representação da Srª Carla Soares, tomou conhecimento da 
realização, por parte da Prefeitura da Cidade de Camaragibe, do 

evento em plataforma digital “pra tu fica dendicasa” com o 
pagamento de “cachês” que sequer conta com valor explicitado no 
Edital; 

 
CONSIDERANDO que os objetos dessas futuras contratações não se 

coadunam como essenciais ante a crise em saúde pública e financeira 
instalada, ou seja, não possuem correlação temática às medidas de 
enfrentamento à pandemia, considerando a Lei nº 13.979/20; 

 
CONSIDERANDO a edição da Lei Complementar n°. 173/2020 que 

institui o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus 
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SARS-CoV-2 (Covid-19), que proíbe a realização de diversas despesas 
não essenciais por partes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, até 31 de dezembro de 2021 (art. 8º); 

 
CONSIDERANDO a promulgação da Emenda Constitucional n°. 

106/2020 que instituiu o “Orçamento de Guerra” a partir da criação 
de um regime extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para 

enfrentamento da calamidade pública nacional e que estabeleceu um 
orçamento específico para os gastos ao enfrentamento da pandemia; 
 

CONSIDERANDO ser evidente que o uso de recursos públicos no 
atual cenário deve estar concentrado em custear insumos, 

infraestrutura e ações voltadas diretamente a salvar vidas, proteger a 
saúde e preservar o funcionamento do sistema de saúde; 
 

CONSIDERANDO, de outra banda, que os gastos relacionados ao 
combate da pandemia devem se justificar a partir dos princípios 

constitucionais da necessidade, finalidade, economicidade e 
eficiência, haja vista ser neste sentido a jurisprudência recente do 
Supremo Tribunal Federal acerca de gastos supérfluos em tempos de 

pandemia, materializada em voto do Ministro Luís Roberto Barroso na 
ADPF 669/DF3: ”O uso de recursos públicos para tais fins, claramente 

desassociados do interesse público consistente em salvar vidas, 
proteger a saúde e preservar a ordem e o funcionamento do sistema 
de saúde, traduz uma aplicação de recursos públicos que não observa 

os princípios da legalidade, da moralidade e da eficiência, além de 
deixar de alocar valores escassos para a medida que é a mais 

emergencial: salvar vidas (art. 37, caput e §1º, CF)  “; 
 
CONSIDERANDO que o princípio da reserva do possível em harmonia 

com o do mínimo existencial exige do gestor público, em situação de 
escassez de recursos e diante do quadro de emergência, a priorização 

de gastos para o enfrentamento da situação emergencial e em 
especial das pessoas mais carentes que já se encontram em processo 
de agravamento da precarização de sua cobertura social;  

 
CONSIDERANDO a RECOMENDAÇÃO TCE-PE/PGJ Nº 01/2020 aos 

titulares do poder Executivo e a todos os seus órgãos, no sentido de 
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suspenderem ou realizarem ajustes nas licitações, dispensas e 
inexigibilidades que forem identificadas como não estratégicas e/ou 
não essenciais ao funcionamento da administração, portanto, 

passíveis de serem adiadas, descontinuadas ou reduzidas, e que 
deverão ser objeto de abstenção ou restrição ao mínimo necessário, 

justificadamente (...), destacando-se, sem prejuízo de outros que o 
executivo decida restringir, os seguintes pontos: a não realização de 

licitações, dispensas e inexigibilidades que tenham por objeto 
festividades, comemorações, show artísticos e eventos esportivos, 
redirecionando-se os recursos correspondentes às ações, bens e 

serviços imprescindíveis ao enfrentamento da pandemia, sempre que 
possível;  

 
CONSIDERANDO o poder-dever de a Administração Pública rever 
suas decisões, no exercício da autotutela administrativa, ou seja, 

“quando os atos administrativos são ilegais devem ser anulados e 
quando inconvenientes e inoportunos podem ser revogados, conforme 

consagrado pelas Súmulas nº. 346 e 473, ambas do STF”; 
  
