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Procedimento Administrativo nº 09.2020.00002663-1 - instaurado para
acompanhar as ações adotadas pelo Município de Rio Negrinho no combate à
pandemia de COVID-19, com repercussão na área da moralidade administrativa e
do controle de constitucionalidade.

Objeto da presente Recomendação: regularizar eventuais dispensas de licitação e
contratações temporárias de pessoal, realizadas pelo Município durante a
emergência de saúde pública.

À Sua Excelência
Prefeito Municipal de Rio Negrinho/SC

RECOMENDAÇÃO nº 02/2020

CONSIDERANDO que o Ministério Público é Instituição permanente,
incumbindo-lhe a proteção dos direitos constitucionais do cidadão, a defesa da
ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais
indisponíveis (art. 127, CRFB/88);
CONSIDERANDO o disposto no art. 129, inciso II, da Constituição
da República e no art. 95 da Constituição do Estado de Santa Catarina, que
atribuem ao Ministério Público a função institucional de “zelar pelo efetivo respeito
dos Poderes Públicos e dos serviços de relevância pública aos direitos
assegurados nesta constituição, promovendo as medidas necessárias a sua
garantia”;
CONSIDERANDO que os agentes públicos de qualquer nível ou
hierarquia são obrigados a velar pela estrita observância dos princípios da
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legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade no trato dos assuntos que lhe
são afetos (art. 37, caput, da CRFB/88 e art. 4º da Lei n. 8.429/92);
CONSIDERANDO o disposto no art. 90, inciso VI, a, b, c e d, da Lei
Complementar Estadual n. 738/2019 (Consolidação das Leis que instituem a Lei
Orgânica do Ministério Público do Estado de Santa Catarina), que determina ao
Ministério

Público,

como

função

institucional,

“a

proteção

dos

direitos

constitucionais”; “a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao
patrimônio público e social, ao meio ambiente, ao consumidor, à ordem econômica e
aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico”; “a
proteção dos interesses individuais indisponíveis, individuais homogêneos, difusos e
coletivos relativos à família, à criança, ao adolescente, ao idoso e às minorias
étnicas”; “a anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio
público ou à moralidade administrativa do Estado ou de Município, de suas
administrações indiretas, fundacionais ou entidades privadas de que participem”;
CONSIDERANDO o disposto no art. 90, inciso IX, da Lei
Complementar Estadual n. 738/2019, que determina ao Ministério Público, como
função institucional,

“responsabilizar os gestores de dinheiro público por contas

irregulares ou ilegalidade de despesa e prática de atos de improbidade
administrativa”;
CONSIDERANDO que o art. 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei
Federal n. 8.625, de 12 de fevereiro de 1993, faculta ao Ministério Público expedir
recomendação administrativa aos órgãos da administração pública federal, estadual
e municipal, requisitando ao destinatário adequada e imediata divulgação, além de
resposta por escrito;
CONSIDERANDO que o art. 91, XII, da Lei Complementar n.
738/2019, define como funções institucionais do Ministério Público expedir
recomendações, visando à melhoria dos serviços públicos e de relevância pública,
além do respeito aos interesses e direitos cuja defesa lhe caiba promover, fixandose prazo razoável para adoção das providências cabíveis;
CONSIDERANDO as situações de emergência de saúde pública
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decorrente do novo coronavírus, as quais atingem de forma indistinta todo o país;
CONSIDERANDO que o art. 24, IV, da Lei n. 8.666/93 dispensa a
realização de licitação em casos de emergência e de calamidade pública, mediante
o cumprimento dos requisitos do art. 26 do mesmo diploma legal;
CONSIDERANDO que o TCU, no Acórdão n. 667/2005 Plenário,
recomenda que: “Devem ser observados, quando da contratação emergencial,
os seguintes preceitos: podem ser contratados somente os serviços
imprescindíveis à execução das atividades essenciais ao funcionamento do
órgão, devendo a contratação emergencial subdividir-se nas mesmas
modalidades de serviço que serão objeto da licitação para a contratação
definitiva; imprescindibilidade dos serviços e a essencialidade das atividades
devem estar expressamente demonstradas e justificadas no respectivo
processo; a contratação somente poderá vigorar pelo tempo necessário para
se concluir as novas licitações dos serviços de informática a serem
promovidas, não podendo ultrapassar o prazo previsto no art. 24, inciso IV, da
Lei nº 8.666/1993; à medida em que forem firmados os novos contratos, deverá
ser encerrada a respectiva prestação de serviços exercida no âmbito do
contrato emergencial; deverão ser observadas as disposições relativas às
contratações emergenciais, em especial aquelas contidas no art. 26 da Lei nº
8.666/1993 e na Decisão 347/1994 Plenário.”
CONSIDERANDO a edição da Lei n. 13.979, de 6 de fevereiro de
2020, a qual Dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde
pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo
surto de 2019;
CONSIDERANDO que o art. 4º da referida Lei dispõe:
Art. 4º Fica dispensada a licitação para aquisição de bens, serviços e insumos de
saúde destinados ao enfrentamento da emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus de que trata esta Lei.
§ 1º A dispensa de licitação a que se refere o caput deste artigo é temporária e
aplica-se apenas enquanto perdurar a emergência de saúde pública de
importância internacional decorrente do coronavírus.
§ 2º Todas as contratações ou aquisições realizadas com fulcro nesta Lei serão
R. Carlos Hantschel, 425 Fórum de Rio Negrinho - Bela Vista - CEP: 89295-000 - Rio Negrinho/SC - Telefone: (47) 3634-6602
RioNegrinho02PJ@mpsc.mp.br
3-6

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por JULIANA DEGRAF MENDES. Para conferir o original, acesse o site http://www.mpsc.mp.br, informe o processo 09.2020.00002663-1 e o
código 18D813D.

