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Salvador, 12 de julho de 2017.

Prezados colegas,

Com o propósito de subsidiar a atuação dos Promotores de Justiça na defesa do

patrimônio  público  e  da  moralidade  administrativa,  o  CAOPAM  elaborará  roteiros  de

atuação funcional acerca de temas específicos. São dois os propósitos que se pretende

atingir com esses roteiros: (a) instar os colegas com atribuição na área a atuarem na

defesa dos bens e valores da Administração Pública, e (b) fornecer o respaldo estratégico,

tático e técnico para que as ações sejam empreendidas com o máximo de eficácia social

e o dispêndio do mínimo de tempo pelos promotores de justiça.

Dentro desse escopo, encaminhamos a todos a Nota Técnica CAOPAM/MPBA nº

01/17,  cujo  propósito  é  fomentar  a  regulamentação da  Lei  Federal  nº  12.846/13  (Lei

Anticorrupção  Empresarial)  no  âmbito  dos  Municípios  baianos.  O  trabalho  foi

desenvolvido  por  sugestão  do  colega  George  Elias  Gonçalves  Pereira,  que  também

colaborou  na  fundamentação  jurídica  da  nota  técnica,  a  qual  se  faz  acompanhar  de

modelo de portaria de inquérito civil, modelo de recomendação e sugestão de roteiro de

atuação.  Acompanham  o  material,  ainda,  modelo  de  decreto  regulamentador da  Lei

Federal nº 12.846/13, elaborado pelo CONACI – Conselho Nacional de Controle Interno,

com a proposta de servir de norte para os Estados e Municípios na implementação da lei

federal.  Além  disso,  encaminhamos  decretos  elaborados  pelos  Municípios  de  São

Paulo/SP,  Belo Horizonte/MG,  Aracruz/ES e  Rio Negro/PR, para que os promotores de

justiça  possam  ter  uma  visão  mais  rica  acerca  da  forma  pela  qual  o  tema  foi

regulamentado em municípios de diferentes características.

Embora  tenhamos procurado sistematizar  o  material  de  forma a simplificar  sua

utilização  pelos  destinatários,  não  se  trata  ainda  de  um roteiro  de  atuação  funcional

denso e estruturado, o que pretendemos fazer a partir dos próximos temas, encontrando-
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se em fase de produção o roteiro relativo à contratação de organizações sociais pelo

Poder Público. Informamos, também, que o CAOPAM está aberto a sugestões, para a

produção de roteiros de atuação funcional  que atendam as demandas dos órgãos de

execução do Ministério Público.

Por derradeiro, esclarecemos que, ao passo em que o CAOPAM está fomentando

a atuação dos promotores de justiça em seus respectivos Municípios, estamos adotando

providências  de  igual  teor  para  que  o  Governo  Estadual  também regulamente  a  Lei

Anticorrupção Empresarial no âmbito das suas contratações.

Atenciosamente,