CONSIDERANDO que o art. 1º da Medida Provisória nº 966/2020 

aduz que “Os agentes públicos somente poderão ser responsabilizados nas 
esferas civil e administrativa se agirem ou se omitirem com dolo ou erro 

grosseiro pela prática de atos relacionados, direta ou indiretamente, com as 
medidas de: I - enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente 
da pandemia da covid-19; e II - combate aos efeitos econômicos e sociais 

decorrentes da pandemia da covid-19”; 
 

CONSIDERANDO que o STF, no bojo da ADI 6421, ao dar 
interpretação conforme a Constituição aos arts. 1º e 2º da Medida 
Provisória 966/2020 fixou a tese de que “configura erro grosseiro o 

ato administrativo que ensejar violação ao direito à vida, à saúde, ao 
meio ambiente equilibrado ou impactos adversos à economia, por 

inobservância: (i) de normas e critérios científicos e técnicos; ou (ii) 
dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção”; 
 

CONSIDERANDO, ademais, que cabe ao Agente Público não apenas a 
obediência aos princípios constitucionais, como também a abstenção 
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da prática de quaisquer dos atos considerados como ímprobos e 
exemplificados na Lei Federal n°. 8.429/92; 
 

CONSIDERANDO que constitui ato de improbidade administrativa 
que atenta contra os princípios da Administração Pública qualquer 

ação ou omissão que viole os deveres de legalidade, moralidade, 
imparcialidade, publicidade, honestidade e lealdade às instituições, 

especialmente o que visa a fim proibido em lei ou diverso daquele 
previsto na regra de competência, nos termos do art. 11, caput e 
inciso I, da Lei Federal nº 8.429/92, cominando ao agente público 

ímprobo as penalidades previstas no art. 12, III, da retro mencionada 
legislação federal; 

 
CONSIDERANDO que o administrador, de qualquer nível ou hierarquia, por 
força do artigo 4º da Lei de Improbidade Administrativa (Lei Federal 

Ordinária 8.429/92), deve respeitar e fazer respeitar o princípio da 
moralidade administrativa, sob pena de sofrer as sanções da referida lei; 

  
CONSIDERANDO que a promoção de Festividades Joaninas 
porventura patrocinadas pela Prefeitura deste Município, durante o 

período de emergência em saúde pública, ante as considerações 
acima expostas, poderá ensejar na responsabilização dos agentes 

públicos e a adoção das medidas cabíveis por parte deste Ministério 
Público; 
 

CONSIDERANDO o Procedimento Preparatório n°. 2020/166365, 
instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça, cujo objeto 

consiste, na AVERIGUAÇÃO, EM ESPECIAL, SOB A ÉGIDE DA 
ECONOMICIDADE E DA PREVALÊNCIA E INDISPONIBILIDADE DO 
INTERESSE PÚBLICO, EVENTUAL ILEGALIDADE/IRREGULARIDADE NA 

UTILIZAÇÃO, EM TEMPOS DE CALAMIDADE PÚBLICA, DE RECURSOS 
PÚBLICOS PARA A REALIZAÇÃO DE FESTAS JOANINAS NA CIDADE DE 

CAMARAGIBE, E QUE, EM TESE, PODEM DEMONSTRAR ALOCAÇÃO EM 
SERVIÇOS NÃO ESSENCIAIS, OU SEJA, SEM CORRELAÇÃO TEMÁTICA ÀS 
MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO À PANDEMIA, EM CLARA INOBSERVÂNCIA 

AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E DA ESSENCIALIDADE DO SERVIÇO 
PÚBLICO DE SAÚDE. 

http://www.mppe.mp.br/mppe/component/banners/click/6
http://www.mppe.mp.br/mppe/component/banners/click/6
http://www.mppe.mp.br/mppe/component/banners/click/6


  

              
22ªª  PPRROOMMOOTTOORRIIAA  DDEE  JJUUSSTTIIÇÇAA  CCÍÍVVEELL  DDEE  CCAAMMAARRAAGGIIBBEE  --   

AATTUUAAÇÇÃÃOO  NNAA  22ªª  VVAARRAA  CCÍÍVVEELL  DDAA  CCOOMMAARRCCAA  DDEE  CCAAMMAARRAAGGIIBBEE 

  

