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 O Ministério Público de Contas, instituição permanente e essencial ao controle 

externo e à fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial 

dos municípios do Estado da Bahia, devidamente representado pela Procuradora 

infrafirmada, no exercício da sua missão constitucional, com supedâneo no art. 130 

da Constituição da República, bem como no art. 5º, I e VI, da Lei Estadual nº 

12.207/11, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, apresentar 

REPRESENTAÇÃO em face do senhor Deoclides Magalhães Rodrigues, atual 

prefeito do Município de Serra do Ramalho, em razão dos fatos aduzidos a seguir. 

 

   I. Dos Fatos 

 

Conforme noticiado em procedimento interno de verificação do 

cumprimento pelos municípios do Estado da Bahia da Lei de Acesso a Informação 

(Lei nº12.527/11), o senhor Deoclides Magalhães Rodrigues, na qualidade de 

Prefeito de Serra do Ramalho, desrespeitou comandos normativos importantes à 

fiscalização da gestão pública, estabelecidos na legislação supracitada. 

 



 
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 

Controle Externo da Administração Pública Municipal 
 

Cumpre-nos assinalar que na Lei de Acesso à Informação foi 

estabelecido prazo de 180 dias a partir da sua vigência para que os municípios se 

adequassem às determinações nela constantes, de modo que o referido prazo 

expirou em 18/05/12, não tendo o município se conformado às disposições 

normativas até este período. 

 

Entendendo pela obrigatoriedade da Lei nº12.527/11,  este Parquet de 

Contas encaminhou o Ofício nº 67/2013 ao gestor, para que ele, dentro do prazo 

estabelecido, esclarecesse a situação, indicando quais providências já tinham sido 

tomadas para cumprir com os mandamentos constitucionais e legais em questão. 

 

A partir do requerimento ministerial, o referido prefeito alegou já terem 

sido divulgadas todas as informações de interesse público em Diário Oficial, 

apontando ainda a  criação do domínio www.serradoramalho.ba.gov.br, habilitado e 

estruturado nos moldes que determina a Lei. 

 

Entretanto, em nova análise, datada de 20/09/2013, foram identificadas 

falhas no site oficial criado pela gestão municipal, grande parte das quais repetiram-

se em segundo diagnóstico, datado de 01/09/2014, ambas as inspeções cominando 

na produção de “check lists” com mais de vinte itens cada. 

 

Em face disso, questiona-se o comprometimento da administração 

pública do município com a transparência da gestão pública, assegurada pela Lei de 

Acesso à Informação. 

 

 II. Do Direito 

 

De início, dispõe o art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal: 
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Art. 48. São  instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais 
será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso 
público: os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias; as 
prestações de contas e o respectivo parecer prévio; o relatório Resumido 
da Execução Orçamentária e o Relatório de Gestão Fiscal; e as versões 
simplificadas desses documentos. 
Parágrafo único. A transparência será assegurada também mediante: 
(…) 

II – liberação ao pleno conhecimento e acompanhamento da 
sociedade, em tempo real, de informações pormenorizadas 
sobre a execução orçamentária e financeira, em meios 
eletrônicos de acesso público. 
 
 

Consoante procedimento interno, o Município de Serra do Ramalho não 

disponibilizou na internet as informações, em tempo real e de modo satisfatório, 

referentes às receitas e às despesas, conforme estabelecido no parágrafo único, 

inciso II, do art. 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

Assinale-se que, conforme claramente delineado no normativo de gestão 

fiscal, torna-se imprescindível na condução da res pública que a administração crie 

mecanismos para uma maior participação e controle popular sobre os atos de 

governo, considerando a representatividade dos mandatos ocupados pelos gestores, 

o que os compele à necessidade de constante prestação de informações, de 

maneira clara e objetiva, sobre o ingresso e a aplicação dos recursos que pertencem 

a toda a coletividade. 

 

Nesse contexto, o controle social obteve importante avanço com advento 

da Lei de Acesso a Informação (Lei nº 12.527/11), a qual impõe a todos os órgãos da 

Administração Pública (art. 1º, I e II) a missão de assegurar o direito fundamental à 

informação, inclusive por meios eletrônicos (art. 3º, III), sendo dever dos órgãos 

públicos a divulgação das informações de interesse coletivo em local de fácil acesso 

(art. 8º), e a obrigatoriedade de que tais informações sejam divulgadas em sítios 

oficiais da rede mundial de computadores (art. 8º, II). 
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Vale ressaltar que as informações obrigatórias na referida Lei não se 

limitam às receitas e às despesas do Município exigidas no parágrafo único, II, do 

art. 48, da LRF, alcançando outras áreas de gestão tais como os registros de 

repasses e transferências financeiras, licitações, contratos celebrados, programas, 

ações e projetos, dentre outros, que consequentemente também não estão sendo 

observadas, de modo efetivo, pelo Município de Serra do Ramalho. 

 

A título exemplificativo, apresenta-se em anexo resultado de pesquisa 

acerca dos contratos realizados pela administração pública municipal, retirado do 

domínio1 fornecido pela gestão (doc.1). Em análise, nota-se que não há qualquer 

registro de atividade durante o período que compreende os meses de janeiro a 

agosto do ano de 2014. Entretanto, investigando a listagem de mesmo período no 

Sistema Integrado de Gestão e Auditoria (SIGA), constata-se mais de cinquenta 

páginas de contratos realizados pela prefeitura municipal (doc.2), demonstrando a 

inexatidão das informações integrantes do Portal de Transparência Pública. 

