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Relatório Anual das Atividades do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de 

Proteção ao Patrimônio Público e à Ordem Tributária – ano 2018 

 

 Conforme determina o artigo 75, inciso X, da Lei Complementar n.º 85/99, apresenta-

se o Relatório das Atividades desenvolvidas por este Centro de Apoio entre 01.01.2018 e 

31.12.2018. 

 

Atendimentos 

 

Até o dia 31.12.2018, foram atendidas 657 (seiscentos e cinquenta e sete) 

consultas por telefone, e-mail e pessoais, conforme registros no Centro de Apoio. 

 

Consultas físicas 

 

 Foram respondidas 141 (cento e quarenta e uma) consultas por escrito, 

formuladas por Colegas, sobre temas variados. As consultas estão disponíveis na página 

do Centro de Apoio. 

 

Reuniões 

 

 Foram realizadas 181 (cento e oitenta e uma) reuniões durante o ano de 2018. 

  

Ações em destaque 

 

→ Reestruturação e atualização do banco de dados deste Centro de Apoio. 

→ Celebração de parceria com o Ministério do Planejamento (atual Ministério da Economia). 

→ Elaboração de modelos de requerimentos e pedidos em Ações Civis Públicas para 

imposição de sanções por ato de improbidade administrativa, ressarcimento ao erário e 

nulidade de atos administrativos. 
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Atos de Secretaria 

  

 Foram realizados 336 (trezentos e trinta e seis) Protocolos, instaurados 227 

(duzentos e vinte e sete) Procedimentos Administrativos e expedidos 404 

(quatrocentos e quatro) Ofícios, destacando-se, dentre eles: 

 

→ Ofício Circular n.º 001/2018 – Considerando que é objeto de discussão, no âmbito da 

Procuradoria-Geral de Justiça, a juridicidade do repasse de verbas de Municípios e 

Câmaras de Vereadores a associações que os congregam (por exemplo, AMLIPA, 

ASSOMEC, AMSULEP, AMCG, AMUNORPI, AMUNOP, AMEPAR, AMUVI, AMUSEP, 

AMUNPAR, AMERIOS, COMCAM, AMOP, AMSULPAR, AMSOP, AMCESPAR, 

CANTUQUIRIGUAÇU, AMOCENTRO, AMENORTE), solicita-se a Vossa Excelência que, 

no prazo de 10 (dez) dias, informe se na sua Comarca tramita ação cuja causa de pedir se 

baseie na suposta ilicitude dessa espécie de pagamento. Em caso positivo, solicita-se a 

remessa de cópia da petição inicial, e de eventuais sentenças e acórdãos, pois tais 

documentos serão utilizados para subsidiar o debate e, finalmente, apresentação de 

proposta para elaboração de política institucional de atuação nesse tema específico. 

 

→ Ofício Circular n.º 002/2018 – tendo em vista que o Ministério Público do Estado do 

Paraná integra a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – 

ENCCLA, relativamente à Ação n.º 03/2018 (“Elaborar diagnóstico e propor medidas 

visando fortalecer o combate às fraudes nos contratos de gestão da saúde pública”), 

solicita-se a Vossa Excelência que, no prazo de 10 (dez) dias, oficie aos Prefeitos dos 

Municípios integrantes de sua Comarca, para que informem a quantidade de contratos de 

gestão e termos de parceria celebrados por essas pessoas jurídicas com organizações 

sociais ou organizações da sociedade civil de interesse público de janeiro de 2017 a 

fevereiro de 2018, para execução de serviços de saúde, e indiquem os valores repassados 

a tais entidades do terceiro setor. 

 

→ Ofício Circular n.° 003/2018 – tendo em vista que o Ministério Público do Estado do 

Paraná integra a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e à Lavagem de Dinheiro – 

ENCCLA, relativamente à Ação n.º 03/2018 (“Elaborar diagnóstico e propor medidas 

visando fortalecer o combate às fraudes nos contratos de gestão da saúde pública”), 

solicita-se a Vossa Excelência, sugestões de boas práticas e/ou medidas preventivas ou 



repressivas tendentes ao combate às fraudes nos contratos de gestão da saúde pública, 

para apresentação nos futuros eventos do ENCCLA.  Outrossim, com relação à Ação n.º 

06 (“Consolidar a estratégia para fortalecer a Prevenção Primária da Corrupção”), 

solicita-se sugestões de boas práticas e/ou medidas preventivas ou repressivas tendentes 

a fortalecer a prevenção primária da corrupção, para apresentação nos futuros eventos da 

ENCCLA. 

 

→ Ofício Circular n.° 004/2018 – visando ao aprimoramento do planejamento de atuação 

dos membros do Ministério Público do Estado do Paraná com atribuições nas áreas de 

proteção ao patrimônio público e ordem tributária para o ano 2018, este Centro de Apoio 

Operacional solicita que Vossas Excelências, caso desejem, formulem críticas e indiquem 

estratégias de atuação, inclusive conjunta, nas referidas áreas, apontando, também, 

eventuais práticas sincronizadas adotadas em suas respectivas regiões e seus respectivos 

resultados. Solicita-se que as respostas sejam encaminhadas, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, para o e-mail deste CAOP: caoppatrimonio@mppr.mp.br. 

 

→ Ofício Circular n.° 005/2018 – visando a contribuir para a celeridade na atuação dos 

membros do Ministério Público do Estado do Paraná, em especial no que diz respeito às 

atividades extrajudiciais relacionadas às áreas de proteção ao patrimônio público e ordem 

tributária, este Centro de Apoio Operacional solicita que Vossas Excelências encaminhem 

a relação de procedimentos investigatórios sob sua Presidência que se encontram 

pendentes de realização de perícia, análise ou vistoria por profissionais da área de 

engenharia. Solicita-se que as respostas sejam encaminhadas, no prazo máximo de 15 

(quinze) dias, para o e-mail deste CAOP: caoppatrimonio@mppr.mp.br. 

 

→ Ofício Circular n.° 006/2018 – encaminha a relação dos recursos pendentes de 

julgamento pelo E. Tribunal de Justiça do Estado do Paraná na área do patrimônio público, 

os quais chegaram aos 6.º e 7.º Grupos de Procuradoria Cível nos anos de 2017 e 2018 e 

possuem como uma das partes o Ministério Público (atualizações realizadas até maio do 

corrente ano). Solicita-se que Vossas Excelências apontem, caso queiram (por meio do 

endereço eletrônico caoppatrimonio@mppr.mp.br), os de maior relevância, a fim de que este 

CAOP repasse as informações aos doutos Procuradores de Justiça com atribuições para 

neles funcionarem. 

 

→ Procedimento Administrativo n.º MPPR – 0046.13.011649-7 

mailto:caoppatrimonio@mppr.mp.br
mailto:caoppatrimonio@mppr.mp.br
mailto:caoppatrimonio@mppr.mp.br


Instauração: 21/11/2013 

Área de atuação: Planejamento Institucional – Plano Setorial de Ação 

Objeto: Dar conhecimento acerca da produção do Ministério Público na área do Patrimônio 

Público, bem como de alterações legislativas e orientações jurisprudenciais, por meio de 

Informativos virtuais. 

 

Atividades: 

● Informativo 001/2018: Necessidade de regulamentação da Lei Anticorrupção (Lei n.º 

12.846/2013) no âmbito Municipal. 

 
● Informativo 002/2018: Liberação de recursos federais para ações de prevenção em áreas 

de risco de desastres e de recuperação de infraestrutura destruída/danificada por desastres. 

 

● Informativo 003/2018: 1. Informativo de Jurisprudência n.º 609 – STJ: É possível a 

abertura de inquérito civil pelo Ministério Público, objetivando a apuração de ato ímprobo 

atribuído a magistrado, ainda que já existente concomitante procedimento disciplinar na 

Corregedoria do Tribunal acerca dos mesmos fatos. 2. 25 anos da Lei de Improbidade 

Administrativa: compilação do conteúdo da palestra proferida pelo Exmo. Ministro Sérgio 

Kukina por ocasião das comemorações dos 25 Anos da Lei de Improbidade Administrativa 

no MPPR. 

 
● Informativo 004/2018: XV Reunião Plenária: Ações da ENCCLA para o ano de 2018. 

 
● Informativo 005/2018: Fraudes envolvendo as empresas Vazpel Instalações Elétricas e 

Terraplanagem Ltda. e Eletrovaz. 

 
● Informativo 006/2018: Resultados da Ação n.º 02/2017 da ENCCLA – apoio à 

implementação do sistema de controle interno nos Estados e Municípios. 

 
● Informativo 007/2018: Disponibilização de material bibliográfico – TCU – Referencial de 

Combate à Fraude e Corrupção. 

 
● Informativo 008/2018: 1. Apresenta a nova Coordenação e equipe do Centro de Apoio 

Operacional. 2. Jurisprudência: o Supremo Tribunal Federal reafirmou o entendimento 

acerca do foro especial por prerrogativa de função previsto na Constituição Federal. 3. Nova 

Súmula: o Superior Tribunal de Justiça aprovou a Súmula 611 sobre denúncia anônima e a 

respectiva instauração de PAD. 



 
● Informativo 009/2018: 1. Anuncia que se encontra em vigor a Lei n.º 13.655/2018, que 

incluiu disposições na LINDB sobre segurança jurídica e eficiência na aplicação do Direito 

Público. 2. Jurisprudência: o Supremo Tribunal Federal reforçou o entendimento de que as 

causas entre o Poder Público e seus servidores são de competência da Justiça Comum, 

entendimento que é extensível às relações decorrentes de contratos de estágio. 3. Plano 

Nacional de Combate à Corrupção: noticia o primeiro evento público regional da ENCCLA 

e disponibiliza acesso eletrônico para envio de propostas que poderão compor o Plano 

Nacional de Combate à Corrupção. 

 
● Informativo 010/2018: 1. Informa que a Lei de Improbidade Administrativa foi alterada 

para incluir como ato ímprobo a conduta de "transferir recurso a entidade privada, em razão 

da prestação de serviços na área de saúde sem a prévia celebração de contrato, convênio 

ou instrumento congênere, nos termos do parágrafo único do art. 24 da Lei n.º 8.080, de 19 

de setembro de 1990" (artigo 11, inciso X). 2. Anuncia que estão abertas as inscrições para 

a Capacitação em EaD sobre Controles Internos. 3. CAOP em ação: foi realizada no último 

dia 06 de junho, neste CAOP, a 20.ª Reunião de Trabalho, a qual contou com a participação 

de Promotores de Justiça de Curitiba e da Região Metropolitana e Procuradores de Justiça 

com atuação na área do patrimônio público. 

