RECOMENDAÇÃO Nº 01/2020
O FÓRUM PERMANENTE DE COMBATE À CORRUPÇÃO EM PERNAMBUCO (FOCCO-PE),
por meio do MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL, do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, do
MINISTÉRIO PÚBLICO DO TRABALHO, do MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DE
PERNAMBUCO, juntamente com o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO,
por intermé dio dos representantes ao inal indicados, no uso de suas atribuiçõ es
institucionais, que lhe sã o conferidas pela Constituiçã o da Repú blica e pelas Leis
Complementares e Ordiná rias:
CONSIDERANDO que o Ministé rio Pú blico é uma instituiçã o permanente, essencial à funçã o
jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurı́dica, do regime democrá tico e
dos interesses sociais e individuais indisponı́veis (CF, art. 127);
CONSIDERANDO que sã o funçõ es institucionais do Ministé rio Pú blico zelar pelo efetivo
respeito dos Poderes Pú blicos e dos serviços de relevâ ncia pú blica aos direitos dos
assegurados nesta Constituiçã o, promovendo as medidas necessá rias a sua garantia (CF, art.
129, II); bem como promover o inqué rito civil e a açã o civil pú blica, para a proteçã o do
patrimô nio pú blico e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos (CF,
art. 129, III);
CONSIDERANDO que incumbe à s Cortes de Contas, no exercı́cio do controle externo da
Administraçã o Pú blica, exercer a iscalizaçã o contá bil, inanceira, orçamentá ria, operacional e
patrimonial, nos termos do caput do artigo 70, e do artigo 71 da Constituiçã o Federal de 1988;
CONSIDERANDO que a administraçã o pú blica direta e indireta de qualquer dos Poderes da
Uniã o, dos Estados , do Distrito Federal e dos Municı́pios obedecerá aos princı́pios de
legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e e iciê ncia (CF, art. 37);
CONSIDERANDO que é decorrê ncia dos princı́pios da publicidade, legalidade e moralidade a
obrigatoriedade de prestaçã o de contas de todos os convê nios, contratos de repasse e
instrumentos correlatos, quando irmados entre Municı́pios e os Governos Federal e Estadual;
CONSIDERANDO que um dos objetivos precı́puos do Ministé rio Pú blico é a iscalizaçã o da
correta utilizaçã o das verbas pú blicas pró prias ou recebidas de outros entes federativos;
CONSIDERANDO que a ausê ncia da prestaçã o de contas, por parte do Prefeito, acarreta
consequê ncias penais (Dec-Lei 201/67, art. 1º, VII) e no â mbito da improbidade
administrativa (Lei 8.429/92, art. 11, VI), alé m de eventual decretaçã o de intervençã o no
municı́pio;
CONSIDERANDO que é garantida pela Lei Complementar Estadual Nº 260, de 6 de janeiro de
2014, a observâ ncia dos princı́pios de responsabilidade e transparê ncia da gestã o iscal nas

transiçõ es de governo no â mbito do Estado de Pernambuco.
CONSIDERANDO que o presente instrumento tem um cará ter preventivo e até pedagó gico,
uma vez que muitos gestores, em situaçõ es de ausê ncia de prestaçã o de contas sob sua
responsabilidade, costumam passar, indevida demente, a responsabilidade para seus
sucessores, alegando ignorâ ncia no que tange à sua responsabilidade;
CONSIDERANDO també m o dever dos atuais Prefeitos e demais servidores municipais de
assegurarem a continuidade dos atos da administraçã o pú blica, em especial com permanê ncia
dos serviços essenciais prestados à populaçã o e com a manutençã o do seu quadro funcional,
com a guarda e manutençã o dos bens, arquivos, livros e documentos pú blicos em seu poder,
tendo em mira a proximidade da transiçã o administrativa que ocorrerá em muitos municı́pios
do Estado;
CONSIDERANDO que, historicamente as transiçõ es de poder nos municı́pios sã o marcadas
por ocorrê ncias de irregularidades e de prá ticas atentató rias a tais princı́pios, produzindo
efeitos perniciosos para toda a sociedade e gravames inanceiros aos cofres pú blicos dos
municı́pios, alé m da perda ou destituiçã o do acervo documental do ente, especialmente no
inal dos respectivos mandatos de Prefeitos, di icultando ou inviabilizando os desempenhos
por parte dos novos gestores;
CONSIDERANDO que algumas dessas prá ticas nocivas provocam a interrupçã o dos serviços
essenciais para toda a sociedade, com sé rios gravames a serem suportados pelo cidadã o;
CONSIDERANDO, por im a existê ncia de esforços do Ministé rios Pú blico do Estado de
Pernambuco, do Ministé rios Pú blico de Contas, do Tribunal de Contas dos Estado do
Pernambuco, do Ministé rio Pú blico Federal, do Ministé rio Pú blico do Trabalho, do Tribunal de
Contas da Uniã o, da Controladoria-Geral da Uniã o, entre outros ó rgã os e instituiçõ es com
atuaçã o no controle da Administraçã o Pú blica, para desenvolvimento de açã o preventiva
visando reduzir ou eliminar os riscos de ocorrê ncia de tais situaçõ es no â mbito das
administraçõ es pú blicas municipais, especialmente naquelas onde os atuais gestores nã o
lograram ê xito na pretensã o de reeleiçã o ou nã o conseguiram eleger os candidatos por eles
apoiados;
CONSIDERANDO, que o Tribunal de Contas do Estado, em sua missã o de apoio aos gestores
municipais, publicou o Manual de Encerramento e Transiçã o de Mandato Municipal, instituı́do
pela Resoluçã o TCE-PE 27, de 10 de agosto de 2016;
RESOLVEM:
RECOMENDAR a Vossa Excelê ncia que:
a) apresente, ao ó rgã o competente, a devida prestaçã o de contas de todos os convê nios