______________________________________________________________________________________________________________________

fls. 201

______________________________________________________________________________________________________________________

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE SANTA CATARINA, por sua
Promotora de Justiça que subscreve, no exercício de suas atribuições, com fulcro no
inciso IV parágrafo único do artigo 27 da Lei n. 8.625/93 e no artigo 91 da Lei
Complementar Estadual n. 738/2019, RECOMENDA ao Prefeito Municipal do
Município de Rio Negrinho:

1. Que, em sendo necessária a dispensa de licitação, em razão da
necessidade de aquisição de produtos e serviços com o objetivo do
enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, seja dado o devido
cumprimento ao disposto na Lei n. 13.979/2020, bem como aos
procedimentos exigidos pela Lei de Licitações, notadamente os
descritos no art. 24 e 26 da Lei n. 8.666/93, observando-se,
principalmente, para a instrução dos respectivos procedimentos, os
seguintes elementos: a) publicação do ato que autoriza a contratação
direta; b) caracterização da situação emergencial ou calamitosa que
justifique a dispensa; c) razão da escolha do fornecedor ou
executante; d) justificativa de preço;
2. Que, em sendo necessário contratar pessoas para trabalhar nas
situações de emergência e calamidade pública, sejam observadas as
regras existentes na lei municipal que trata das hipóteses de
admissão temporária por excepcional interesse público, fixando prazo
máximo de contratação, salários, direitos, deveres e as hipóteses em
que, se for o caso, o contrato poderá ser prorrogado;
3. Que publique a presente Recomendação, em sua integralidade, na
página inicial do sítio eletrônico do Município de Rio Negrinho, onde
deverá ser mantida em link claro, em destaque e de fácil acesso, pelo
prazo mínimo de 180 (cento e oitenta dias), para ciência de toda a
população de Rio Negrinho.
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imediatamente disponibilizadas em sítio oficial específico na rede mundial de
computadores (internet), contendo, no que couber, além das informações previstas
no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o nome do
contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo
contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição.
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Ressalta-se que o não atendimento à recomendação formal do
Ministério Público implica a caracterização do dolo imprescindível à configuração
dos ilícitos previstos tanto no art. 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa
(Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da
administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de
honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições), quanto em
delitos penais, inclusive o art. 1º, inciso XIV, do Decreto-Lei n. 201/19671, uma vez
que o ato representa a cientificação expressa e formal do agente público quanto ao
seu atuar ilícito e às consequências que dele podem advir;
Salienta-se que o não atendimento da recomendação ora expedida
poderá ensejar a propositura da competente ação civil pública, além de outras
medidas judiciais e extrajudiciais com o fito de alcançar os objetivos pretendidos no
presente instrumento. Faz-se impositivo constar que a presente recomendação não
esgota a atuação do Ministério Público sobre o tema exposto, não excluindo futuras
recomendações ou outras iniciativas com relação ao destinatário, bem como a
outros eventuais responsáveis.
Nestes termos, RECOMENDA a Vossa Excelência a adoção
IMEDIATA das medidas acima elencadas e requisita seja respondida a presente,
por meio do endereço de e-mail (rionegrinho02pj@mpsc.mp.br), no prazo de 3 (três
dias), dada a urgência e relevância da matéria.
AINDA, com fundamento nos artigos 129, III e VI, da Constituição
Federal; 8º, § 1º, da Lei n. 7.347/85 e 26, II, da Lei n. 8.625/93 e 91, III, da Lei
Complementar Estadual n. 738/2019, REQUISITA que Vossa Excelência remeta a
esta Promotoria de Justiça:
I) no prazo de 3 (três) dias, cópias de todos os procedimentos de
compra direta (sem licitação) deflagrados em razão da decretação
da situação de emergência e/ou calamidade pública;
II) no prazo de 3 (três) dias, informe o total dos valores repassados
ao Município de Rio Negrinho, desde março/2020, para fins de
1 Art. 1º São crimes de responsabilidade dos Prefeitos Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário,
independentemente do pronunciamento da Câmara dos Vereadores: XIV - Negar execução a lei federal, estadual ou
municipal, ou deixar de cumprir ordem judicial, sem dar o motivo da recusa ou da impossibilidade, por escrito, à autoridade
competente.
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enfrentamento à pandemia de COVID-19, pelos Governos Estadual
e Federal (separadamente).

Rio Negrinho, 11 de maio de 2020.

Juliana Degraf Mendes
Promotora de Justiça
[assinatura digital]
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