
Itapetinga, Bahia, 27 de outubro de 2011

Excelentíssima Senhora
Dra. Genisia Oliveira
Promotora de Justiça / 1ª Promotoria
Itapetinga – Bahia
C/ cópia para a Corregedoria do MP do Estado da Bahia

Exercer com plenitude a cidadania é uma prática que devemos buscar 

cotidianamente.  A  parcela  da  nossa  população,  cujo  entendimento  permite 

vislumbrar que esse exercício vai além do voto em cada eleição e também muito 

mais  do  que  apenas  esperar  que  o  Estado,  em  qualquer  das  suas  esferas,  

desempenhe o seu papel, encontra-se atônita e perplexa pelos atos do Prefeito 

Municipal  de  Itapetinga e esperançosa da firme atuação da representação do 

Ministério  Público  frente  aos  graves  indícios  de  irregularidades  a  que  se  tem 

notícia.

Nesse diapasão podemos também inferir que o que transforma uma 

pessoa em um cidadão é o acompanhamento, é a participação na realização das 

atividades do Estado. Saber como o dinheiro público está sendo utilizado e em 

favor  de  quem  está  sendo  gasto,  acompanhar  as  prestações  de  contas  das 

despesas públicas e denunciar aos órgãos competentes as suspeitas de ilicitudes 

são formas de se exercer a cidadania.

Sabemos  que  as  práticas  ímprobas  apresentam-se  sob  as  mais 

variadas  formas  e  são  caracterizadas  por  elevado  grau  de  articulação  e 

aprimoramento constante, desafiando a ação fiscalizadora das entidades que têm 

a  missão  de  defender  o  bem  público,  que,  via  de  regra,  sofrem  de  graves 

problemas  estruturais.  Contudo,  nós  cidadãos,  que  levamos  a  efeito  as 

prerrogativas  acima  descritas,  precisamos  ter  nos  órgãos  de  fiscalização  a 

certeza  das  respostas  esperadas  pela  população  de  forma  célere,  justa  e 

enérgica. 

Passaram-se mais de  cem dias que protocolamos nesta  Promotoria 

graves denúncias arrimadas de documentação, sobre a contratação indevida e 

pagamento  antecipado  de  mais  de  meio  milhão  de  reais  pela  Prefeitura  de 
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Itapetinga  à  empresa  Bernardo  Vidal  e  Associados,  sob  o  pretexto  de 

ressarcimento  de  créditos  junto  ao  INSS,  sem  recebermos  até  esta  data, 

nenhuma posição sobre os desdobramentos e atitudes do MP.

Cumpridores que somos dos nossos deveres e cobradores da ação 

enérgica  deste  Ministério  Público,  Geraldo  Trindade  Júnior,  Presidente  do 

Diretório  Municipal  do  Partido  Democratas  e  Kátia  Maria  Cabral  Espinheira, 

Delegada do Diretório Municipal do Partido do Movimento Democrático Brasileiro, 

nesta cidade de Itapetinga, ao final assinados, com base nos arts. 5º, XXXIV, 127º 

e 129º da Constituição Federal e nos Arts. 14 e 22 da Lei nº 8.429/92 (Lei da  

Improbidade Administrativa), vêm oferecer REPRESENTAÇÃO EM DESFAVOR 

DO Sr. JOSÉ CARLOS CRUZ CERQUEIRA Moura pelos fatos e motivos adiante 

expostos: 

FATO 1 - O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, 

no dia 20 de outubro de 2011, aprovou com ressalvas, as contas da Prefeitura de 

Itapetinga,  referentes  ao  exercício  de  2010,  imputando  multas  ao  gestor  que 

totalizaram R$ 61.800,00 pela constatação da reincidência na extrapolação do 

limite  legal  com  a  despesa  total  com  pessoal,  que  alcançou  o  montante  de 

62,77% da Receita Corrente Líquida, dentre outras irregularidades. No anexo 1 

desta  representação  incluímos  a  íntegra  do  relatório  do  voto  do  Processo  nº 