 
● Informativo 011/2018: Informa que a Lei Estadual de Licitações (n.º 15.608/2007) foi 

alterada pela Lei Estadual n.º 19.476, de 28 de abril de 2018, para incluir como requisito 

procedimental nas licitações estaduais a prévia consulta ao aplicativo “Menor Preço”, com 

a finalidade de estabelecer o preço estimado ou de referência do objeto licitado. Dada a 

relevância do ato normativo para assegurar maior lisura nos procedimentos licitatórios, este 

Centro de Apoio sugere, respeitada a independência funcional dos(as) Promotores(as) de 

Justiça, seja recomendada a adoção de semelhante iniciativa pelos Municípios 

paranaenses, com a adequação da legislação municipal correspondente. Para tanto, 

encaminham-se, anexos, roteiro prático de atuação sobre o tema, modelo de Portaria de 

instauração de Procedimento Administrativo e modelo de Recomendação Administrativa. 

 
● Informativo 012/2018: 1. Informa que o Decreto Presidencial n.º 9.412, de 18 de junho de 

2018, versa sobre a atualização dos valores das modalidades licitatórias contidas na Lei 

Federal n.º 8.666/1993. 2. Destaca que a decisão recente do STF no RE 1.133.118/SP, a 

qual teve repercussão geral reconhecida, irá definir se a vedação do nepotismo, conforme 

previsto na Súmula Vinculante n.º 13, também alcança a nomeação de agentes políticos, 
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como é o caso dos Secretários Municipais. 3. CAOP em ação: foram realizadas, nos últimos 

dias 19 e 20 de junho de 2018, reuniões com os Coordenadores dos 11 Núcleos Regionais 

(Gepatrias) e com representantes da UVEPAR, AMP e outras 11 associações 

representativas de microrregiões de Municípios e Câmaras do Estado, respectivamente. 

 
● Informativo 013/2018: 1. Aviso de Inspeção ordinária neste Centro de Apoio Operacional, 

no dia 09 de julho de 2018. 2. Noticia que o Grupo Nacional de Coordenadores de Centros 

de Apoio Operacional de Defesa do Patrimônio Público e Probidade Administrativa dos 

Ministérios Públicos Estaduais (GNPP) emitiu a Nota Técnica n.º 01/2018, por meio da qual 

externa seu posicionamento contrário à proposta de alteração da Resolução CNMP n.º 

179/2017. 3. Reforça que a Corte Superior do E. STJ decidiu que o foro por prerrogativa de 

função, nas ações penais em que Governadores e Conselheiros de Tribunais de Contas 

figuram como réus, ficará restrito a fatos ocorridos durante o exercício do cargo e em razão 

deste (AP 857/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, e AP 866/DF, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, j. em 20/06/2018). 4. CNMP em ação: o Plenário do Conselho Nacional do 

Ministério Público confirmou decisão liminar, por unanimidade, que havia determinado a 

anulação da etapa denominada “entrevista pessoal” do 92.º concurso público para ingresso 

na carreira de membro do Ministério Público do Estado de São Paulo. Segundo o CNMP, a 

etapa “feita de modo reservado e sobre temas não previamente delimitados com clareza 

em edital, colide frontalmente com os princípios constitucionais da publicidade, isonomia e 

da impessoalidade” (PCA nº 1.00477/2018-02, Rel. Valter Shuenquener de Araújo, j. em 

12/06/2018). 

 
● Informativo 014/2018: 1. Informa que foi encaminhado o anteprojeto de lei que versa sobre 

a reforma da Lei de Improbidade Administrativa à Câmara dos Deputados, o qual pretende 

atualizar a lei em relação à jurisprudência e à legislação que surgiram após a sua edição, 

bem como tratar de temas como a prescrição, gradação das sanções e legitimidade de 

propositura das ações. 2. Noticia que o CNMP alterou a Resolução n.º 37/2009, para afastar 

a caracterização do nepotismo em situações em que não esteja caracterizada a 

subordinação hierárquica direta entre o servidor efetivo nomeado para cargo em comissão 

ou função de confiança e o agente público determinante da incompatibilidade, no âmbito do 

Ministério Público brasileiro. 3. CAOP em ação: o Centro de Apoio participou de reunião da 

Ação n.º 6/2018, da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e a Lavagem de Dinheiro 

(ENCCLA), que tem por objetivo consolidar a estratégia para fortalecer a prevenção 

primária da corrupção. 
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● Informativo 015/2018: 1. Informa a publicação da Lei Estadual n.º 19.581/2018, a qual 

determina que os órgãos estaduais e municipais da Administração Pública Direta e Indireta 

do Estado do Paraná deverão disponibilizar a íntegra dos seus processos licitatórios, em 

tempo real, nos respectivos sítios eletrônicos. 2. Para suporte e conhecimento: CAOP 

encaminha anexo contendo os Acórdãos publicados pelo STF, STJ e pelas 4.ª e 5.ª 

Câmaras Cíveis do TJPR, relativos ao mês de dezembro de 2017. 3. Notícia sobre gastos 

com pessoal e criação de cargos comissionados: o Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) 

determinou, cautelarmente, a abstenção de sanção do projeto de lei que criava 52 cargos 

comissionados no Poder Executivo de Fazenda Rio Grande. 4. CAOP em ação: 

representantes da Subplan, CAEx e dos Centros de Apoio Operacional das Promotorias de 

Justiça de Defesa do Consumidor e da Ordem Econômica, de Proteção à Saúde Pública e 

de Proteção ao Patrimônio Público e à Ordem Tributária realizaram, no último dia 12 de 

julho, reunião para tratar de temas relacionados à aquisição de medicamentos e 

contratação de serviços de saúde pela Administração Pública. 

 
● Informativo 016/2018: 1. Para suporte: o CAOP elaborou minuta de requerimentos e 

pedidos em ações civis públicas para a imposição de sanções por atos de improbidade 

administrativa, ressarcimento ao erário e nulidade de atos. 2. Informa que o TCE-PR 

disponibilizou à Justiça Eleitoral a lista de agentes públicos com contas julgadas irregulares 

nos últimos 8 anos, a qual contribuirá para a análise dos pedidos de registro de candidaturas 

nas próximas eleições. 3. CAOP em ação: foi realizado o primeiro encontro do Grupo de 

Trabalho do Projeto Transparência nos Municípios, com o objetivo de discutir ações para 

aprimorar os resultados já obtidos pelo MPPR em relação aos Portais dos Municípios e 

Câmaras paranaenses. 

 
● Informativo 017/2018: 1. Para suporte: o CAOPPPOT informa que está em vigor a Portaria 

n.º 01/2018, que regulamenta o fluxo de atendimento das consultas remetidas pelas 

Promotorias de Justiça e pelo Conselho Superior do Ministério Público. 2. Noticia a iniciativa 

da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e da Transparência Internacional Brasil, que culminou 

na criação de um pacote com 70 novas medidas contra a corrupção, os quais foram 

divididos em 12 blocos. 3. Informa que o TCU publicou a lista de agentes públicos do Estado 

do Paraná com contas julgadas irregulares. 

 
● Informativo 018/2018: 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) assentou, por maioria de 

votos (6 a 5), em julgamento realizado na tarde de ontem, que as ações de ressarcimento 

ao erário decorrentes da prática de ato de improbidade administrativa são imprescritíveis, 
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nos termos do artigo 37, § 5.º, da Constituição Federal, desde que fundadas no 

cometimento de ato ímprobo doloso. Para subsidiar o regular prosseguimento das ações 

eventualmente sobrestadas, este CAOP elaborou modelos de manifestação que foram 

encaminhados aos membros e servidores públicos do MPPR (Anexo I e Anexo II). 2. 

Informa que o Tribunal de Contas do Estado (TCE-PR) disponibilizou painel que permite 

averiguar se as Câmaras Municipais seguem a manifestação técnica do órgão de controle 

ao julgar as prestações de contas anuais dos Prefeitos. 3. Noticia que a 2.ª Promotoria de 

Justiça de Ibiporã expediu, recentemente, Recomendação Administrativa direcionada às 

instituições financeiras que operam crédito rural, diante da constatação de que incentivos 

financeiros possivelmente têm sido concedidos sem a observância da legislação ambiental, 

sobretudo em relação às regras sobre o uso de agrotóxicos. 

 
● Informativo 019/2018: 1. Informa que o Conselho Superior do Ministério Público já 

homologou 171 Termos de Ajustamento de Conduta em matéria de improbidade 

administrativa, cujos ressarcimentos aos cofres públicos somaram R$ 2.134.504,73, além 

de terem sido aplicadas multas que atingiram o montante de R$ 1.089.816,96. 2. Noticia 

que a Associação Brasileira dos Políticos Ficha Limpa (ABRAPOFIL) informou a existência 

de eventuais indícios de irregularidades na contratação de empresas de geoprocessamento 

que, em tese, poderiam ensejar lesão aos cofres públicos. 3. Informa a realização da 21.ª 

Reunião de Trabalho entre integrantes deste Centro de Apoio Operacional, Coordenadoria 

de Recursos Cíveis e Promotores de Justiça de Curitiba e da Região Metropolitana com 

atuação na área do patrimônio público. Foram discutidas propostas de alteração do 

Regimento Interno do Conselho Superior para a inclusão da distribuição de feitos por 

prevenção; utilização de enunciados na área de proteção ao patrimônio para subsidiar a 

eventual criação de Súmulas pelo Conselho Superior; estratégias de atuação; elaboração 

de “filtros” de encaminhamento para as investigações; e apresentação do entendimento 

exarado pelo CAOP com relação às “transições de governo”. 

 
● Informativo 020/2018: 1. Informa que o banco de modelos disponibilizado pelo CAOP foi 

atualizado, podendo ser acessado no campo Material por Temas, na página eletrônica do 

CAOP. 2. Noticia a publicação da Lei n.º 13.709/2018, que dispõe sobre o tratamento de 

dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade 

e de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. 3. Informa 

que o STF julgará se leis municipais podem proibir que parentes até o terceiro grau de 

agentes públicos municipais celebrem contratos com o ente a que servem (Recurso 
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Extraordinário n.º 910552). 4. Comunica a realização de reunião, por videoconferência, 

entre o CAOP e os Coordenadores dos 11 Gepatrias, visando ao alinhamento entre seus 

integrantes. 

 
● Informativo 021/2018: 1. Comunica a elaboração da Nota Técnica n.º 01/2018, que aborda 

critérios a serem utilizados para a realização de repasses de recursos oriundos do Fundo 

de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 

da Educação – FUNDEB às Associações de Pais e Amigos dos Excepcionais – Apaes. 2. 