 

Outro aspecto que chama atenção deste Parquet é que o dito “Portal de 

Transparência” do Município também não divulga qualquer registro de licitações 

durante o período acima citado (doc.3), de sorte que diverge de pesquisa realizada 

através do SIGA, que apresenta em torno de vinte páginas de licitações realizadas 

pela administração (doc.4). 

 

Dando seguimento, mesmo sem esgotar as falhas existentes na 

prestação de informações pelo site em questão, aponta-se a inexistência de registro 

de dispensas por inexigibilidade, informação que, na realidade, acumula mais de dez 

páginas, de acordo com os dados disponibilizados no SIGA (doc.5). 

 

Assim sendo, destacam-se as demais falhas, sendo elas a não 

                                                           
1http://187.48.144.229:5020/portalpmserradoramalho/ - Portal de Transparência Pública 
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apresentação do Serviço de Informações ao Cidadão (SIC); a não exposição das 

competências ou estrutura organizacional da administração pública; a divulgação de 

modo precário de programas, ações, projetos e obras; a falta de medidas para 

garantir o acesso a conteúdos previstos a Lei de Acesso à Informação por pessoas 

com deficiência; e mais gravemente, a ausência de instrumento normativo local que 

regulamente a Lei nº 12.527/11. 

 

Portanto, é clara a falta de engajamento da prefeitura municipal de Serra 

do Ramalho com a  transparência da gestão pública, em especial com o 

cumprimento da Lei nº 12.527/11. 

 

Assim, sugere-se a aplicação de multa ao gestor, além da fixação de 

prazo para que observe plenamente o princípio da transparência, particularmente a 

Lei nº 101/00, em seu já citado art. 48, e a Lei nº 12.527/11 - Lei de Acesso a 

Informação, em seu capítulo II, “Do Acesso a Informações e da sua Divulgação”, 

com destaque ao seguinte dispositivo: 

 

Art. 8º É dever dos órgãos e entidades públicas promover, 
independentemente de requerimentos, a divulgação em local de fácil 
acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse 
coletivo ou geral por eles produzidas ou custodiadas. 
 
§1º Na divulgação das informações a que se refere o caput, deverão constar, no 

mínimo: 

I - registro das competências e estrutura organizacional, endereços e 

telefones das respectivas unidades e horários de atendimento ao público; 

II - registros de quaisquer repasses ou transferências de recursos financeiros; 

III - registros das despesas; 

IV - informações concernentes a procedimentos licitatórios, inclusive os 

respectivos editais e resultados, bem como a todos os contratos celebrados; 

V - dados gerais para o acompanhamento de programas, ações, projetos e 

obras de órgãos e entidades; e 

VI - respostas a perguntas mais frequentes da sociedade. 

 

§2º Para cumprimento do disposto no caput, os órgãos e entidades públicas 

deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, 

sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de 

computadores (internet). 



 
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA 

Controle Externo da Administração Pública Municipal 
 

 

§3º Os sítios de que trata o §2º deverão, na forma de regulamento, atender, entre 

outros, aos seguintes requisitos: 

I - conter ferramenta de pesquisa de conteúdo que permita o acesso à 

informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de fácil 

compreensão; 

II - possibilitar a gravação de relatórios em diversos formatos eletrônicos, 

inclusive abertos e não proprietários, tais como planilhas e texto, de modo a 

facilitar a análise das informações; 

III - possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos 

abertos, estruturados e legíveis por máquina; 

IV - divulgar em detalhes os formatos utilizados para estruturação da 

informação; 

V - garantir a autenticidade e a integridade das informações disponíveis para 

acesso; 

VI - manter atualizadas as informações disponíveis para acesso; 

VII - indicar local e instruções que permitam ao interessado comunicar-se, 

por via eletrônica ou telefônica, com o órgão ou entidade detentora do sítio; e 
VIII - adotar as medidas necessárias para garantir a acessibilidade de conteúdo 

para pessoas com deficiência, nos termos do art. 17 da Lei no 10.098, de 19 de 

dezembro de 2000, e do art. 9º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com 

Deficiência, aprovada pelo Decreto Legislativo no186, de 9 de julho de 2008. 
 

 
III. Dos Requerimentos 

 

Ante o exposto, o Ministério Público de Contas requer: 

 

i) a notificação do demandado, para, querendo, apresentar 

defesa em face às acusações vertidas nestes autos; 

 

ii) a produção de todas as provas admitidas pelo Direito que o 

ilustre Relator entenda ser necessárias ao esclarecimento dos 

fatos; 

 

 

 

iii)  fixação de prazo para que observe plenamente o princípio 

da transparência, particularmente a Lei nº 101/00, em seu já 
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citado art. 48, e a Lei nº 12.527/11; 

 

iv) caso não sejam apontadas as providências apontadas, que 

a presente representação seja julgada procedente, imputando-

se ao demandado multa compatível com a gravidade do ilícito 

perpetrado, a ser fixada pelo D. Relator, com fulcro no art. 71, 

inciso II da Lei Complementar Estadual nº 06/91, bem como a 

repercussão desta grave irregularidade na prestação de contas 

do exercício correspondente. 

 

 

Salvador, 08 de setembro de 2014. 

 

CAMILA VASQUEZ 

PROCURADORA GERAL DE CONTAS 

 


