
RECOMENDAÇÃO N° 001/2016 

 

O PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA, no uso das atribuições 
que lhe são conferidas pelos arts. 10, inciso XII, da Lei n. 8.625/93, e 15, inciso XIII, 
c/c o art. 86 da Lei Complementar Estadual n°. 11/96: 

CONSIDERANDO que, de acordo com a art. 129. III. da Constituição Federal, dentre 
as funções institucionais do Ministério Público está a defesa do patrimônio público; 

CONSIDERANDO que compete ao Ministério Público velar pelos princípios 
constitucionais regentes da Administração Pública, em especial, no caso concreto, 
os da legalidade, publicidade, impessoalidade, eficiência e da moralidade 
administrativa; 

CONSIDERANDO, outrossim, que a Administração Pública, mesmo no exercício de 
competência discricionária, jamais poderá distanciar-se do dever de bem 
administrar, em face do princípio da indisponibilidade do interesse público, pilar do 
regime democrático; 

CONSIDERANDO a atual queda de receitas municipais e os elevados gastos 
efetivados pelos Municípios na organização dos festejos juninos realizando 
contratações em desacordo com as normas constantes da Lei de Licitações e 
Contratos Administrativos (n°. 8.666/93), violando, destarte, os princípios da 
legalidade, moralidade e economicidade, em detrimento de serviços essenciais, a 
exemplo de saúde, educação e saneamento básico, além de possível cometimento 
de delitos estatuídos no referido diploma legal; 

CONSIDERANDO, enfim, o teor da Orientação Técnica nº 02 da Rede de Controle da 
Gestão Pública no Estado da Bahia - estrutura que congrega instituições de controle 
e de fiscalização nos âmbitos federal, estadual e municipal, com objetivo de 
contribuir para o aprimoramento da gestão da coisa pública - por meio do qual foi 
expedida orientação aos administradores públicos, quanto às contratações de 
serviços artísticos; 

RESOLVE: 

RECOMENDAR aos Excelentíssimos Promotores de Justiça, com atribuições legais para 
tanto, que instaurem procedimentos preparatórios visando à verificação de gastos 
desarrazoados, em desacordo com o princípio da legalidade, relativos às festas 
juninas ou eventos congêneres, organizadas pelas Prefeituras Municipais, 
requisitando, nesses casos, informações, dados e documentos, além de atentar, 
também, para a utilização de verbas oriundas de patrocínios, destinadas, sob 
qualquer título, por entes públicos ou empresas privadas, procedendo, nestas 
hipóteses, às medidas jurídicas cabíveis, caso as irregularidades constatadas assim 
determinem, e, destarte, encaminhem à Procuradoria-Geral de Justiça cópias dos 
autos dos processos judiciais e dos procedimentos instaurados, para subsidiar a 
análise de possíveis ações penais, haja vista o foro especial por prerrogativa de 
função dos gestores municipais. 

 

GABINETE DA PROCURADORA-GERAL DE JUSTIÇA, 03 de junho de 2016. 

 

 

EDIENE SANTOS LOUSADO 
Procuradora-Geral de Justiça 

 


