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DECISÃO
 

 
 

Trata-se de ação civil pública proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO

em face do MUNICÍPIO DE VIANA e do atual Prefeito MAGRADO AROUCHA

BARROS, com objetivo de compelir os requeridos a observarem as regras relativas

ao processo de transição municipal, previstas no art. 156, § 1º da CEMA, na Lei

Estadual nº 10.186, de 30 de dezembro de 2014 e na Instrução Normativa nº

46/2016-TCEMA.
 

Conforme narrado na inicial, o atual gestor municipal e toda a sua

equipe de secretários e assessores vêm oferecendo resistência ao cumprimento

das regras relativas ao processo de transição de governo, negando-se, até a

presente data, a viabilizar o pleno funcionamento de equipe de transição. Fato este

que motivou a instauração de procedimento administrativo junto ao órgão ministeria

l e emissão da recomendação, à gestão em final de mandato (Recomendação nº
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24/2020), para que cumprisse com os deveres legais enunciados no art. 156, §1º

da CEMA, bem como na Instrução Normativa nº 46/2016 do TCE/MA.
 

Todavia, segundo informado nos autos, a parte requerida tem se

negado a cumprir os termos da Recomendação Ministerial e das demais normas

legais. Acrescentou que o próprio prefeito eleito protocolou requerimento, no dia

23.11.2020, junto ao Ministério Público, para ter acesso aos documentos e

informações acerca da gestão municipal, diante da postura inerte dos membros da

comissão de transição.
 

Esclareceu que a única fase do processo de transição municipal

cumprida pelo atual gestor foi a edição do Decreto Municipal nº 118/2020, que

constituiu a equipe de transição, com a nomeação de cinco membros da

administração e cinco membros indicados pelo prefeito eleito. Contudo, após a

composição da comissão, nada mais foi feito pelos membros indicados pela atual

gestão.
 

No tocante à Recomendação expedida pelo Órgão Ministerial –

Recomendação nº 24/2020, recebida na Prefeitura Municipal no dia 24.11.2020 –

os requeridos não apresentaram resposta sobre os quesitos e exigências legais

nela indicadas.
 

Desta feita, o Ministério Público pretende, com a presente medida, 

assegurar o pleno funcionamento da equipe de transição de governo, com o 

fornecimento, aos representantes do Prefeito eleito e a ele próprio, dos d

ocumentos concernentes aos servidores públicos, contratos, licitações, patrimônio,

obrigações contraídas, dívidas, contas bancárias e tudo o mais que venha a ser

necessário ao exercício da administração pública.
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Diante desse cenário, o órgão ministerial postulou pela concessão de 

tutela de urgência com vistas a assegurar a observância das obrigações inerentes à

transição de governo. E no mérito, postulou pela confirmação da liminar em todos

os seus termos.
 

É o breve relato do essencial. Decido.
 

É o relatório. DECIDO.
 

Com efeito, nos termos do art. 37, caput, da Constituição Federal, a

Administração Pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos

Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios da

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.
 

Por óbvio que tais princípios também se aplicam às transições de

governos, criando a obrigatoriedade para os entes públicos de prestar aos novos

gestores todas informações e documentos relativos às contas públicas, aos

programas e aos projetos do governo, incluindo os convênios, contratos de repasse

e instrumentos correlatos, de modo a não prejudicar ou retardar as ações e serviços

públicos, evitando a descontinuidade administrativa.
 

É necessário que a administração que encerra seu mandato constitua 

equipe de transição que será a responsável pela elaboração de relatórios e pelo

fornecimento de documentos comprobatórios do cumprimento das regras com

despesas com pessoal, restos a pagar, nível de endividamento, serviços

terceirizados, convênios, processos judiciais em andamento etc. Esse procedimento

garante a transparência e a responsabilidade do administrador público em relação à

continuidade da administração.
 

De igual modo, a Administração que assumirá a gestão municipal 
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também deverá constituir sua equipe de transição entre profissionais qualificados

que possam se debruçar sobre as informações disponíveis e apresentar relatórios

consistentes a respeito da saúde econômica e financeira do Município.
 

Feitas as considerações acima, o exame dos autos revela a presença

dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, haja vista que o próprio

Ministério Público Estadual noticia a inobservância, por parte do atual gestor, das

regras estabelecidas no art. 156, § 1º, da Constituição Maranhense, o qual

determina que, no prazo de trinta dias, após a proclamação do resultado da eleição

municipal, o Prefeito deverá entregar ao sucessor, com dados atualizados até o dia

anterior à sua entrega e sob pena de responsabilidade, relatório da situação

administrativa municipal, com uma série de itens elencados no mencionado

dispositivo.
 

Portanto, vislumbra-se, no presente caso, a adequação do pedido de 

liminar com o objetivo de assegurar o cumprimento dos preceitos estabelecidos

nas normas de regência, diante dos fortes indícios de que o atual gestor não vem

tomando as  providências exigidas pela Constituição Estadual, pela Lei 10.186/2014

e pela Instrução Normativa nº 45/2016 – TCE/MA, a fim de garantir uma transição

de governança pautada nos princípios da legalidade, impessoalidade e

transparência.
 