8.123/11, do relator Paulo Marconi, cujo trecho transcrevemos a seguir:

Trecho do Relatório do TCM de 20/10/2011
“A  despesa  realizada  com  pessoal  reincidentemente  
não  obedeceu ao limite de 54% definido pelo art. 20,  
inciso III,  alínea “b”, da Lei Complementar nº 101/00,  
aplicando  R$  44.490.858,91,  correspondentes  a 
62,77%  da  Receita  Corrente  Líquida  de  R$ 
70.881.783,10.
Registre-se  que  no  exercício  de  2009,  o  percentual  
aplicado correspondeu a  59,75%  da Receita Corrente 
Líquida.”

Acontece  que  a  prefeitura  de  Itapetinga,  com o  intuito  de  burlar  a 

próxima  fiscalização,  quando  o  TCM  for  realizar  as  análises  das  contas  do 

exercício de 2011, firmou dois contratos com a empresa SERCON NORDESTE 

EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA, no valor total 

que supera  R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), para varrer 
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salas, lavar banheiros e passar pano no piso dos prédios da prefeitura, durante o 

período de 01.04.2011 a 31.04.2012. Com esse ardil o gestor pretende camuflar a 

despesa com pessoal, reduzindo ilegalmente o gasto oficial estipulado pela Lei de 

Responsabilidade  Fiscal,  pois  todo  o  pessoal  terceirizado  não  mais  será 

computado nessa rubrica. O estratagema também permitirá ao prefeito continuar 

contratando pessoal ilegalmente sem concurso público e permanecer distribuindo 

empregos  ilegais  para  apadrinhados  políticos.  Sabe-se  também,  por  farta 

cobertura dos noticiários nacionais, que este tipo de contrato é corriqueiramente 

utilizado  por  gestores  desonestos,  que  se  aproveitam  das  dificuldades  de 

acompanhamento e fiscalização dos valores e quantitativo de pessoal terceirizado 

para desviar dinheiro público.

A seguir transcrevemos as minutas dos contratos obtidos pelo acesso 

ao Diário Oficial do Município de Itapetinga, no sítio www.itapetinga.ba.io.org.br.
CONTRATO Nº048/2011
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2011
Processo  Administrativo  nº.  106/2011  Contratante: 
PREFEITURA MUNICIPAL  DE ITAPETINGA Contratada: 
EMPRESA SERCON NORDESTE EMPREENDIMENTOS 
E  SERVIÇOS  DE  CONSERVAÇÃO  LTDA –  ME  CNPJ: 
04.833.107/0001-71  Objeto:  Contração  de  Empresa 
Especializada  para  Prestação  Contínua  de  Serviços  de 
Conservação  e  Limpeza,  Suporte  e  Manutenção  à 
Administração  de  Edifícios  públicos,  inclusive  nas  áreas 
externas  do  Município.  Vigência:  01/04/2011  até 
31/03/2012  Valor  Global:  R$  2.770.908,00  (dois  milhões 
setecentos e setenta mil novecentos e oito reais)

CONTRATO Nº 014/2011-FS
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 018/2011
Processo Administrativo nº. 106/2011 Contratante: FUNDO 
MUNICIPAL DE SAÚDE Contratada: EMPRESA SERCON 
NORDESTE  EMPREENDIMENTOS  E  SERVIÇOS  DE 
CONSERVAÇÃO LTDA – ME CNPJ: 04.833.107/0001-71 
Objeto:  Contração  de  Empresa  Especializada  para 
Prestação  Contínua  de  Serviços  de  Conservação  e 
Limpeza,  Suporte  e  Manutenção  à  Administração  de 
Edifícios  públicos,  inclusive  nas  áreas  externas  do 
Município.  Vigência:  01/04/2011até  31/03/2012  Valor 
Global: R$ 233.112,00(duzentos e trinta e três mil cento e 
doze reais).

