
RECOMENDAÇÃO CONJUNTA N. 001/2012

O  PROCURADOR-GERAL  DE  JUSTIÇA  DO  ESTADO  DA  BAHIA  e  o 

CORREGEDOR-GERAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, no 

uso de suas atribuições, perfilhando a iniciativa do Programa "O MP e Objetivos do 

Milênio: saúde e educação de qualidade para todos", a pedido dos Coordenadores do 

Centro de Apoio Operacional  às  Promotorias  de Justiça da Cidadania -  CAOCI,  do 

Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça Da Educação - CEDUC, do 

Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça da Saúde - CESAU, do Grupo 

Especial  de  Proteção  à  Moralidade  Administrativa  -  GEPAM  e  do  Núcleo  de 

Investigação de Crimes atribuídos a Prefeitos - CAP, CONSIDERANDO que é função 

do Ministério Público, na forma do art. 127, caput, da Constituição Federal, zelar pela 

defesa da ordem jurídica e dos interesses sociais e individuais indisponíveis;

CONSIDERANDO o período de transição administrativa nos Municípios do Estado da 

Bahia, decorrente do pleito eleitoral ocorrido em 07 de outubro de 2012 e consequente 

renovação dos mandatos nos poderes Executivo e Legislativo;

CONSIDERANDO as experiências anteriores de períodos de sucessão eleitoral em que 

houve dilapidação,  extravio e  danos a  bens,  assim como,  ocultação de documentos, 

desvio de valores de contas das caixas escolares, fundos municipais de saúde, educação, 

assistência social e de contas correntes dos municípios, e outras irregularidades;

CONSIDERANDO  que  as  condutas  suprarrelacionadas  provocam  solução  de 

continuidade de serviços públicos essenciais, põem em risco a vida, saúde, integridade e 

bem estar da população, lesam o patrimônio público de forma irreparável e atentam 

contra a moralidade e probidade administrativa;

CONSIDERANDO que se faz imperiosa a adoção de medidas preventivas destinadas a 

obstar eventuais agravos aos bens e direitos sublinhados;

CONSIDERANDO que cabe ao Procurador-Geral de Justiça e ao Corregedor Geral do 

Ministério Público, no exercício de suas funções, expedirem RECOMENDAÇÕES aos 



órgãos do Ministério Público, para o desempenho de suas funções, nos casos em que se 

mostrar conveniente a atuação uniforme, nos termos dos arts. 15, XIII, 29, IV, da Lei 

Complementar  Estadual  n.  11/96 (Lei  Orgânica do Ministério  Público do Estado da 

Bahia);

RESOLVEM:

RECOMENDAR aos Promotores de Justiça com atuação nas áreas da Saúde, Educação, 

Cidadania e Defesa do Patrimônio Público que:

a) monitorem  a  condução  dos  processos  de  transição  administrativa  nos 

Municípios, inclusive identificando os membros das respectivas equipes;

b) fiscalizem e acompanhem os gastos das municipalidades com possível dispensa 

de licitação, contratação de serviço e aquisição de produtos nesse período de 

transição, atinentes às áreas da educação e da saúde, objetivando evitar violações 

aos princípios legais e danos ao erário;

c) acompanhem,  para  o  alcance  da  finalidade  desta  recomendação,  os  dados 

inseridos  nos  Portais  de  Transparência  das  municipalidades,  onde  houver, 

conforme exigência da Lei de Acesso à Informação (Lei nº. 12.527 de 18 de 

novembro de 2011);

d) exortem, se entenderem pertinente,  aos Prefeitos Municipais,  em consonância 

com o art. 27, parágrafo único, IV, da Lei Federal nº 8.625/93, e com o art. 75, 

IV,  da  Lei  Complementar  nº  11/1996,  a  realização  de  inventários  de  bens 

públicos, notadamente das unidades escolares e de saúde, constando o número 

de tombamento,  localização,  valor  e  responsáveis  pela  guarda e  conservação 

desses  bens,  utensílios,  valores,  documentos  contábeis,  administrativos, 

prestações  de  contas,  processos  de  pagamento,  com  encaminhamento  ao 

representante do Parquet, e, havendo necessidade, instaurem os procedimentos 

que se conformem com as situações detectadas.

Salvador, 23 de outubro de 2012.

Wellington César Lima        e          Silva Franklin Ourives Dias da Silva
Procurador-Geral de Justiça          Corregedor-Geral do Ministério Público