(contratos de repasse e instrumentos correlatos) celebrados com os Governos Federal e
Estadual, cujo prazo para prestaçã o de contas, parcial ou inal, se encerre até o dia 31 de
dezembro de 2020;
b) providencie e disponibilize, para o respectivo sucessor ao cargo de prefeito, toda a
documentaçã o necessá ria e adequada para a prestaçã o de contas dos convê nios, cujo prazo de
apresentaçã o vença apó s o dia 31 de dezembro de 2020;
c) por cautela, para segurança desse gestor, providencie có pia e guarde toda a documentaçã o
relacionada aos convê nios executados na sua gestã o, cujo prazo somente se encerrará na
gestã o seguinte, a im de ter tais documentos à disposiçã o em situaçõ es de iscalizaçõ es
futuras;
d) apresente, quando requeridas ou houver obrigaçã o legal, à equipe de transiçã o, ao Poder
Legislativo, aos ó rgã o de controle e aos cidadã os interessados todas as informaçõ es de
interesse pú blico, em especial sobre dı́vidas e receitas do municı́pio, sobre a situaçã o das
licitaçõ es, dos contratos e obras municipais, bem ainda a respeito dos servidores do municı́pio
(seu custo, quantidade e ó rgã os em que estã o lotados) e dos pré dios e bens pú blicos
municipais;
e) mantenha a alimentaçã o regular e tempestiva do Sistema de Acompanhamento da Gestã o
dos Recursos da Sociedade (Sagres) do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, bem
ainda dos sistemas federais correlatos;
f) adote todas as medidas administrativas necessá rias para assegurar a continuidade dos atos
da administraçã o pú blica, em especial com a permanê ncia dos serviços essenciais prestados à
populaçã o, como saú de, educaçã o e limpeza pú blica; com a manutençã o do quadro de
servidores; com a guarda e manutençã o dos bens , arquivos , livros contá beis, computadores,
mı́dia, sistemas, dados, extratos bancá rios e documentos pú blicos em seu poder, incluindo-se
os procedimentos licitató rios e os processos de pagamento; bem ainda com o pagamento
regular dos serviços pú blicos;
g) nã o assuma obrigaçã o cuja despesa nã o possa ser paga no atual exercı́cio inanceiro,
incluindo a revisã o de remuneraçã o;
h) nã o autorize, ordene ou execute ato que acarrete aumento de despesa com pessoal,
incluindo a revisã o de remuneraçã o;
i) mantenha em dia o pagamento da folha de pessoal, atentando, especialmente, para
pagamento, a tempo e a modo, dos salá rios (vencimentos) e proventos, incluindo a
grati icaçã o natalina (13º salá rio) dos servidores;
j) abstenha-se de praticar atos que consubstanciem discriminaçã o fundada em motivos

polı́ticos, incluindo a demissã o injusti icada, permitindo, ainda, o acesso regular ao posto de
trabalho dos servidores pró prios ou terceirizados, independentemente da ideologia
polı́tica/partidá ria do funcioná rio (art. 5º, VIII, CF/88);
k) abstenha-se de praticar atos de ingerê ncia sobre empresas contratadas pelo Municı́pio para
a prestaçã o de serviços terceirizados (asseio, conservaçã o, limpeza, vigilâ ncia, etc), como
imiscuir-se nas atribuiçõ es pró prias do empregador, com vistas a praticar atos
discriminató rios por motivos polı́ticos, como a dispensa abusiva.
l) observe, ainda, as orientaçõ es contidas no Manual de Encerramento e Transiçã o de
Mandato Municipal, instituı́do pela Resoluçã o TCE-PE 27, de 10 de agosto de 2016.
O descumprimento desta recomendaçã o ensejará a atuaçã o dos ó rgã os signatá rios, na rá pida
responsabilizaçã o dos infratores, com a promoçã o das açõ es penais e de improbidade
administrativa cabı́veis, bem ainda com a formulaçã o de representaçã o pelo Ministé rio
Pú blico de Contas ao Tribunal de Contas do Estado, sem prejuı́zo dos atos de defesa do
patrimô nio Pú blico, nã o se podendo alegar desconhecimento das consequê ncias jurı́dicas de
seu descumprimento em processos administrativos ou judiciais futuros.
Na certeza de pronto acatamento da presente recomendaçã o, colhemos o ensejo para render
votos de elevada estima e distinta consideraçã o.
Recife, 24 de novembro de 2020.
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