FATO 2 –  O mesmo relatório do voto do Processo nº 8.123/11, do 

relator Paulo Marconi, traz a estarrecedora informação que o prefeito José Carlos 

Moura cometeu ilícito legal tipificado como “apropriação indébita previdenciária” 
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por  ter  recolhido  dos  servidores  municipais  mais  de  R$ 850.000,00 
(oitocentos  e  cinquenta  mil  reais) e  não  ter  repassado  esse 

montante ao INSS como manda a lei. A seguir o trecho do relatório transcrito in 

verbis:

Trecho do Relatório do TCM de 20/10/2011
“Adotar  medidas  urgentes  concernente  aos  
recolhimentos  realizados  e  não  repassados  ao  
INSS  de  R$  850.772,96,  porquanto  deixar  de  
repassar  à  Previdência  Social,  no  prazo  legal,  as  
contribuições recolhidas dos contribuintes, caracteriza  
ilícito  penal  tipificado como  “apropriação  indébita  
previdenciária”, com as cominações previstas na Lei  
Federal  nº  9.983,  de  14  de  julho  de  2000.”  
Grifo nosso

Não  bastasse  o  fato  em  si  já  ensejar  enorme  apreensão, 

principalmente pela evidente possibilidade de o Município vir a ficar inadimplente 

junto ao INSS e os prejuízos que poderão recair sobre os servidores municipais 

quando das suas aposentadorias, alertamos que esta nova informação remete-

nos à denúncia anteriormente formulada, sobre o pagamento por parte do prefeito 

de  mais  de  R$ 500.000,00  (quinhentos  mil  reais) à  empresa 

BERNARDO  VIDAL  E  ASSOCIADOS  para  providenciar  ressarcimentos  de 
supostos créditos junto ao INSS.  Ora, a denúncia do TCM datada de 20 de 

outubro (anexa), vai de encontro a este contrato, pois está provado pelo relatório 

do TCM  que o Município de Itapetinga é que é devedor do INSS e não o 
contrário.  Portanto, esse é o real motivo do prefeito se negar a prestar os 
devidos esclarecimentos até esta data. 

FATO  3 –  Uma  busca  no  Sistema  de  Acompanhamento  de 

Pagamento  de  Pessoal  do  TCM/BA,  do  mês  de  dezembro  2010  (anexo  2) 

comprova que o SR. ISRAEL MIRANDA SOARES foi nomeado pelo Prefeito para 

o  cargo  comissionado  de  Assessor  Especial  da  Secretaria  de  Governo  do 

Município de Itapetinga, com vencimento mensal de R$ 2.500,00 (dois mil 
e quinhentos reais),  conforme  o  Quadro  de  cargos  em  comissão  da 

Prefeitura Municipal de Itapetinga (anexo 3). Não podemos precisar se o mesmo 

continua ocupando aquele ou outro cargo.
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Ocorre que a Prefeitura Municipal  de Itapetinga e o SAAE firmaram 

vários  contratos  de  prestação  de  serviços  com  a  firma  IM  CONSULTORIA 
PÚBLICA MUNICIPAL LTDA, cujas informações, não comprovadas, dão conta 

pertencer ao Sr. Israel Miranda e/ou parentes próximos, em uma suspeitíssima 

sucessão de contratos sem licitação. A seguir alguns exemplos obtidos pelo 

acesso  ao  Diário  Oficial  do  Município  de  Itapetinga: 

http://www.io.org.br/sitesMunicipios

Exemplo 1 (contratada IM)  –  Serviço  de  consultoria  e 

assessoria para as  Secretarias Municipais de Educação e Saúde no valor de 

R$ 72.000,00 (setenta e dois mil reais), de fevereiro a dezembro 

de 2009, resumo de inexigibilidade nº005/2009;