Edifício Ananias Tavares de Souza Campos 
Av. Dr. Belmiro Correia, s/n.º, Timbi, Camaragibe, CEP:  54.768-000 

Telefone/fax (81) 3182-3300 
 

CONSIDERANDO que conforme dispõe o artigo 1º da Resolução nº 
164/2017 do CNMP: "A recomendação é instrumento de atuação 
extrajudicial do Ministério Público por intermédio do qual este expõe, em 

ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão, com o 
objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar 

determinados atos em benefício da melhoria dos serviços públicos e de 
relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens defendidos 

pela instituição, atuando, assim, como instrumento de prevenção de 
responsabilidades ou correção de condutas”. 

RESOLVEM 

RECOMENDAR à Excelentíssima Senhora Prefeita da Cidade de 
Camaragibe; à Presidente da Fundação de Cultura da Cidade de 

Camaragibe; e ao Excelentíssimo Senhor Secretario de Adminsitração da 
Cidade de Camaragibe de  que: 

a) empreguem todos os esforços necessários, circunscritos às 

suas atribuições, inclusive, com a priorização de recursos 
públicos para cumprir e fazer cumprir as determinações 

sanitárias oriundas do Governo Federal e do Governo do Estado 
de Pernambuco e o Plano de Contingência Municipal para 
prevenção e contenção à COVID-19; 

b) adotem as providências administrativas necessárias no 

sentido de suspender/coibir a realização de toda e 
qualquer despesa pública que tenha por objeto serviços 

não essenciais, especialmente, festividades, comemorações e 
shows artísticos, inclusive com a descontinuidade dos 
procedimentos licitatórios e/ou contratações em curso, cujo 

objeto, em especial, que estejam relacionados à promoção de 
festividades joaninas ou assemelhadas, à guisa de recursos 

públicos; 

c) não realizem, incitem, patrocinem, ou de qualquer forma 
promovam eventos ou festividades, com recursos públicos, com 

potencial de provocar aglomeração de pessoas, em 
cumprimento art. 14 do Decreto Estadual nº. 49.055/20, que 
veda a concentração de pessoas no mesmo ambiente em 
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número superior a 10 (dez), salvo no caso de atividades 
essenciais ou cujo funcionamento esteja autorizado; 

d) A presente Recomendação dá ciência e constitui em mora os 

destinatários quanto às providências solicitadas e poderá implicar na 
adoção de todas as medidas administrativas e judiciais cabíveis, 
notadamente nos termos da Lei Federal nº. 8429/92 (Lei de 

Improbidade Administrativa), ou toda e qualquer outra medida 
judicial pertinente ao campo de atuação dessas Promotorias de 

Justiça. 

DETERMINAR a Secretaria desta Promotoria de Justiça a adoção das 
seguintes providências: 

I – Com cópia da Recomendação, a imediata expedição de ofícios: a) 

à Senhora Prefeita do Município de Camaragibe; b) à Senhora 
Presidente da Fundação de Cultura da Cidade de Camaragibe c) o 
Senhor Secretária de Administração da Cidade de Camaragibe, 

requisitando que, em conjunto, informem a esta Promotoria de 
Justiça, no prazo de 48h (quarenta e oito horas), as providências 

administrativas adotadas para cumprir os termos da presente, ou as 
razões que impliquem na sua não observância; 

II – Juntada da Recomendação aos autos do Procedimento 
Preparatório n°. 2020/166365. 

 Por fim, encaminhe-se a presente Recomendação ao Conselho 
Superior do Ministério Público e ao Centro de Apoio Operacional às 
Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, para fins de 

conhecimento, bem como à Secretaria Geral do Ministério Público, 
para publicação no Diário Oficial Eletrônico do Ministério Público. 

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se. 

Camaragibe, 19 de junho de 2020. 

 

 

Carla Verônica Pereira Fernandes 

           Promotora de Justiça 
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