Com efeito, restam satisfeitos os requisitos autorizadores da tutela

pleiteada para que seja oferecido pela Prefeitura de Viana, o apoio técnico e

administrativo necessário ao desenvolvimento da transição de gestão municipal, i

dentificando-se a caracterização do fumus boni iuris e o periculum in mora 

inerentes a este juízo preliminar.
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Como se não bastasse, é relevante destacar o fato de que o atual

mandatário do Poder Executivo Municipal deixará o cargo em breve e, levando em

conta a postura por ele adotada nos dias posteriores ao pleito, infere-se que a

situação poderá se agravar, tornando ainda mais crítica a transição de gestão, o

que reforça a necessidade da presente medida para garantir que a próxima gestão

municipal possa obter um diagnóstico da realidade administrativa, financeira,

orçamentária e contábil do município, a fim de dar continuidade aos atos de gestão

da administração pública municipal.
 

DO EXPOSTO, com base na fundamentação supra e presentes 

requisitos legais, DEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA para

determinar que, no prazo de 3 (três) dias, a parte requerida disponibilize AOS

MEMBROS DA EQUIPE DE TRANSIÇÃO CONSTITUÍDOS PELO PREFEITO

ELEITO os documentos abaixo listados, bem como observem as seguintes

obrigações inerentes ao processo de transição:
 

“a) a base de dados de todos os sistemas e/ou levantamento

documental de todos os atos e fatos orçamentários, financeiros, fiscais e

patrimoniais do município;
 

b) a entrega, por meio de relatórios da equipe mista de transição, ou

de recibos, de todo o acervo documental relativo a bens, direitos e obrigações dos

Poderes públicos municipais;
 

c) a entrega do levantamento das dívidas do município, com

informações detalhadas dos nomes dos credores, datas com os respectivos

vencimentos, inclusive as dívidas de longo prazo e encargos decorrentes de

operações de créditos, informando sobre a capacidade da Administração realizar
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novas operações de crédito de qualquer natureza;
 

d) a listagem dos contratos de obras, serviços e fornecedores, com o

respectivo status de execução, da situação de pagamento, bem como a informação

sobre se os procedimentos licitatórios respectivos estão de acordo com a legislação

pertinente – para sua correção por iniciativa própria da atual gestão ou da próxima;
 

e) a listagem das ações judiciais que envolvem o município,

detalhando o cumprimento de prazos, a situação em que se encontra o processo, a

instância que irá julgá-lo, os argumentos da outra parte e outros detalhes que a

assessoria jurídica vier a identificar;
 

f) o relatório da situação da dívida ativa, em cobrança administrativa

ou judicial, bem como dos créditos lançados e não recebidos no exercício vigente

no momento da transição;
 

g) as informações completas sobre a folha de pagamento, incluindo a

relação de servidores postos à disposição de outros órgãos e entidades;
 

h) a plena observância do art. 156, §1º da CEMA, da Lei nº

10.186/2014 e da Instrução Normativa nº 45, de 09 de novembro de 2016, e de

instruções posteriores, do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, que

disponham sobre a instituição da equipe de transição;
 

i) realizar, até o término do mandato, a prestação de contas parcial

dos convênios e dos contratos de repasse, cuja execução eventualmente se

estenda para a nova gestão, mantendo, consigo, cópias das mesmas para fins de

eventual solicitação posterior por parte dos órgãos de controle;
 

j) assegurar a continuidade dos atos e contratos da Administração
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Pública, em especial concernentes aos serviços essenciais prestados à população,

como saúde, educação, limpeza urbana, transportes públicos, fornecimento de

material médico-hospitalar, de material escolar, inclusive gêneros alimentícios

destinados à merenda escolar; à guarda e manutenção dos bens, arquivos, livros

contábeis, computadores, mídia, sistemas, dados, extratos bancários e documentos

públicos em seu poder, incluindo-se os procedimentos licitatórios e os processos de

pagamento;
 

k)  cumpr i r  as d isposições da Lei  nº  101/2000 (Lei  de

Responsabilidade Fiscal), observando-se as alterações feitas pela LC nº 173/2020,

para o ano de 2020, excepcionalmente, em razão da pandemia do coronavírus

(COVID-19), e que se aplica, exclusivamente, aos recursos destinados ao combate

à pandemia, os quais ficam apenas suspensos, devendo, fora da excepcionalidade,

obediência ao artigo 42 (vedação, nos últimos dois quadrimestres do mandato, de

contrair obrigação de despesa que não possa ser cumprida integralmente dentro

dele, ou que tenha parcelas a serem pagas no exercício seguinte sem que haja

suficiente disponibilidade de caixa para este efeito) e, também, nas hipóteses em

que o município não observe os limites impostos pela LRF, adotar as medidas

saneadoras para equilibrar as contas municipais do artigo 169 da Constituição

Federal;
 