Exemplo 2 (contratada IM)  –  Serviço  de  consultoria  e 

assessoria à Secretaria de Educação na forma de elaboração dos processos 

administrativos,  visando  a  aplicação  dos  recursos  oriundos  das  transferências 

constitucionais  e  repasses  dos  recursos  próprios  do  município, 

acompanhamento da  aplicação  dos  recursos  do  FUNDEB...  dentro  dos 

princípios da contabilidade pública conforme legislação pertinente com o intuito de 

atender às necessidades das Secretarias de Educação e Cultura. Valor total de 

R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), de janeiro a dezembro 

de 2011, inexigibilidade nº 001/2011, processo administrativo nº 601/2010;
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Os dois exemplos acima demonstrados (não encontramos o contrato 

do ano de 2010 entre a IM e a Secretaria de Educação) traduzem com fidelidade 

o grau de desmando aonde foi atirada a gestão municipal de Itapetinga, pois a 

leitura de outro trecho do relatório do TCM, do voto do Processo nº 8.123/11, do 

relator Paulo Marconi, (anexo 1) a seguir transcrito, esclarece que o prefeito José 

Carlos Moura ainda  não devolveu os  R$ 663.496,84 (seiscentos e 
sessenta e seis mil quatrocentos e noventa e seis reais e 
oitenta e quatro centavos) desviados do FUNDEB no ano de 2009 e, 

pasmem,  voltou  a  desviar  mais  R$ 101.998,84 (cento e um mil 
novecentos  e  noventa  e  oito  reais  e  oitenta  e  quatro 
centavos), no ano de 2010. Resta-nos então a triste conclusão de que a 

Secretaria  Municipal  de  Educação  está  pagando  à  IM  Consultoria 

Pública  Municipal  LTDA,  para  ser  assessorada  no  desvio 
sistemático das verbas do FUNDEB.

Trecho do Relatório do TCM de 20/10/2011
“Restituir  imediatamente  à  conta  do  FUNDEB,  o  
valor de 101.998,11, relativo ao exercício de 2010,  
e R$ 663.496,84 em até oito parcelas mensais iguais  
e sucessivas a contar do trânsito  em julgado deste  
pronunciamento,  referentes  a  exercícios  anteriores,  
devendo  a  CCE acompanhar  o  cumprimento  desta  
determinação,  ficando  o  Gestor  advertido  que  a  
reincidência no desvio de finalidade na aplicação dos  
recursos  do  FUNDEB  ou  o  não  cumprimento  da  
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determinação  dos  estornos,  conforme  acima  
consignado,  poderá  comprometer  o  mérito  de  suas  
contas futuras;     Grifo nosso.

Exemplo 3 (contratada IM)  –  Serviço  de  consultoria  e 

assessoria para o SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto no valor de R$ 
48.000,00 (quarenta e oito mil reais), de fevereiro a dezembro de 

2009, resumo do contrato nº050/2009;

Exemplo 4 (contratada IM) - Serviço de consultoria para 

atender ao setor Administrativo do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto 

no valor de R$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), de janeiro a 

dezembro de 2010, extrato do contrato nº005/2010.

FATO 4 –  Em 2009,  absurdamente, a  Secretaria Municipal  de 

Educação contratou também a CONTANJOS CONSULTORIA CONTÁBIL LTDA 

pelo valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) (contrato nº 

001/2009 sem licitação), mesmo já tendo contratado a IM Consultoria, sendo 

que  esse  segundo contrato  foi  aditado  e  prorrogado  até  junho  de 2010.  Não 

pudemos  identificar  o  valor  do  aditivo  o  qual  acreditamos  também  ter  sido 
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exorbitante.  Não resta dúvida que é muita assessoria paga a peso 
de ouro, para igual volume de desvio dos recursos do FUNDEB.