Informa que, em razão do crescente número de consultas envolvendo o tema, este Centro 

de Apoio Operacional destaca que os Procuradores-Gerais e dirigentes de órgãos jurídicos 

da Administração Pública direta, indireta e fundacional, são exclusivamente legitimados 

para o exercício da advocacia vinculada à função que exerçam, durante o período da 

investidura, isto é, restam impedidos de cumular outras funções junto à advocacia, pública 

e privada, durante o desempenho do cargo. Os demais integrantes da Procuradoria Jurídica, 

por sua vez, são impedidos de exercer a advocacia contra a Fazenda Pública que os 

remunere ou à qual seja vinculada a entidade empregadora. Trata-se de proibição prevista 

nos artigos 29 e 30, inciso I, da Lei n.º 8.906/1994. 3. Notícia de que o STJ reafirmou, no 

julgamento do Recurso Especial n.º 1.669.101, que o agente público que procede à 

dispensa ilegal de licitação gera prejuízo à obtenção da proposta mais vantajosa para a 

Administração Pública e, portanto, dano presumido (“in re ipsa”). 4. Informação de que foi 

encaminhado ofício ao Procurador-Geral de Justiça, solicitando a integral implementação 

da Resolução n.º 5.525/2015-PGJ, a fim de que os Promotores de Justiça designados para 

o exercício de suas funções nos Gepatrias atuem com atribuição exclusiva, ou, pelo menos, 

cumulando suas atribuições somente com as de suas lotações originárias. 

 
● Informativo 022/2018: 1. Recomenda que, ao se firmar um Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC) para cobrança de multa pelo descumprimento das obrigações pactuadas, a 

respectiva cláusula especifique o índice de correção monetária a ser utilizado, de modo a 

facilitar o posterior cálculo da dívida e a execução do título extrajudicial em juízo, se 

necessário. 2. Informa que o STF julgou improcedente ação ajuizada pela Associação dos 

Juízes Federais do Rio de Janeiro e Espírito Santo (Ajuferjes), que pretendia evitar que a 

divulgação dos vencimentos de seus associados, determinada pelo Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ), incluísse o nome e a lotação dos magistrados. 3. Noticiou que os membros 

integrantes deste Centro de Apoio Operacional recentemente participaram de duas 

reuniões (28/08 e 05/09) com servidores do Comitê de Qualidade da Gestão Pública do 

Estado, da Celepar e da Controladoria-Geral do Estado do Paraná, para discutir as 
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ferramentas disponibilizadas à população pelo Portal da Transparência do Estado do 

Paraná e a necessidade de seu aperfeiçoamento, a exemplo do que vem sendo exigido dos 

Poderes Executivo e Legislativo dos Municípios paranaenses, em decorrência do Projeto 

Transparência nos Municípios. 

 

● Informativo 023/2018: 1. Informa que, a pedido da 1.ª Promotoria de Justiça da Comarca 

de Jaguariaíva, este Centro de Apoio Operacional elaborou a Consulta n.º 93/2018, na qual 

aborda aspectos relacionados ao recebimento de honorários advocatícios por procuradores 

jurídicos municipais, inclusive no âmbito das execuções fiscais. 2. Noticia que o Conselho 

Nacional do Ministério Público (CNMP) julgou improcedente pedido de controle 

administrativo instaurado a partir de representação formulada pelo Juiz de Direito titular da 

1ª Vara Cível e da Fazenda Pública da Comarca de Guarapuava, que questionava a 

legalidade da Resolução n.º 01, de 15 de maio de 2017, do CSMP/MPPR, a qual disciplina 

a celebração de termo de ajustamento de conduta no âmbito da improbidade administrativa. 

Conforme a decisão, o ato normativo questionado está de acordo com a evolução 

doutrinária e jurisprudencial sobre o tema, e também consonante com a orientação do 

próprio CNMP, que editou a Resolução n.º 179, de 26 de julho de 2017. 3. Notícia de que o 

Prefeito de Rolândia, seu Chefe de Gabinete, além de 5 (cinco) Secretários Municipais, 2 

(dois) procuradores jurídicos e 1 (um) servidor foram afastados de seus cargos, em virtude 

da atuação conjunta do Grupo Especializado na Proteção ao Patrimônio Público e no 

Combate à Improbidade Administrativa (Gepatria) e do Grupo de Atuação Especial de 

Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Londrina. 4. Por iniciativa do Gepatria de 

Francisco Beltrão, no último dia 12 de setembro, foi realizada reunião de alinhamento entre 

integrantes do CAOP, Gepatria de Francisco Beltrão e Promotores de Justiça das Comarcas 

de Ampére, Barracão, Capanema, Chopinzinho, Coronel Vivida, Dois Vizinhos, Marmeleiro, 

Pato Branco, Quedas do Iguaçu, Realeza, Salto do Lontra, Santo Antônio do Sudoeste, e 

São João. Por meio de videoconferência, foram discutidos temas relacionados a cargos 

comissionados, acesso aos sistemas de bancos de dados do Ministério Público, 

procuradorias municipais, transporte escolar público, terceirização na saúde e plano 

estadual de ação sobre diárias, dentre outros. 

 
● Informativo 024/2018: 1. Informa que o Tribunal de Contas da União (TCU) suspendeu o 

pagamento dos honorários de sucumbência a Advogados da União, Procuradores da 

Fazenda, Procuradores Federais e Procuradores do Banco Central, com a finalidade de 

averiguar se as verbas estão sendo contabilizadas para fins de limitação do teto 

http://www.patrimoniopublico.mppr.mp.br/arquivos/File/Consultas/Consultas_2018/Consulta2018093IC_0072160004643_Procurador_Municipal_honorarios_arbitrados_e_sucumbenciais_Defensoria_Dativa_F_MC.odt
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remuneratório constitucional. 2. Noticia que no último dia 18 de setembro, integrantes deste 

Centro de Apoio Operacional se reuniram com representantes da Receita Estadual e da 

Procuradoria-Geral do Estado para discutir estratégias integradas de combate à prática de 

ilícitos fiscais. 3. Informa que foi realizada em Brasília, nos dias 13 e 14 de setembro, a II 

Jornada de Direito Processual Civil, promovida pelo Conselho da Justiça Federal e pelo 

Superior Tribunal de Justiça. Dentre os 51 (cinquenta e um) enunciados doutrinários, foi 

aprovado o Enunciado 130, que dispõe: “É possível a estabilização de tutela antecipada 

antecedente em face da Fazenda Pública”. 

 
● Informativo 025/2018: 1. Notícia de que este Centro de Apoio Operacional manifestou-se, 

novamente, sobre a constituição de associações integradas por Câmaras e Municípios na 

Consulta n.º 68/2018. No pronunciamento, são abordadas decisões sobre o tema no Estado 

do Paraná e nas Cortes Superiores, assim como os requisitos necessários para que essa 

modalidade associativa seja compatível com a legislação vigente e possa receber recursos 

de natureza pública. 2. Informação de que após o Supremo Tribunal Federal (STF) fixar a 

tese de que “É licita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre 

pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, 

mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (ADPF n.º 324 e RE n.º 

958252, j. em 30/08/2018), o Governo Federal editou o Decreto n.º 9.507/2018, que dispõe 

sobre a execução indireta, mediante contratação, de serviços para a Administração Pública 

federal. 3. O Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCE-PR) disponibilizou a análise 

que realizou da gestão fiscal do Governo do Estado, relativa ao exercício de 2017. Além do 

Parecer Prévio sobre as contas, foram elaborados cadernos temáticos em diversas áreas, 

como Gestão Fiscal e Previdência, Receita Orçamentária, Pessoas, Obras e Patrimônio 

Público, Saúde, Ensino Básico e Superior, Segurança Pública e das Transferências 

Voluntárias, dentre outras. 

 
● Informativo 026/2018: 1. Comunicação aos Promotores de Justiça e aos servidores no 

sentido de que, a despeito da atual sistemática adotada para que este Centro de Apoio 

Operacional responda a consultas (encaminhamento de quesitos específicos, 

acompanhados de relatório do caso e de eventuais documentos), dúvidas pontuais dos 

Colegas prosseguem sendo respondidas por meio de contato telefônico ou por e-mail. 

Destaca-se, também, que todos os pronunciamentos já realizados, envolvendo 

questionamentos recorrentes em diversas matérias, constam em banco de consultas 

disponível em nossa página eletrônica. 2. O Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu, 

no âmbito do Recurso Extraordinário n.º 1.041.210-SP, a repercussão afeta à criação de 
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cargos em comissão e, quanto ao mérito, assentou a seguinte tese de repercussão geral: 

“a) A criação de cargos em comissão somente se justifica para o exercício de funções de 

direção, chefia e assessoramento, não se prestando ao desempenho de atividades 

burocráticas, técnicas ou operacionais; b) tal criação deve pressupor a necessária relação 

de confiança entre a autoridade nomeante e o servidor nomeado; c) o número de cargos 

comissionados criados deve guardar proporcionalidade com a necessidade que eles visam 

suprir e com o número de servidores ocupantes de cargos efetivos no ente federativo que 

os criar; e d) as atribuições dos cargos em comissão devem estar descritas, de forma clara 

e objetiva, na própria lei que os instituir”. 3. Decisão proferida no REsp 1.746.784-PE 

sinalizou mudança de entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) quanto à 

acumulação remunerada de cargos ou empregos públicos privativos de profissionais da 

área de saúde, quando a jornada de trabalho for superior a 60 (sessenta) horas semanais. 

De acordo com o Relator, Ministro Fernandes, a nova orientação objetiva alinhar-se à 

posição majoritária do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre o tema, o qual tem entendido 

que "a acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 

37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma 

infraconstitucional, pois inexiste tal requisito na Constituição Federal" (RE 1.094.802 AgR, 

Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 11/5/2018, DJe 24/5/2018). 

4. Notícia de que no dia 26 de setembro, os integrantes deste Centro de Apoio Operacional 

estiveram reunidos com técnicos da Secretaria Estadual da Fazenda para conhecer as 

novas funcionalidades que em breve integrarão a consulta de preços do aplicativo Menor 

Preço/Nota Paraná. 