l) prestar contas e demais informações sobre os recursos destinados

ao combate à pandemia, previstos nas Leis, Decretos, Emendas, e

especificamente, nas disposições da LC nº 173/2020, que alterou a LC nº

101/2000, enquanto vigente o estado de calamidade pública, quando afasta e

dispensa algumas das vedações da LRF, ali expressamente previstas, uma vez que

a LC nº 173/2020 não exime seus destinatários, ainda que após o término do

Num. 39281668 - Pág. 7Assinado eletronicamente por: ODETE MARIA PESSOA MOTA TROVÃO - 15/12/2020 18:46:53
https://pje.tjma.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20121518465311300000036837216
Número do documento: 20121518465311300000036837216



período de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, da

observância das obrigações de transparência, controle e fiscalização referentes ao

referido período, cujo atendimento será objeto de futura verificação pelos órgãos de

fiscalização e controle respectivos, na forma por eles estabelecida (art. 3º, §1º, II);
 

m) manter rigorosamente em dia a folha de pagamento dos servidores

do município, atentando, especialmente, para o pagamento, a tempo e a modo

usuais, dos vencimentos e proventos, incluindo o 13º salário;
 

n) manter rigorosamente em dia os pagamentos dos prédios onde

funcionem serviços básicos, tais como água, energia elétrica e telefone;
 

o) garantir o funcionamento e o uso pleno e atualizado do Portal da

Transparência e do Link COVID-19, atendendo ao princípio da Transparência

Pública e de todas as disposições da Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à

Informação), do art. 48 da LRF e do art. 4º, §2º da Lei nº 13.979/2020;
 

p) manter atualizada a documentação e as informações essenciais ao

funcionamento da máquina pública, especialmente de todos os dados contábeis,

impedindo que as empresas privadas prestadoras de serviços levem consigo as

informações imprescindíveis à continuidade administrativa, especificamente sobre o

controle dos atos contábeis do município e folha de pagamento;
 

q) fornecer aos membros da equipe de transição cópias digitais de

todos os procedimentos licitatórios, processos de pagamentos e demais

documentos pertinentes ao controle das licitações públicas realizadas na sua

gestão e das prestações de contas para com a Câmara de Vereadores e o Tribunal

de Contas do Estado;
 

r) Proceder à alimentação regular e tempestiva dos Sistemas SACOP,
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SAAP, CONVÊNIO WEB, etc. do Tribunal de Contas do Estado, bem como dos

sistemas federais correlatos;
 

s) garantir a permanência dos serviços essenciais de duração

continuada, quer com a prorrogação dos contratos já existentes que não

ultrapassem o limite legal do art. 57, inciso II, e §4º, da Lei nº 8.666/932, quer com

a deflagração de procedimento licitatório para evitar a interrupção;
 

t) garantir o acompanhamento e a atuação plena e independente do

sistema de controle interno;
 

u) controlar gastos com pessoal;
 

v) reconduzir a dívida pública aos limites legais, caso já ultrapassados

os limites prudenciais da LRF;
 

w) respeitar o prazo para repasse das consignações (previdenciárias,

empréstimos consignados e outras) bem como o prazo de pagamento das

obrigações patronais, incluído, expressamente, o recolhimento das contribuições

previdenciárias do mês de novembro e da folha do 13º salário;
 

x) obedecer a ordem cronológica de pagamento nos contratos

firmados, nos termos do art. 5º da Lei nº 8.666/93 e das correspondentes

Normativas editadas pelo Tribunal de Contas do Estado;
 

y) expedir ato de limitação de empenho e movimentação financeira

para assegurar o cumprimento das metas fiscais.”
 

Com apoio no art. 537 do CPC, fixo multa diária no valor de R$

10.000,00 (dez mil reais), limitada à R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil) em

caso de descumprimento injustificado pelo Prefeito de Viana das obrigações
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acima determinadas, sendo a referida multa direcionada ao atual gestor

municipal MAGRADO AROUCHA BARROS, sem prejuízo da configuração de

outras sanções legais, bem como, eventual ação de improbidade

administrativa.
 

Notifique-se o MUNICÍPIO DE VIANA, na pessoa do PREFEITO

MUNICIPAL, para que tome conhecimento e dê cumprimento às

determinações epigrafadas, no prazo acima estipulado.
 

CITE-SE O MUNICÍPIO DE VIANA para, querendo, contestar a

ação, no prazo legal, sob pena de revelia e confissão.
 

Caso o Chefe do Poder Executivo Municipal não seja localizado

para a diligência de notificação e citação, autorizo que os atos sejam

comunicados ao Procurador-Geral do Município.
 

Dê-se ciência da presente decisão ao Ministério Público.
 

Apresentada a contestação, intime-se a parte autora para apresentar

réplica.
 

Após, conclusos.
 

Intimem-se. Cumpra-se.
 

Viana, data do sistema.
 

 
 

Odete Maria Pessoa Mota Trovão
 

- Juíza Titular da 1ª Vara -
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