Em 2009  a  CONTANJOS também foi  contratada  pelo  SAAE,  sem 

licitação, (contrato  051/2009),  pelo  valor  de  R$ 38.500,00 (trinta  e 
oito mil e quinhentos reais).  Em 2010 o SAAE renovou o contrato 

(002/2010),  majorando  o  valor  para  R$ 43.620,00 (quarenta e três 
mil seiscentos e vinte reais).
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FATO 5 –  Seguindo  o  mesmo rumo dos  suspeitos  contratos  já 

citados, a Prefeitura Municipal de Itapetinga, vem, sistematicamente gastando rios 

de dinheiro público em pagamentos para empresas de assessoramento na área 

de informática e consultoria contábil. Acreditamos que esses pagamentos fogem 
ao princípio da razoabilidade, merecendo uma criteriosa investigação por parte 

do  MP.  A  seguir  alguns  exemplos  obtidos  pelo  acesso  ao  Diário  Oficial  do 

Município de Itapetinga:  http://www.io.org.br/sitesMunicipios

Exemplo 1 -  O Gestor  Municipal  contratou  sem licitação a 

STAF TECNOLOGIA LTDA, CNPJ 13.751.102/0001-90,  Contrato nº.  003/2009, 

para assessoria de sistemas de informática, de janeiro a dezembro de 2009, pelo 

valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais).
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Exemplo 2 – No mesmo período o SAAE – Serviço Autônomo de 

Água  e  Esgoto  contratou,  também  sem  licitação,  a  mesma  STAF 

TECNOLOGIA  LTDA,  para  o  mesmo  objeto,  pagando  o  valor  total  de  R$ 
14.300,00 (quatorze mil e trezentos reais).

Exemplo 3 – Não conseguimos entender por qual motivo o SAAE 

também efetivou  o  contrato  nº  049/2009,  mais uma vez  sem licitação, 

para  o  mesmo  serviço  e  para  o  mesmo  período com  a  J.F. 

CONSULTORES  LTDA,  que  tem  sede  em  Recife-PE,  assim  como  a 

Bernardo Vidal e Associados, pelo valor de R$ 24.000,00 (vinte e 
quatro mil reais).
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Exemplo 4 -  No  ano  de  2010  o  SAAE  renovou  o  contrato 

(003/2010),  sem licitação,  com a STAF TECNOLOGIA LTDA, majorando o 

valor  para  R$ 15.600,00  (quinze  mil  e  seiscentos  reais) e 

também com a JF Consultores Ltda (contrato 008/2010) que foi majorado  sem 

licitação para R$ 33.017,54 (trinta e três mil dezessete reais 
e cinquenta e quatro centavos).  Não  foi  possível  identificar  se  a 

Prefeitura também renovou o seu contrato com a STAF TECNOLOGIA.

FATO 6 –  Suspeitíssimos  também  são  os  contratos,  sempre 

sem licitação, firmados com PHRYNÉ MIRIAN MASCARENHAS ALVES, uma 

pessoa física de CPF 064.033.605-15, através de três dispensas de licitação nº 

029,  030  e  031/2009,  para  uma  suposta  auditoria  cujos  resultados  são 
desconhecidos  pela  comunidade,  todos  no  mesmo  período  e  mesmíssimo 
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objeto, totalizando o exorbitante valor de R$ 137.000,00 (cento e trinta 
e sete mil reais).

FATO 7 – Estranha-se o excesso de dispensas dos processos de 

licitação ocorridos em grande número dos contratos firmados pelo gestor atual, ao 

que  se  propala  contrariando  a  Procuradoria  Jurídica  do  Município.  Somos 

sabedores que dispensar indevidamente o procedimento licitatório ou frustrar-lhe 

a licitude é conduta que, independentemente de prejuízo patrimonial  imediato, 

caracteriza a improbidade prevista no art. 10, VII, da Lei 8.429/92, configurando 

também, respectivamente, os crimes dispostos nos arts. 89 e 90 da Lei 8.666/93. 