 
● Informativo 027/2018: 1. Informa que no dia 09 de outubro, foi publicada a Lei n.º 

13.726/2018, que racionaliza atos e procedimentos administrativos dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal 

de Justiça (STJ) admitiu, por maioria, que a regra da impenhorabilidade de salários pode 

ser excepcionada quando o valor do bloqueio se mostrar razoável em relação à 

remuneração do devedor (EREsp n.º 1.518.169/DF). 3. Lembramos aos servidores e 

membros da Instituição que a Lei n.º 12.846/2013 (Lei Anticorrupção) constitui importante 

mecanismo de responsabilização de pessoas jurídicas, cujas sanções podem ser 

cumuladas com as penalidades da Lei n.º 8.429/1992 (Lei de Improbidade Administrativa). 

Salienta-se, por oportuno, que este Caop possui material de apoio à disposição dos 

Colegas no tocante à aplicação da Lei Anticorrupção, cujos modelos podem ser 

encontrados em nossa página eletrônica, na aba “material por temas”. 4. Noticia a 
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participação, deste Centro de Apoio, de reuniões com: 1 - representantes da Receita 

Estadual, Procuradoria-Geral do Estado e Promotoras do Núcleo de Combate aos Crimes 

Contra a Ordem Econômica e Tributária, em que se tratou de estratégias de atuação 

conjunta no combate à sonegação fiscal. 2 - representantes da Celepar e da Secretaria de 

Estado da Fazenda, onde houve a apresentação da funcionalidade "Menor Preço/Nota 

Paraná", o qual servirá para o cálculo dos preços de referência de bens, com importante 

impacto nas compras da Administração Pública. 3 - representantes do Conselho de 

Contribuintes e Recursos Fiscais/PR, da Ouvidoria da SEFA e da Delegacia de Julgamentos, 

ocasião em que foram discutidas ações tendentes à melhoria da transparência das 

atividades e decisões (não reguardadas por sigilo) do referido Conselho. 

 
● Informativo 028/2018: 1. Informa que desde a extinção do Fundo Estadual de Defesa dos 

Interesses Difusos (FEID), os entes legitimados à celebração de termos de ajustamento de 

conduta e à propositura de ações civis públicas não mais têm a possibilidade de destinar 

recursos específicos para fundo estadual relacionado à recomposição de interesses 

transindividuais na seara de defesa do patrimônio público. Por isso, este Centro de Apoio 

Operacional elaborou a Consulta n.º 109/2018, a ser encaminhada ao Procurador-Geral de 

Justiça, por meio da qual se pronuncia pela criação de fundo estadual para essa finalidade, 

notadamente diante da possibilidade de ajustamento de conduta em investigações e ações 

de improbidade administrativa, admitida a partir da Resolução CSMP n.º 01/2017. 2. Em 

evento realizado no último dia 16 de outubro, na sede do Tribunal de Contas da União 

(TCU), em Brasília-DF, este Centro de Apoio Operacional lançou a terceira etapa do Projeto 

Institucional Transparência nos Municípios, que pretende agora, além de Câmaras e 

Municípios paranaenses, abranger outros entes da Administração Pública, tais como o 

Governo e a Assembleia Legislativa do Estado do Paraná, autarquias e empresas públicas, 

além de entidades do Terceiro Setor que recebam recursos públicos, desdobrando-se no 

Projeto Transparência na Gestão Pública. 3. Neste mesmo evento, em Brasília-DF, foi 

anunciada a implementação, no Estado do Paraná, de projeto-piloto para a expansão de 

novas funcionalidades do Sistema de Gestão de Convênios e Contratos de Repasses 

(SICONV) e sua integração com o Sistema de Compras Eletrônicas (ComprasNet), para 

consolidar novas ferramentas de transparência e controle no repasse de transferências 

voluntárias da União aos Municípios. 4. Noticia que um dos objetivos da terceira etapa do 

Projeto Institucional Transparência nos Municípios é “desenvolver ferramentas e soluções 

tecnológicas, por meio de instrumentos de parceria, que auxiliem o gestor público na 

adequação dos Portais de Transparência, com especial foco nos pequenos Municípios, os 

http://www.patrimoniopublico.mppr.mp.br/arquivos/File/Consultas/Consultas_2018/Consulta2018109PA_0046181139919_Fundos_de_Interesses_difusos_L.odt


quais apresentam maior carência estrutural e de pessoal.” Por essa razão, no dia 15 de 

outubro, o Procurador-Geral de Justiça, Ivonei Sfoggia, celebrou protocolo de intenções 

com a Itaipu Binacional e seu Parque Tecnológico, na sede desta, em Curitiba, visando a 

expandir iniciativa tecnológica que já vem sendo implementada na região de Foz do Iguaçu 

e acompanhada pela Coordenação do Gepatria da mesma região. 

 
● Informativo 029/2018: 1. Informa que os Desembargadores e Juízes de Direito Substitutos 

em 2.º Grau das 4.ª e 5.ª Câmaras Cíveis do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR) 

aprovaram novos Enunciados em matéria de Direito Público, dentre eles, o Enunciado 10, 

com a seguinte redação: “O artigo 10 da Lei 8.429/1992 foi alterado pela Lei 13.655/2018, 

não mais sendo admitida a caracterização de ato de improbidade administrativa que cause 

lesão ao erário na modalidade culposa”. Por entender que este Enunciado não possui 

pressupostos formais e tampouco materiais para servir de fonte interpretativa, este Centro 

de Apoio Operacional endereçou representação à Coordenadoria de Recursos Cíveis, com 

o objetivo de que a nova orientação jurisprudencial seja cancelada. 2. No dia 23 de outubro, 

durante a 17.ª sessão ordinária de 2018, foi apresentada no Conselho Nacional do 

Ministério Público (CNMP) proposta de resolução para disciplinar a criação e a atribuição 

de cargos em comissão no Ministério Público. 3. Noticia que, segundo o Pleno do Tribunal 

de Contas do Estado do Paraná (TCE), “deve o gestor observar que, por regra, o pregão, 

na sua forma eletrônica, consiste na modalidade que se mostra mais adequada para a 

aquisição de bens e serviços comuns, podendo, contudo, conforme o caso em concreto, 

ser preterido à forma presencial, desde que devidamente justificado, a amparar a maior 

vantagem à Administração e observância aos demais princípios inerentes às licitações”. 4. 

Informa que o Grupo Especializado na Proteção do Patrimônio Público e no Combate à 

Improbidade Administrativa (Gepatria) de Maringá realizou, no último dia 18 de outubro, em 

Maringá, o evento “Efetivação dos sistemas de controle interno dos Municípios”, o qual 

contou com a participação de Prefeitos, Presidentes de Câmaras Municipais, Procuradores 

Jurídicos, controladores internos e servidores municipais de toda a região. 

 
● Informativo 030/2018: 1. Recentemente, o Conselho Superior do Ministério Público 

(CSMP) indeferiu pedido deste Centro de Apoio Operacional para adequação das regras 

procedimentais da Resolução n.º 01/2017-CSMP aos termos da Resolução n.º 179/2017-

CNMP. A primeira Resolução exige a homologação, pelo CSMP, dos termos de ajustamento 

de conduta relacionados a atos de improbidade administrativa, mesmo quando firmados em 

âmbito judicial (art. 5.º, §4.º), ao passo que a segunda dispensa essa providência em TACs 

celebrados em Juízo (art. 6.º, §1.º). Diante dessa decisão, formulou-se pedido de 
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reconsideração ao Colegiado, invocando-se, dentre outros fundamentos, a necessidade de 

harmonização das duas Resoluções, para evitar conflito de normas e, por conseguinte, 

insegurança jurídica aos membros da Instituição e às partes abrangidas por sua atuação. 

2. No dia 29.10.2018, foi realizada nova reunião de alinhamento entre representantes deste 

Centro de Apoio Operacional e os Coordenadores dos 11 (onze) Gepatrias. Discutiu-se, 

entre outros assuntos, a atuação conjunta dos Ministérios Públicos Federal e Estadual nas 

investigações relacionadas aos pedágios do Estado. 3. Informa que a Corregedoria-Geral 

do Ministério Público do Estado do Paraná expediu, no dia 30, o Ofício Circular n.º 23/2018-

CGMP, para alertar os membros do Ministério Público sobre as alterações da Resolução 

n.º 0441/2015-PGJ, levadas a efeito pela Resolução n.º 4991/2018-PGJ, publicada em 

03.09.2018. O pronunciamento do órgão correicional tem por finalidade orientar os 

membros a respeito do procedimento que deve ser adotado em suas respectivas unidades 

ministeriais nos casos onde há restrição de acesso aos autos de Notícia de Fato, 

Procedimento Preparatório, Inquérito Civil, Procedimento Administrativo e Procedimento 

Investigatório Criminal sigilosos em tramitação, e relaciona as diversas hipóteses 

constitucional e legalmente admitidas de sigilo que podem possibilitar a negativa ao pedido 

de informação. 4. Informa que os Promotores de Justiça Maria Cecília Delisi Rosa Pereira 

e Nivaldo Bazoti, membro integrante do CAOP de Proteção ao Patrimônio Público e à 

Ordem Tributária e Coordenador do Gepatria da Região de Maringá, respectivamente, 

representaram o Exmo. Procurador-Geral de Justiça do MPPR, Dr. Ivonei Sfoggia, na 1.ª 

reunião ordinária do Grupo Nacional de Defesa do Patrimônio Público (GNPP) do Conselho 

Nacional de Procuradores-Gerais, ocorrida em 26.10.2018, na sede do Ministério Público 

do Estado do Pará. 

