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O Ministério Público de Contas com atuação no Tribunal de Contas dos Municípios 

do Estado da Bahia, instituição permanente e essencial ao controle externo e à fiscalização 

contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial dos municípios do Estado da 

Bahia, devidamente representado pelo Procurador infrafirmado, no exercício de 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 de José Carlos Dourado das Virgens, ex-Prefeito 

Municipal de Irecê, com base nos fatos e fundamentos jurídicos a seguir descritos: 

 Durante a campanha eleitoral de 2012, o ex-gestor fez uso de recursos públicos 

oriundos da Prefeitura Municipal de Irecê para realizar pagamentos de despesas de 

campanha do então candidato, hoje vereador do Município de Irecê, Celso Cambuí, membro 

do Partido dos Trabalhadores – mesma agremiação política do então Prefeito e integrante 

da coligação “Para seguir em Frente” . 

De acordo com os autos de procedimento que tramitou na Promotoria Eleitoral da 

95ª Zona Eleitoral do Estado da Bahia, encaminhados a esta Procuradoria de Contas, foi 

emitida ordem de pagamento por meio de cheque nominal, datado de 10 de setembro de 

2012, no valor de R$ 1.235,00 (mil, duzentos e trinta e cinco reais), destinado a Marcelo 

Oliveira da Silva e emitido pela Prefeitura Municipal, para pagamentos de serviços 

referentes a ações de marketing realizadas na supracitada campanha eleitoral. 

A ilegalidade restou confirmada em depoimentos prestados à 4ª Promotoria de 

Justiça da Comarca de Irecê. Em um deles, realizado em 19 de setembro de 2012, o Sr. 
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Marcelo Oliveira da Silva, que, à época trabalhava na campanha como “atendente do comitê 

eleitoral” do candidato que restou eleito vereador, Celso Cambuí, afirma que: 

(…) no dia 12 de Setembro desse ano, pela manhã, o depoente foi 

chamado a comparecer a Prefeitura Municipal; que dona Zurmeide o pegou 

em sua residência e o levou até à Praça da Prefeitura (…) depois dona 

Zurmeide mandou que o depoente fosse até a tesouraria e pegasse um 

cheque; que lá chegando a atendente mandou o depoente apresentar o seu 

RG; feito isso ela puxou um cheque grampeado a várias folhas de papel, 

destacou o cheque, mandou o depoente assinar as vias dos documentos 

que acompanhavam o cheque e o depoente saiu da tesouraria com o 

cheque em mãos (…) enquanto assinava os documentos verificou que havia 

vários cheques e documentos semelhantes na tesouraria além de um grupo 

de pessoas aguardando atendimento; ao sair da prefeitura encontrou dona 

Zurmeide que mandou o depoente assinar o cheque e ela tomou o cheque 

das mãos do depoente e este voltou para casa (...) 

No Sistema Integrado de Gestão e Auditoria - SIGA/TCM, há um registro de 

processo de pagamento tendo por credor Marcelo Oliveira da Silva, com suposto objeto de 

“atender despesas com serviços prestados com digitação para atender o programa do Bolsa 

Família”. No caso, na data do empenho (30/08/2012), é provável que o credor alegado já 

trabalhasse na campanha eleitoral, não havendo em seu depoimento qualquer menção a 

serviços prestados à Prefeitura. No entanto, o cheque, como afirmado no depoimento, foi 

“tomado” de suas mãos. 

O destino deste cheque parece ser esclarecido a partir do que foi declarado em 04 

de outubro de 2012 por Luiz Hermes Oliveira Batista de Souza, correligionário do ex-Prefeito 

de Irecê, e do vereador Celso Cambuí (conforme certidão da Justiça Eleitoral, em anexo). O 

Sr. Luiz Hermes informou à Promotoria do Ministério Público que é sócio-proprietário de 

uma prestadora de serviços de publicidade e organização de eventos e confirma o 

recebimento de um cheque nominal a Marcelo Oliveira da Silva, nos seguintes termos: 

(…) é proprietário de uma empresa de eventos e publicidade, Explosão 

eventos e publicidade; Que está prestando serviços eventuais à coligação 

“Para seguir em frente”, sendo pago para realizar ações de marketing, a 

exemplo de panfletagens e pit stop, dentre outros; que recebeu o cheque, 
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cuja cópia foi mostrada neste momento, cheque este que consta como 

emitente a Prefeitura Municipal de Irecê e tem nominal a Marcelo Oliveira da 

Silva, Banco do Brasil, cheque número 850801, da pessoa de nome 

Zurmeide, para pagamento dos serviços prestados referentes às ações de 

marketing (...) 

Em anexo, foram colacionadas cópias dos depoimentos ao Ministério Público 

Eleitoral e da consulta ao SIGA/TCM e do cheque do Banco do Brasil, Agência nº 0548-7, 

Conta nº 28.832-2, Série 800, nº 850801 que evidenciam a irregularidade: houve pagamento 

de despesas de campanha com recursos do erário municipal, em verdadeira confusão de 

patrimônio público e privado.  

Verifica-se, portanto, além da violação às regras que organizam as eleições, a 

ocorrência de prejuízo aos cofres municipais, bem como a violação dos princípios 

administrativos da Legalidade, da Impessoalidade e da Moralidade, na medida em que são 

desviados recursos do Município em benefício de agentes particulares que não prestaram 

qualquer serviço ao Município. 

Ante o exposto, requer este Ministério Público de Contas: 

 

(i) a notificação do ex-Prefeito de Irecê, Sr. José Carlos Dourado das Virgens, 

para, querendo, defender-se acerca das irregularidades apresentadas nesta 

Representação; 

 

(ii) o conhecimento e procedência desta Representação; 

 

(iii) aplicação de multa ao Sr. José Carlos Dourado das Virgens, ex-Prefeito 

Municipal de Irecê, em montante a ser arbitrado por esta Corte de Contas, com 

base no art. 71, II, da Lei Orgânica do TCM (LC n° 06/91); 
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(iv) ressarcimento, devidamente atualizado com juros e correção monetária, aos 

cofres públicos do valor pago indevidamente, com base no art. 76, III, “c”, da Lei 

Orgânica do TCM (LC nº 06/91). 

 

 

Salvador, 07 de outubro de 2014. 

 _____________________________________________ 

 GUILHERME COSTA MACEDO 

 


