
12ª Promotoria de Justiça da Comarca de Ponta Grossa/PR
Especializada na Proteção ao Patrimônio Público

RECOMENDAÇÃO ADMINISTRATIVA 05/2021

CONSIDERANDO que  o  artigo  127  da  Constituição  da  República  dispõe  que  “o  Ministério  Público  é

instituição  permanente,  essencial  à  função  jurisdicional  do  Estado,  incumbindo-lhe  a  defesa  da  ordem

jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis”;

CONSIDERANDO que o artigo 27, parágrafo único, inciso IV, da Lei Federal n° 8.625/93 faculta ao Ministério

Público  expedir  recomendação  administrativa  aos  órgãos  da  administração  pública  federal,  estadual  e

municipal;

CONSIDERANDO que  a  Resolução  167/17  do  CNMP  prevê  em  seu  artigo  1°  que  “a  recomendação  é

instrumento  de  atuação  extrajudicial  do  Ministério  Público

por intermédio do qual este expõe, em ato formal, razões fáticas e jurídicas sobre determinada questão,

com o objetivo de persuadir o destinatário a praticar ou deixar de praticar determinados atos em benefício

da melhoria dos serviços públicos e de relevância pública ou do respeito aos interesses, direitos e bens

defendidos  pela  instituição,  atuando,  assim,  como  instrumento  de  prevenção  de  responsabilidades  ou

correção de condutas.” 

CONSIDERANDO que ao Ministério Público compete zelar pela defesa do patrimônio público, nos termos do

artigo 129,  inciso II,  da Constituição da República,  devendo exigir,  no âmbito da Administração Pública,

amplamente  considerada,  que  os  serviços  de  relevância  pública  respeitem  os  direitos  assegurados  na

Constituição;

CONSIDERANDO que  o  artigo  30,  inciso  V,  da  Constituição  da  República,  dispõe  que  compete  aos

Municípios organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, os serviços públicos

de interesse local, incluído o de transporte coletivo, que tem caráter essencial;

CONSIDERANDO que no  Município  de Ponta  Grossa  quem presta  o serviço  de transporte  coletivo  é  a

empresa Viação Campos Gerais, mediante concessão, com contrato vigente até o ano de 2022;
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CONSIDERANDO que  recentemente,  no  mês  de  maio  do  presente  ano,  o  Município  de  Ponta  Grossa

repassou o valor de R$ 1.700.000,00 (um milhão e setecentos mil reais) à concessionária, com autorização

legislativa,  visando  que ela  efetuasse  o  pagamento  dos  salários  atrasados  dos  seus  colaboradores,  em

função da decretação de lockdown;

CONSIDERANDO que  está  em  tramitação  nesta  12ª  Promotoria  de  Justiça  o  procedimento nº  MPPR-

0113.21.005428-5,  no  qual  foi  informado  que  a  concessionária  está  parcelando  o  salário  dos  seus

colaboradores e que está sendo cogitado pela VCG novo pedido de repasse financeiro do Município;

CONSIDERANDO que a  Lei 8987/95, que trata das concessões, dispõe em seu artigo 31, inciso VIII,  que

incumbe à concessionária captar, aplicar e gerir os recursos financeiros necessários à prestação do serviço;

CONSIDERANDO que  a  Lei  das  Concessões  prevê  que  incumbe  ao  poder  concedente  fiscalizar

permanentemente a prestação do serviço e que para tanto terá acesso aos dados relativos à administração,

contabilidade, recursos técnicos, econômicos e financeiros da concessionária;

CONSIDERANDO que  a  solicitação  de valores  para  custear  a  folha  de pagamento  indica  má gestão  da

concessionária, sendo que é obrigação contratual dela captar, aplicar e gerir os recursos financeiros;

CONSIDERANDO que o Município como ente concedente possui a obrigação de fiscalizar o serviço e que

isso  inclui  garantir  a  continuidade  da  prestação,  o  que  passa  pela  verificação  da  saúde  financeira  da

concessionária, de forma que se houver a liberação de novos valores sem um estudo prévio adequado sobre

o que está acontecendo, restará demonstrada desídia do Município em sua atribuição de fiscalizar;

O  MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ,  por  seu órgão de execução signatário,  RECOMENDA

ADMINISTRATIVAMENTE à PREFEITA MUNICIPAL, Sra. ELIZABETH SILVEIRA SCHIMIDT que:

1) NÃO EFETUE  NOVO  REPASSE  DE  VALORES  À  CONCESSIONÁRIA  DO  SERVIÇO  DE  TRANSPORTE

COLETIVO MUNICIPAL  –  VIAÇÃO CAMPOS GERAIS  –  SEM ANTES EFETUAR UMA AUDITORIA NA

SITUAÇÃO  FINANCEIRA  DA  CONCESSIONÁRIA,  APURANDO  OS  VALORES  EFETIVAMENTE
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ARRECADADOS DESDE O INÍCIO DO CONTRATO E A DESTINAÇÃO DADA A ELES,  INCLUSIVE COM

ANÁLISE  DOS EXTRADOS DAS  CONTAS  DA  VCG E,  ESPECIALMENTE,  OS  REPASSES  FEITOS  PARA

TERCEIROS A PARTIR DESTA CONTA;

2) SE HOUVER PEDIDO DE REAJUSTE DA TARIFA COBRADA DOS USUÁRIOS, QUE TAL REAJUSTE SEJA

PRECEDIDO  DE  UMA  AUDITORIA  QUE  ANALISE  A  INTEGRALIDADE  DAS  CONTAS  DA

CONCESSIONÁRIA  E DE SEUS SÓCIOS,  INCLUSIVE SOLICITANDO O APOIO DE ÓRGÃOS PÚBLICOS

COMO O TCE, PARA QUE SEJA VERIFICADO SE OS REAJUSTES JÁ CONCEDIDOS ANTERIORMENTE JÁ

NÃO BASTAM PARA COBRIR OS CUSTOS DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO; e

3) QUE,  SE  POSSÍVEL,  SEJA  EXIGIDO  QUE  A  CONCESSIONÁRIA  IMPLEMENTE  UM  MODELO  DE

BILHETAGEM ELETRÔNICA PARA FACILITAR O CONTROLE FINANCEIRO, SEM QUE ISSO IMPACTE NA

TARIFA PAGA PELOS USUÁRIOS.

No prazo de 10 dias, contados do recebimento, deverá o Município de Ponta Grossa, por intermédio da

PGM, informar ao Ministério Público se acatará a recomendação, sendo que a ausência de manifestação

será tomada como não acatamento e poderá ensejar a adoção das providências legais pertinentes.

Ponta Grossa/PR, 10 de novembro de 2021

Márcio Pinheiro Dantas Motta

Promotor de Justiça
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