 
● Informativo 031/2018: 1. Informa que nos dias 30 e 31 de outubro e 1.º de novembro, 51 

servidores públicos municipais compareceram à sede do Ministério Público do Estado do 

Paraná, e outros 23 membros e servidores da Instituição participaram, via webcast, do 

evento “Transparência e Transformação da Gestão Pública através da Integração”, 

decorrente de parceria do MPPR (por meio do CAOPPPOT) com o Ministério do 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e com o Tribunal de Contas da União. 2. Noticia 

que os Promotores de Justiça Maria Cecília Delisi Rosa Pereira, integrante deste 

CAOPPPOT, e Marcos Cristiano Andrade, Coordenador do Gepatria da Região de Foz do 

Iguaçu, participaram, no dia 06, da 1.ª reunião da Comissão Especial de Enfrentamento à 

Corrupção do CNMP, cujo desiderato é a construção de um modelo nacional para fomento 

e fortalecimento do controle interno e da transparência dos entes públicos. Este MPPR 

http://www.patrimoniopublico.mppr.mp.br/arquivos/File/Informativos/2018/Informativo_030_2018_Anexo_I_Pedido_de_reconsideracao_CSMP.pdf
http://www.patrimoniopublico.mppr.mp.br/arquivos/File/Informativos/2018/Informativo_030_2018_Anexo_III_Resolucao_441_2015_PGJ.pdf
http://www.patrimoniopublico.mppr.mp.br/arquivos/File/Informativos/2018/Informativo_030_2018_Anexo_III_Resolucao_441_2015_PGJ.pdf
http://www.patrimoniopublico.mppr.mp.br/arquivos/File/Informativos/2018/Informativo_030_2018_Anexo_II_Pronunciamento_CGMP.pdf


expôs sobre sua experiência em ambas as áreas, inclusive mediante a apresentação do 

Projeto institucional do MPPR “Transparência nos Municípios”. 3. Operou-se, em 21 e 28 

de setembro de 2018, o trânsito em julgado das decisões relativas aos Recursos 

Extraordinários n.º 602.043/MT e n.º 612.975/MT, tendo o Plenário do STF entendido, por 

maioria, que o teto remuneratório constitucional deve ser aplicado de forma isolada para 

cada cargo público acumulado, nas formas admitidas pela Constituição Federal (alíneas ‘a’, 

‘b’ e ‘c’, do inciso XVI, do art. 37). 4. A Corte Especial do STJ aprovou, no último dia 24 de 

outubro, a Súmula 619, com a seguinte redação: “A ocupação indevida de bem público 

configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização 

por acessões e benfeitorias”. 5. Este Centro de Apoio Operacional se posicionou sobre a 

legalidade dos repasses de verbas públicas para Associações de Municípios e Câmaras de 

Vereadores, na Consulta n.º 068/2018, desde que atendidos determinados requisitos. 6. 

Informa que no próximo dia 09 ocorrerá a formalização da criação da Rede de Controle da 

Gestão Pública Municipal de Londrina. O evento contará com a participação, como 

palestrante, do Coordenador deste CAOPPPOT, Dr. Bruno Galati. 

 
● Informativo 032/2018: 1. Informa que o CAOPPPOT mudará de endereço. 2. Noticia que 

no âmbito da Operação Quadro Negro, o Gepatria de Curitiba ajuizou, no período 

compreendido entre julho de 2017 e outubro de 2018, 10 (dez) Ações de Improbidade 

Administrativa. Entre os réus, estão o ex-Governador do Estado, Carlos Alberto Richa, o 

Deputado Federal Valdir Rossoni, e o Deputado Estadual Plauto Miró Guimarães Filho, 

além de ex-dirigentes da Secretaria de Educação, fiscais de obras e empresários. Nessas 

ações, por meio das quais se postula, também, a condenação em danos morais difusos, o 

Poder Judiciário já decretou a indisponibilidade de R$ 1.121.451.681,70 (um bilhão, cento 

e vinte e um milhões, quatrocentos e cinquenta e um mil, seiscentos e oitenta e um reais e 

setenta centavos) em bens dos respectivos réus. 3. Informa que decisão uniformizadora e 

com efeito vinculante, proferida em Incidente de Assunção de Competência suscitado em 

Recurso de Apelação interposto pelo MPSC, definiu que é proibida a participação de 

empresa que tenha parlamentar como sócio em processo licitatório realizado pela 

Administração Pública. 4. Noticia que foi divulgado, no dia 05.11.2018, no âmbito do 

Informativo n.º 921 do STF, a legitimidade do Ministério Público para ajuizar ação civil 

pública que vise a anular ato administrativo de aposentadoria que importe em lesão ao 

patrimônio público. 

 

● Informativo 033/2018: 1. Informa que o STJ recentemente decidiu que o ressarcimento 

http://www.patrimoniopublico.mppr.mp.br/arquivos/File/Informativos/2018/Informativo_031_2018_Anexo_I_RE_602043_teto_remuneratorio_acumulo_cargos.pdf
http://www.patrimoniopublico.mppr.mp.br/arquivos/File/Informativos/2018/Informativo_031_2018_Anexo_II_RE_612975_teto_remuneratorio_acumulo_cargos.pdf
http://www.patrimoniopublico.mppr.mp.br/arquivos/File/Consultas/Consultas_2018/Consulta2018068PA_0046170765690_SUBJUR_ASSOCIACOES_MUNICIPIOS_E_CAMARAS.odt
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo921.htm
http://www.patrimoniopublico.mppr.mp.br/arquivos/File/Informativos/2018/Informativo_033_2018_Anexo_Voto_STJ_sancoes_improbidade.pdf


ao erário não constitui sanção propriamente dita da Lei de Improbidade Administrativa, mas 

consequência necessária do prejuízo causado à Administração Pública. Esse entendimento 

reafirma a tese de que, caracterizada a prática de ato de improbidade por dano ao erário, 

a devolução dos valores não deve ser a única penalidade a ser aplicada pela sentença, 

cabendo ser cumulada com, ao menos, uma das demais sanções previstas no artigo 12 da 

Lei n.º 8.429/1992, tais como multa civil, suspensão dos direitos políticos ou perda da 

função pública, dentre outras. 2. Notícia que o Pleno do Tribunal de Contas do Estado do 

Paraná (TCE-PR), em resposta a consulta que lhe foi dirigida pelo Município de Cianorte, 

manifestou-se pela possibilidade de redução da carga horária de servidores públicos 

efetivos, com minoração proporcional dos rendimentos, desde que haja previsão em lei e 

essa redução seja pleiteada pelo servidor interessado. De acordo com o pronunciamento 

do órgão, a implementação da medida também tem como pressuposto a inexistência de 

prejuízo ao serviço público, o que inclui a não criação de despesas desnecessárias com 

contratações de novos servidores e remuneração de horas extras. 3. Informa que o 

Supremo Tribunal Federal (STF) julgará se a vedação à posse em cargo público de 

candidato que esteve acometido de doença grave, mas que não apresenta sintomas atuais 

de restrição laboral, viola os princípios da isonomia, da dignidade humana e do amplo 

acesso a cargos públicos. A matéria é objeto do Recurso Extraordinário n.º 886.131, que 

teve a repercussão geral reconhecida pelo Plenário Virtual. 

 
● Informativo 034/2018: 1. Informa que no dia 28 de novembro, na sede da Controladoria-

Geral da União, em Brasília-PR, este Centro de Apoio Operacional apresentou os 

resultados do projeto institucional Transparência nos Municípios e expôs as ações que 

estão sendo realizadas em parceria com o Ministério do Planejamento para a 

implementação de projeto-piloto no Estado do Paraná sobre a integração dos sistemas 

SICONV e ComprasNet, que pretende aperfeiçoar as transferências de recursos voluntários 

da União aos Municípios. 2. Notícia de que o Tribunal de Contas da União (TCU), durante 

o ano de 2018, promoveu auditoriaoperacional para avaliar se os controles de prevenção e 

detecção relacionados à fraude e corrupção de órgãos e instituições do Poder Executivo 

Federal estão compatíveis com seus poderes econômico e de regulação. 3. No dia 22 de 

novembro, em Foz do Iguaçu, a Enccla realizou sua XVI Reunião Plenária Anual, 

oportunidade em que foram aprovadas 14 (quatorze) propostas de Ações para 2019, dentre 

as quais se incluem: desenvolver projeto de plataforma digital e outras medidas voltadas à 

transparência pública, aos dados abertos e à participação social; e elaborar, publicar e 

divulgar cartilha de integridade nas compras públicas dirigida a gestores públicos. 4. Notícia 

http://www.patrimoniopublico.mppr.mp.br/arquivos/File/Informativos/2018/Acordao_TCE_2933_2018.pdf
http://www.patrimoniopublico.mppr.mp.br/arquivos/File/Informativos/2018/Informativo_034_2018_Anexo_Ficha_Exposicao_fraude_corrupcao3_WEB.PDF
http://enccla.camara.leg.br/acoes


de que o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao negar provimento ao Recurso 

Extraordinário n.º 1058333/PR, aprovou no dia 21 de novembro a seguinte tese de 

repercussão geral (Tema 973): “É constitucional a remarcação do teste de aptidão física de 

candidata que esteja grávida à época de sua realização, independentemente da previsão 

expressa em edital do concurso público”. 

 
● Informativo 035/2018: 1. Informa o indeferimento, pelo CSMP, do pedido de 

reconsideração deste Centro de Apoio, para adequação da Resolução CSMP n.º 01/2017 

aos termos da Resolução CNMP n.º 179/2017. 2. Noticia que o Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná (TCE-PR) disponibilizou nova ferramenta eletrônica que permite ao 

cidadão consultar informações detalhadas sobre a transferência de recursos públicos de 

instituições estaduais e Municípios paranaenses para atividades complementares às 

desenvolvidas pelo Poder Público. 3. Foi republicada, em razão de incorreção na versão 

original, a Resolução CNMP n.º 189/2018, a qual altera a Resolução CNMP n.º 174/2017 e 

disciplina, no âmbito do Ministério Público, a instauração e tramitação de Notícias de Fato 

e Procedimentos Administrativos. Confira a versão atualizada da Resolução CNMP n.º 

174/2017. 4. O Procurador de Justiça Mateus Bertoncini, que atua perante o 6.º Grupo Cível, 

publicou artigo em que analisa a Resolução CNMP n.º 179/2017, que trata da tomada de 

compromisso de ajustamento de conduta pelo Ministério Público. 

 
● Informativo 036/2018: 1. Informa que o MPPR firmou 2 (dois) acordos de cooperação 

técnica com o intuito de aprimorar e fortalecer as ações de combate à sonegação fiscal e à 

fraude tributária no Estado. O primeiro foi celebrado com a Secretaria Estadual da Fazenda 

(SEFA) e tem por objeto a disponibilização de dados das notas fiscais eletrônicas. O 

segundo envolve a SEFA e a Procuradoria-Geral do Estado, e diz respeito à criação do 

Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos (CIRA) – grupo de trabalho entre 

distintos órgãos –, o qual, dentre outros objetivos, contribuirá para a identificação de 

grandes devedores e constatação de fraudes estruturadas e de grande potencial lesivo. 2. 