Irregularidades em contratação direta e no processo licitatório são os 

mais  corriqueiros  atos  de  improbidade,  contribuindo  para  isso  a  precária 

fiscalização  por  parte  dos  legislativos  municipais.  Contudo,  sabemos  que  é 

Representação ao MP Itapetinga-BA – DEM/PMDB – Página  12



impossível  ao  Ministério  Público  acompanhar  a  celebração  de  contratos  pelo 

poder  público.  Assim,  é  imperioso  que  os  indícios  lhe  sejam  trazidos  pela 

população ou por órgãos de fiscalização, como na presente representação.

Os  valores  dos  contratos  aqui  exemplificados  estarrecem  pelos 

quantitativos e, acreditamos ser apenas a “ponta do iceberg”. Não temos dúvidas 

que  o  aprofundamento  das  investigações  a  partir  dos  poderes  legalmente 

constituídos ao MP,  trará novos fatos que configurarão de forma cabal os 
atos de improbidade do gestor municipal,  ao passo que requeremos sejam 

tomadas  as  providências  processuais  para  que  os  ilícitos  sejam  apurados  e 

ajuizadas as competentes ações de improbidade por violação do art.11º da Lei nº 

8.429/92 e outros a juízo de Vossa Excelência. 

Isto  posto,  requeremos  uma  profunda  fiscalização  nos  contratos 

firmados entre a Prefeitura Municipal  de Itapetinga e a SERCON  NORDESTE 

EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO LTDA – ME CNPJ 

04.833.107/0001-71,  para  identificação  nominal  de  todos  os  funcionários 

terceirizados  contratados,  seus  vencimentos  e  locais  de  trabalho,  a  imediata 

rescisão  dos  contratos  e  abertura  de  concurso  público  limitado  ao  mínimo 

necessário para o desenvolvimento das ações municipais. 

Requeremos que as relações entre o Sr. Israel Miranda Soares, a IM 
Consultoria Pública Municipal Ltda., a Prefeitura Municipal de Itapetinga e 
suas autarquias e também com gestores municipais sejam esquadrinhadas a 

bem da moralidade pública.

Requeremos o aprofundamento das investigações no que concerne às 

empresas contratadas desde 2009, para supostos serviços de assessoramento 

nas áreas de informática, contabilidade e gestão.

Finalmente,  acreditamos  ser  necessário  e 
urgente, o afastamento cautelar do gestor, que não tem 

medido esforços no sentido da sistemática obstrução de investigações e negação 

de  explicações  aos  poderes  constituídos  e  à  sociedade.  Sabemos  que  a 

possibilidade de afastamento cautelar do agente público vem prevista no art. 20, 
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parágrafo único, da Lei 8.429/92 e se trata de medida justificável cuja adoção se 

aplica  mediante  a  prática  de  graves  atos  de  improbidade  e/ou  garantia  da 

preservação das provas  e  trabalhos investigativos,  afastando possíveis  óbices 

que a continuidade do agente no exercício do cargo possa provocar. Para tanto a 

simples probabilidade emanada de indícios consistentes e avaliada pelas regras 

da experiência comum, há de ser suficiente para a tomada de decisão por parte 

de Vossa Excelência, pois de outra sorte, a manutenção do Sr. José Carlos Cruz 

Cerqueira Moura no cargo de Prefeito de Itapetinga continuará fornecendo-lhe 
os mesmos motivos e facilidades que se quer evitar a bem do bem público.

Por  justiça  e  respeito  à  lei  esperamos  a  acolhida  da  presente 

representação, enquanto testemunhamos a Vossa Excelência o nosso apreço.

Pedem deferimento.

____________________ ________________________
Geraldo Trindade Júnior Kátia Maria Cabral Espinheira

Presidente do Diretório Municipal do DEM              Delegada Municipal do PMDB
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ANEXO 1 – Relatório  do voto  do Processo nº  8.123/11,  do relator  Paulo 
Marconi, TCM-BA.



ANEXO 2 - Informação do Sistema de Acompanhamento de Pagamento de Pessoal do TCM/BA, Prefeitura de Itapetinga, mês 
de dezembro 2010



ANEXO 3 – Quadro de cargos em comissão da Prefeitura Municipal de Itapetinga