Noticia que o Tribunal de Contas da União (TCU) publicou cartilha com orientações para a 

aquisição de medicamentos pela Administração Pública. O material trata da modalidade de 

licitação a ser adotada, pesquisa de preços e documentos de qualificação técnica que 

podem ser exigidos pelo gestor público, dentre outros assuntos que podem ser úteis à 

atuação do Promotor de Justiça na defesa do patrimônio público. Destaca-se que este 

Centro de Apoio, em sua página eletrônica, também disponibiliza material de atuação 

prática relacionado ao tema. 3. Comunica que o Gepatria de União da Vitória realizou 

recentemente 3 (três) reuniões com representantes dos Poderes Executivo e Legislativo 

http://www.patrimoniopublico.mppr.mp.br/arquivos/File/Informativos/2018/Informativo_035_2018_Anexo_I_Ata_CSMP.pdf
http://www.patrimoniopublico.mppr.mp.br/arquivos/File/Informativos/2018/Informativo_035_2018_Anexo_II_Pedido_de_reconsideracao_CSMP.pdf
http://www.patrimoniopublico.mppr.mp.br/arquivos/File/Informativos/2018/Informativo_035_2018_Anexo_II_Pedido_de_reconsideracao_CSMP.pdf
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dos Municípios de sua região, para tratar do aprimoramento das controladorias internas e 

possibilidade de celebração de compromisso de ajustamento de conduta. Os encontros 

constituem desdobramento do Plano de Ação Estadual dos Gepatrias e contaram com a 

participação de 150 (cento e cinquenta) agentes públicos de 20 (vinte) Municípios, dentre 

eles, 15 (quinze) Prefeitos, 19 (dezenove) Presidentes de Câmaras e 33 (trinta e três) 

controladores. 4. No último dia 12, em Curitiba, representantes do Parque Tecnológico 

Itaipu (PTI) apresentaram ao Procurador-Geral de Justiça, aos integrantes deste Centro de 

Apoio e ao Coordenador do Gepatria de Foz do Iguaçu versão-teste da ferramenta 

tecnológica que vem sendo desenvolvida como alternativa de suporte para os Portais de 

Transparência de órgãos públicos. A iniciativa é um dos desdobramentos do Projeto 

Institucional Transparência nos Municípios, o qual, em sua terceira etapa (iniciada este ano), 

tem entre os objetivos “desenvolver ferramentas e soluções tecnológicas, por meio de 

instrumentos de parceria, que auxiliem o gestor público na adequação dos Portais de 

Transparência, com especial foco nos pequenos Municípios, os quais apresentam maior 

carência estrutural e de pessoal”. Cabe registrar, entretanto, que inexiste qualquer 

obrigatoriedade do gestor público utilizar a referida ferramenta. 

 

→ Procedimento Administrativo n.º MPPR – 0046.15.100355-8 

Instauração: 16/12/2015 

Área de atuação: Patrimônio Público 

Objeto: Procedimento Administrativo para acompanhar a atuação dos Grupos 

Especializados na Proteção ao Patrimônio Público e no combate à Improbidade 

Administrativa, conforme Resolução n.º 5.525/2015. 

Etapas e atividades: período 2015 - 2018 

 

DATA ATIVIDADES RESPONSÁVEL PA (fls.) 

02.12.2015 Resolução n.º 5.525/2015 – Institui Grupos 
Especializados na Proteção ao Patrimônio 
Público e no Combate à Improbidade 
Administrativa (GEPATRIAs) e dá outras 
providências. 

Procuradoria–Geral de 
Justiça do Estado do 
Paraná. 

Fls. 02/10 

08.12.2015 Notícia divulgada no site do MPPR - “MP-PR 
cria grupos especializados na proteção do 
patrimônio público e combate à improbidade 
administrativa” (sic). A notícia se fez 
acompanhar de cópia da Resolução n.º 
5.525/2015. 

Assessoria de 
Comunicação - MPPR 

Fls. 11/13 

09.12.2015 Ofício n.º 07/2015, por meio do qual a 
Promotora de Justiça Juliana Mitsue Botomé 
solicita deliberação administrativa superior 
acerca da instituição de Gepatria na região 

Grupo de Estudos José 
Ivany de Oliveira Viana de 
União da Vitória 

Fls. 17/22 



Sul do Estado do Paraná, abrangendo as 
Comarcas de União da Vitória, Clevelândia, 
Mangueirinha, Palmas, Mallet, Rebouças, 
São Mateus do Sul, São João do Triunfo, Rio 
Negro e Lapa. Com o ofício foram acostados 
Termo de Reunião realizada no dia 
07.12.2015, onde se fizeram presentes: 
Ademir Ribeiro de Souza, Rosana Maria 
Longo, Julio Ribeiro de Campos Neto, 
Tibério Araújo Quadros, André Luis Bortolini, 
Juliana Mitsue Botome e Ricardo Baldacin 
Salgado. 

11.12.2015 Deliberação do Emo. Procurador–Geral de 
Justiça Gilberto Giacoia, solicitando 
manifestação do Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias de Justiça de 
Proteção ao Patrimônio Público e à Ordem 
Tributária em relação ao pedido formulado 
pela Dra. Juliana Mitsue Botomé. 

Procuradoria-Geral de 
Justiça 

Fl. 23 

14.12.2015 1.ª Reunião dos Gepatrias. Membros 
presentes: Gilberto Giacoia (Procurador-
Geral de Justiça), Bruno Sérgio Galati 
(Subprocurador-Geral de Justiça para 
Assuntos de Planejamento Institucional), 
Moacir Gonçalves Nogueira Neto 
(Coordenador do CAOPPPOT), Ivonei 
Sfoggia (Diretor-Secretário da PGJ), Vani 
Antônio Bueno (Coordenador do CAEx), 
Cláudio Smirne Diniz e Mauro Sérgio Rocha 
(Assessores da PGJ), Maria Cecília Delisi 
Rosa Pereira (membro do CAOPPPOT), 
Willian Buchmann (membro da SubPlan), 
Fábio Hideki Nakanishi,  Kele Cristiani Diogo 
Bahena, Leandra Flores,   Sérgio R. 
Machado, Pedro Ivo Andrade, Renato de 
Lima Castro, Fabrício Trevisan de Almeida, 
Carlos Alberto Hofmann Choinski e Alexey 
Choi Caruncho, Coordenadores dos 
Gepatrias de Umuarama, Santo Antonio da 
Platina, Guarapuava, Cascavel, Maringá, 
Londrina, Francisco Beltrão e Curitiba, 
respectivamente), além de André Luis 
Bertolini (Promotor de Justiça de União da 
Vitória). 

Procuradoria–Geral de 
Justiça 

Fls. 14/16 (Ata) 

17.02.2016 Ofício n.º 063/2016, subscrito pelo Promotor 
de Justiça Alexey Choi Caruncho, 
comunicando sobre a instauração do 
Procedimento Administrativo n.º 
0046.16.011824-9, para monitoramento das 
diligências adotadas para fins de instalação 
e desenvolvimento de metodologia de 
trabalho pela equipe integrante do Gepatria 
de Curitiba. 

Araucária Fls. 27/30 

26.02.2016 Reunião dos Gepatrias. Membros 
presentes: Alexey Choi Caruncho, Marcos 
Cristiano Andrade (Coordeandor do 
Gepatria de Foz do Iguaçu), Joel Carlos 
Beffa (Promotor de Justiuça de Wenceslau 
Braz), Kele Cristiani Diogo Bahena, Leandra 
Flores, Murilo Cezar Soares Silva (Promotor 

Procuradoria–Geral de 
Justiça 

Fls. 31/34 (Ata) 



de Justiça com atuação na Subplan), André 
Luis Bortolini, Carlos Alberto H. Choinski, 
Fabrício T. Almeida, Sérgio R. Machado, 
Denilson S. Almeida (membro do GAECO), 
Maria Cecília D. Rosa Pereira, Fábio Hideki 
Nakanishi, Moacir Gonçalves Nogueira 
Neto, Cláudio Smirne Diniz, Elaine Kawa 
(assessora da Subplan), Pedro Ivo Andrade 
e Renato de Lima Castro. Além das 
assessoras Mônica Perlingeiro Beltrame e 
Luanessa Bosetto, do CAOPPPOT e do 
Gepatria de Curitiba, respectivamente. 

10.03.2016 e 
11.03.2016 

Capacitação dos Coordenadores e 
Assessores dos Gepatrias 

Gepatria da Região de 
Curitiba 

Fls. 45/46 

11.03.2016 “Levantamento de Dados por Comarca” – 
Região de Foz do Iguaçu –  Sistema PRO. 

Gepatria da Região de  
Curitiba 

Fls. 291/309 

11.03.2016 “Levantamento de Dados por Comarca” – 
Região de Curitiba –  Sistema PRO-MP. 

Gepatria da Região de 
Curitiba 

Fls. …... 

11.03.2016 “Levantamento de Dados por Comarca” – 
Região de Londrina –  Sistema PRO-MP. 

Gepatria da Região de 
Curitiba 

Fls. 335/383 

15.03.2016 “Levantamento de Dados por Comarca” – 
Região de Umuarama – Sistema PRO-MP. 

Gepatria da Região de 
Curitiba 

Fls. 88/124 

15.03.2016 “Levantamento de Dados por Comarca” – 
Região de Guarapuava – Sistema PRO-
MP. 

Gepatria da Região de 
Curitiba 

Fls. 125/160 

15.03.2016 “Levantamento de Dados por Comarca” – 
Região de Santo Antonio da Platina – 
Sistema PRO-MP. 

Gepatria da Região de  
Curitiba 

Fls. 161/212 

15.03.2016 “Levantamento de Dados por Comarca” – 
Região de Francisco Beltrão – Sistema 
PRO-MP, realizado pelo Gepatria de Curitiba 

Gepatria da Região de 
Curitiba 

Fls. 213/245 

15.03.2016 “Levantamento de Dados por Comarca” – 
Região de Maringá – Sistema PRO-MP. 

Gepatria da Região de 
Curitiba 

Fls. 246/290 

15.03.2016 “Levantamento de Dados por Comarca” – 
Região de União da Vitória – Sistema 
PRO-MP. 

Gepatria da Região de 
Curitiba 

Fls. 310/334 

15.03.2016 “Levantamento de Dados por Comarca” – 
Região de Cascavel – Sistema PRO-MP. 

Gepatria da Região de 
Curitiba 

Fls. 384/419 

16.03.2016 Reunião dos Gepatrias. Membros 
presentes: Moacir Gonçalves Nogueira 
Neto, Fábio Hideki Nakanishi, Leandra 
Flores, Pedro Ivo Andrade, Carlos Alberto 
Choinski, Leonardo Dumke Busatto 
(Promotor de Justiça de Paranaguá), Kele 
Cristiani Diogo Bahena, André Luis Bortolini, 
Fabrício T. Almeida, Sérgio R. C. Machado, 
Marcos Cristiano Andrade, Maria Cecília 
Delisi Rosa Pereira, Alexey Choi Caruncho 
e Renato Lima Castro. 

Procuradoria–Geral de 
Justiça 

Fls. 45/47 (Ata) 

16.03.2016 Apresentação de Protocolo de Investigação 
– “Principais etapas para se desenvolver 
investigação de Enriquecimento ilícito do 
agente público” (sic). 

Coordenador do Gepatria 
da Região de Londrina 
(Renato Lima Castro) 

Fls. 48/62 

16.03.2016 Apresentação do levantamento dos 
procedimentos investigatórios registrados 
no Sistema PRO-MP 

Coordenadores do 
Gepatria da Região de 
Curitiba (Alexey Choi 

 



Caruncho e Carlos Alberto 
Hofmann Choinski) 

31.03.2016 “Pesquisa de feitos” no Sistema PRO-MP. Gepatria da Região de 
Curitiba 

Fls. 80/87 

04.04.2016 Reunião do Gepatria da Região de 
Umuarama encaminhada por e-mail pelo 
Dr. Fábio Hideki Nakanishi. Membros 
presentes: Fábio Hideki Nakanishi, Rodrigo 
José Hilário, Jéssica Aline Soares, Sérgio 
Roberto Martins, Wilson Tomé Tropiani, 
Juliana Weber, Carlos Alberto Dias Torres, 
Danilo Cardoso Decco, Vinicius Bento Galli, 
Bruno Monteiro de Castro Brandão e Mário 
Augusto Drago de Lucena. 

Gepatria da Região de 
Umuarama 

Fls. 69/72 (Ata) 

05.04.2016 Apresentação das modificações a serem 
introduzidas no Sistema PRO-MP - módulo 
do Patrimônio Público. 

CAOPPPOT e Gepatrias Fl. 63 

06.04.2016 Projeto Pedagógico de Capacitação – 
Proponente: Centro de Apoio Operacional 
das Promotorias de Proteção ao Patrimônio 
Público e à Ordem Tributária. 

Gepatria Da Região de 
Curitiba, CEAF e 
CAOPPPOT – Sala do 
Conselho Superior do 
Ministério Público 

Fls. 64/68 

06.04.2016 Reunião do Gepatria da Região de 
Londrina. Membros presentes: Renato de 
Lima Castro, Sandra Regina Koch, Ana 
Maria de Oliveira Santos, Erinton Cristiano 
Dalmaso, Viviane Moaraes Ribeiro Gerelus 
e Conrado Porto Vieira Bertolucci. 

Gepatria da Região de 
Londrina 

Fls. 73/76 

Abril de 2016 Relatório de atividades dos Gepatrias de 
Curitiba, Guarapuava, Londrina, Santo 
Antonio da Platina, Umuarama e União da 
Vitória. Em relação aos Gepatrias de 
Maringá, Cascavel, Foz do Iguaçu e 
Francisco Beltrão,consta que encontrava-se 
em fase de reestruturação. 

CAOPPPOT Fls. 77/79 

05.05.2016 Reunião dos Gepatrias. Membros 
presentes: Ivonei Sfoggia (Procurador-Geral 
de Justiça), Eliezer Gomes da Silva 
(Subprocurador-Geral de Justiça para 
Assuntos Jurídicos), Marcos Bittencourt 
Fowler (Subprocurador-Geral de Justiça 
para Assuntos de Planejamento 
Institucional), Marco Antônio Correa de Sá 
(Coordeandor do CAOPPPOT), Leandra 
Flores, Kele Cristiani Diogo Bahena, 
Leonardo Dumke Busatto, Pedro Ivo 
Andrade, Carlos Alberto H. Choinski, Marcos 
Cristiano de Andrade, Fabrício T. Almeida, 
André L. Bertoncini, Alexey Choi Caruncho e 
Leonir Batisti (Coordenador do GAECO). 

Procuradoria–Geral de 
Justiça 

Fls. 420/430 

13.05.2016 Ofício n.º 06/2016, do Gepatria da Região de 
Curitiba, por meio do qual os Drs. Alexey 
Choi Caruncho e Carlos Alberto Hohmann 
Choinski encaminharam o Plano Regional 
de Ação 2016/2017 

Gepatria da Região de 
Curitiba 

Fls. 433/439 

24.05.2016 Ofício n.º 018/2016, da 5.ª Promotoria de 
Justiça de Umuarama, por meio do qual o 
Dr. Fábio Hideki Nakanishi encaminhou 

5.ª Promotoria de Justiça 
de Umuarama 

Fl. 469 



cópia da Ata de reunião do Gepatria da 
Região de Umuarama, realizada no dia 
23.05.2016, contendo o Plano Regional de 
atuação e cronograma de sua execução 
(recebimento indevido de TIDE por 
servidores municipais)e as deliberações do 
Grupo. Membros presentes: Fábio Hideki 
Nakanishi, Vivian Christiane Santos Klock, 
Wilson Tomé Tropiani, Juliana Weber, Carlos 
Alberto Dias Torres, Danilo Cardoso Decco, 
Daniel Rodrigues Brandão, Sarah Dherer 
Ribas Paiva, Vinicius Bento Galli, Bruno 
Monteiro de Castro Brandão e Mario 
Augusto Drago de Lucena. 

25.05.2016 Ofício n.º 467/2016, da 6.ª Promotoria de 
Justiça de Foz do Iguaçu, por meio do qual 
o Dr. Marcos Cristiano Andrade encaminhou 
cópia do Procedimento Administrativo 
instaurado para definição e 
acompanhamento do Plano Regional de 
Atuação do Grupo Especializado na 
Proteção ao Patrimônio Público e no 
Combate à Improbidade Administrativa 
de Foz do Iguaçu (Gepatria) para o ano de 
2016, definido em reunião, em conformidade 
ao artigo 2.º da Portaria n.º 001/2015. 

6.ª Promotoria de Justiça 
de Foz do Iguaçu 

Fls. 462/466 

06.06.2016 Ofício n.º 038/2016, da Coordenadoria do 
Gepatria da Região de Guarapuava, por 
meio do qual a Dra. Leandra Flores 
encaminha o Plano Setorial de Ação do 
Gepatria de Guarapuava, para o ano de 
2016. 

Gepatria da Região de 
Guarapuava 

Fls. 486/490 

07.06.2016 Ofício n.º 01/2016, oriundo da coordenação 
do Gepatria da Região de União da 
Vitória, por meio do qual o Dr. André Luis 
Bortolini encaminhou o Plano Regional de 
atuação do Grupo. 

Gepatria da Região de 
União da Vitória 

Fls. 473/484 

10.06.2016 E-mail do Coordenador do Gepatria da 
Região de Cascavel, por meio do qual o Dr. 
Sérgio Ricardo Cezaro Machado 
encaminhou o Relatório de Atividades do 
1.º Semestre de 2016, acompanhada de 
documentos (tais como: modelo de criação 
de banco de dados e ações civis públicas, 
plano de trabalho;  plano de gerenciamento 
de projeto, Plano Setorial de Ação, 
“modelo de ficha para agentes políticos, 
Plano Regional de atuação - “Banco de 
Dados de Empresas”, Plano Regional de 
Ação - “Caso FM PNEUS”, Protocolo de 
Investigação para Funcionários 
Fantasmas, etc.); Ata de Reunião realizada 
no dia 03.06.2016; e o Protocolo de 
Investigação para Funcionários 
Fantasmas. Membros presentes: Sérgio 
Ricardo Cezaro Machado, Alex Fadel, André 
Luiz Querino Coelho, Aracê Razaboni 
Teixeira, Carlos Henrique Soares Monteiro, 
Cláudia Tonetti Biazus, Fernando Azevedo 
dos Santos, Jair Dutra Oliveira, João 

Gepatria da Região de 
Cascavel 

Fls. 492//642 



Roberto de Paula Morales, Deborah Luiza 
Simon Menegassi, Guilherme Carneiro de 
Rezende, Juliana Vanessa Stofela da Costa 
e Sandres Sponholz. Assessoras: Larissa 
Dalle Corte e Juliane Andreazza. 

20.06.2016 Plano Regional de Ação do Gepatria da 
Região de Francisco Beltrão, referente ao 
período 2016/2017. 

Gepatria da Região de 
Francisco Beltrão 

Fls. 662/669 

21.06.2016 Ofício n.º 168/2016, oriundo da 2.ª 
Promotoria de Justiça da Comarca de 
Matelândia, por meio do qual o Dr. Lincoln 
Luiz Pereira comunica a remessa dos autos 
de Inquérito Civil n.º MPPR-
0089.12.000122-8 ao Gepatria da Região de 
Foz do Iguaçu. 

2.ª Promotoria de Justiça 
da Comarca de 
Matelândia 

Fls. 679/682 

23.06.2016 Ofício n.º 433/2016, do Gepatria da Região 
de Santo Antônio da Platina, por meio do 
qual a Dra. Kele Cristiane Diogo Bahena 
encaminha o Plano Regional de Ação do 
Gepatria de Santo Antônio da Platina. 

Gepatria da Região de 
Santo Antônio da Platina 

Fls. 644/660 

23.06.2016 Ofício n.º 020/2016, do Gepatria da Região 
de Umuarama, por meio do qual o Dr. Fabio 
Hideki Nakanishi encaminhou o Plano 
Regional de Ação 2016/2017 do Gepatria 
da Região de Umuarama. 

Gepatria da Região de 
Umuarama 

Fls. 673/677 

27.06.2016 Ofício n.º 190/2016, da 2.ª Promotoria de 
Justiça da Comarca de Matelândia, por meio 
do qual o Dr. Lincoln Luiz Pereira comunicou 
o encaminhamento dos autos de IC MPPR-
0089.15.000251-1 ao Gepatria da Região de 
Foz do Iguaçu. 

2ª Promotoria de Justiça 
da Comarca de 
Matelândia 

Fl. 671 

29.08.2016 Ofício n.º 07/2016, do Gepatria da Região de 
Maringá, por meio do qual o Dr. Pedro Ivo 
encaminhou a Ata da 2.ª Reunião do 
Gepatria de Maringá. Membros presentes: 
Adriano Miyoshi, Alexandre Misael Souza, 
Bianca Riva Ribeiro, Cibelle Maria Scopel, 
Cleverson Leonardo Tozatte, Fernanda 
Lacerda Trevisan Silveiro, José Augusto 
Marcondes Bernardes Gil, José Pereira Pio 
de Abreu Neto, Leonardo da Silva Vilhena, 
Arace Razaboni Teixeira, Marco André da 
Silva Correia, Marcus Vinicius Ferraz 
Homem Xavier, Mariana Gomes Ribeiro, 
Mateus Ávila Andrade de Azevedo, Nivaldo 
Bazoti, Pedro Ivo Andrade, Raphael da Silva 
Duarte, Renata Urcecina de Albuquerque 
Drumond, Roberta Winter Sugaura Jorge, 
Simone Rodrigues Borba Paim e Vilmar 
Antônio Fonseca 

Gepatria da Região de 
Maringá 

Fls. 684/688 

31.08.2016 Ofício n.º 791/2016, por meio do qual o Dr. 
Marcos Cristiano Andrade encaminhou 
cópia do termo de arquivamento do 
Procedimento Administrativo instaurado 
para definição e acompanhamento do 
Plano Regional de Atuação do Grupo 
Especializado na Proteção ao Patrimônio e 
no Combate à Improbidade Administrativa 
de Foz do Iguaçu (Gepatria) para o ano de 

Gepatria da Região de Foz 
do Iguaçu 

Fls. 691/694 



2016. 

05.09.2016 O Dr. André Luis Bertolini (Coordenador do 
Gepatria de União da Vitória) encaminhou, 
por e-mail, protocolo de investigação e 
materiais de apoio, referentes ao tema 
“cargos comissionados”. 

Gepatria da Região de 
União da Vitória 

Apenso n.º 1 Fls. 
03/66 

16.09.2016 Ofício n.º 12/2016, do Gepatria da Região de 
Maringá, por meio do qual o Dr. Pedro Ivo 
Andrade encaminhou o Plano Regional de 
Atuação e Formulário Eletrônico para os 
Planos Regionais de Ação-Biênio 
2016/2017 do Gepatria da Região de 
Maringá, solicitando sua aprovação. 

Gepatria da Região de 
Maringá 

Fls. 697/704 

28.09.2016 E-mail por meio do qual o Dr. Leonardo 
Dumke Busatto encaminhou o Plano 
Regional de Atuação do Gepatria do 
Litoral. 

Gepatria da Região do 
Litoral 

Fls. 707/713 

29.09.2016 Ofício n.º 076/2016, do Gepatria da região 
de Umuarama, por meio do qual o Dr. Fábio 
Hideki Nakanishi encaminhou o Relatório 
de Atividades do Gepatria de Umuarama, 
referente ao 1.º Semestre do ano de 2016. 

Gepatria da Região de 
Umuarama 

Fls. 717/720 

19.10.2016 Relatório sobre a instalação e atividades 
desenvolvidas pelo Gepatria da Região de 
Francisco Beltrão (2015/2016). 

Gepatria da Região de 
Francisco Beltrão 

Fl. 735/740 

20.10.2016 Resumo dos Planos Regionais de Ação. CAOPPPOT Fls. 732/734 

21.10.2016 Reunião dos Gepatrias. Membros 
presentes: Ivonei Sfoggia, Marco Antônio 
Correa de Sá, Maria Cecília Delisi Rosa 
Pereira, Alexey Choi Caruncho, José Carlos 
Vellozo, Joel Carlos Beffa, Kele Cristiani 
Diogo Bahena, Leonardo Dumke Buzatto, 
André Luis Bortolini, Marcos Cristiano 
Andrade, Leandra Flores, Sérgio R. C. 
Machado, Fabio Hideki Nakanishi e Carlos 
Alberto H. Choinski. 

Procuradoria–Geral de 
Justiça 

Fls. 721/730 

02.12.2016 Reunião dos Gepatrias – Estruturação dos 
Gepatrias. 

Procuradoria-Geral de 
Justiça, Subjur, 
CAOPPPOT e 
Coordenadores Regionais 

Certidão à fl. 741 

18.01.2017 Apresentação, pelo Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias de Justiça de 
Proteção ao Patrimônio Público e à Ordem 
Tributária, do Plano de Estruturação dos 
Grupos criados por meio da Resolução 
n.º 5.525/2015. 

CAOPPPOT Fl. 742 

26.01.2017 Requerimento de designação da Promotora 
de Justiça Aysha Sella Claro de Oliveira 
para atuar, com dedicação exclusiva, no 
Gepatria da Região de Curitiba, a partir de 
30.01.2017, em substituição definitiva ao 
Promotor de Justiça Alexey Choi Caruncho. 

CAOPPPOT Fl. 743 

N/A Protocolo de Investigação formulado pelo 
Coordenador do Gepatria de Foz do Iguaçu. 
Tema: “Dispensa de Licitação por Urgência”. 

Gepatria da Região de Foz 
do Iguaçu 

Fls. 745/759 

16.03.2017 Reunião dos Gepatrias. Membros 
presentes: Ivonei Sfoggia, Marco Antonio 

Procuradoria–Geral de 
Justiça 

Fls. 760/766 



Correa de Sá, Marco Bittencourt Fowler, 
Maria Cecília Delisi Rosa Pereira, Fabio 
Hideki Nakanishi, Renato de Lima Castro, 
Leonardo Dumke Busatto, André Luis 
Bortolini, Sergio R. C. Machado, Fabrício T. 
Almeida, Marcos Cristiano Andrade, Carlos 
Alberto H. Choinski, Willian Gil Pinheiro 
Pinto, Joel Carlos Beffa (representando o 
Gepatria de Santo Antonio da Platina) e a 
Assessora de Promotor Maria Fernanda 
Moro. 

18.05.2017 Ofício n.º 197/2017, do Gepatria da Região 
de Foz do Iguaçu, por meio do qual o Dr. 
Marcos Cristiano encaminhou cópia do 
Procedimento Administrativo instaurado 
para definição e acompanhamento do 
Plano Regional do GEPATRIA de Foz do 
Iguaçu, para o ano 2017. 

Gepatria da Região de Foz 
do Iguaçu 

Fls. 768/773 

25.05.2017 Reunião do Gepatria da região de 
Cascavel, realizada no dia 25.05.2017. 
Membros presentes: Sérgio Ricardo Cezaro 
Machado, Juliana Vanessa Stofela da Costa, 
Luiz Alexandre Prestes de Souza, Claudia 
Tonetti Biazus, André Luiz Querino Coelho, 
Adriana Cordeira Galvão, Egídio Klauck, 
Francisco de Carvalho Neto, João Roberto 
de Paula Morales, Jair Dutra de Oliveira, 
Angélica da Silva Lima Konopatzki e as 
Assessoras de Promotor Camila Ramos 
Schafer e Larissa Dalle Corte. 

Gepatria da Região de 
Cascavel 

Fls. 792/825 

01.06.2017 Reunião dos Gepatrias. Membros 
presentes: Ivonei Sfoggia, Aysha Sella Claro 
de Oliveira, Murilo Cezar Soares e Silva, 
Marcos Fowler, Marco Antonio Correa de 
Sá, Maria Cecilia Delisi Rosa Pereira, Sérgio 
R. C. Machado, Fabrício T. Almeida, André 
Luiz Bortolini, Leandra Flores, Leonardo 
Dumke Busatto, Kele Cristiani Diogo 
Bahena, Fabio H. Nakanishi, Willian 
Buchmann, Marcos Cristiano Andrade, 
Renato Lima de Castro e a servidora Elaine 
M. V. Kawa. 

Procuradoria-Geral de 
Justiça 

Fls. 774/780 

20.07.2017 E-mail oriundo do Gepatria da região de 
Santo Antônio da Platina, por meio do qual a 
Dra. Kele Cristiane Diogo Bahena 
encaminhou cópia da Ata de Reunião 
realizada pelo Gepatria de Santo Antônio 
da Platina no dia 29.06.2017. Membros 
presentes: José Paulo Monteiro, José 
Roberto Mandrini, Ricardo Basso, Joel 
Carlos Beffa, Ana Cristina P. O. de Almeida, 
Danilo Leme e Daniel Pedro Lourenço. 

Gepatria da Região de 
Santo Antônio da Platina 

Fls. 782/785 

28.07.2017 Relatório de Atividades do Gepatria da 
Região do Litoral referente aos meses de 
julho e agosto de 2017. 

Gepatria da Região do 
Litoral 

Fls. 867/869 

28.07.2017 Relatório de Atividades do Gepatria da 
Região de Londrina. 

Gepatria da Região de 
Londrina 

Fls. 870/880 

28.07.2017 Relatório de Atividades do Gepatria da 
Região de Cascavel. 

Gepatria da Região de 
Cascavel 

Fls. 882/885 



31.07.2017 Relatório de Atividades do Gepatria da 
Região de Umuarama. 

Gepatria da Região de 
Umuarama 

Fls. 859/860 

03.08.2017 Ofício n.º 22/2017, oriundo do Gepatria da 
região de Maringá. O Dr. Pedro Ivo 
encaminha o Relatório de Atividades do 
GEPATRIA da Região de Maringá. 

Gepatria da Região de 
Maringá 

Fls. 861/863 

09.08.2017 Relatório de Atividades do Gepatria da 
Região de Curitiba referente aos anos 2016 
e 2017 

Gepatria da Região de 
Curitiba 

Fls. 855/856 

15.08.2017 Relatório de Atividades do Gepatria da 
Região de Cascavel referente ao 1.º 
semestre de 2017. 

Gepatria da Região de 
Cascavel 

Fls. 787/791 

01.09.2017 E-mail oriundo do Gepatria da Região de 
Umuarama, por meio do qual o Dr. Fabio 
Kideki Nakanishi encaminha o Relatório de 
Monitoramento sobre o Plano Estadual do 
Portal da Transparência. 

Gepatria da Região de 
Umuarama 

Fls. 826/828 

01.09.2017 Ações Propostas pelo Gepatria da Região 
de Londrina. 

Gepatria da Região de 
Londrina 

Fls. 838/851 

01.09.2017 Ofício n.º 100/2017, oriundo do Gepatria da 
Região de Londrina. O Dr. Renato de Lima 
Castro informa que realizou reunião entre os 
Coordenadores do Gepatria, CAOP – 
Patrimônio Público e a Procuradoria – Geral 
de Justiça do Estado do Paraná, em que 
fixou a prioridade de se 
implementar/adequar os Portais da 
Transparência dos Municípios do Estado do 
Paraná, motivo pelo qual o Gepatria da 
Região de Londrina instaurou o 
Procedimento Administrativo n.º MPPR-
0078.17.003491-8. 

Gepatria da Região de 
Londrina 

Fls. 852/854 

04.09.2017 Ata de Reunião GEPATRIAs. Membros 
presentes: 
Ivonei Sfoggia, Maria Cecília Delisi Rosa 
Pereira, Gustavo Henrique Rocha de 
Macedo, Aysha Sella Claro de Oliveira, 
Sérgio R. Cezaro Machado, André Luis 
Bortolini, Kele Cristiani Diogo Bahena, 
Carlos Alberto H. Choinski, Leandra Flores, 
Marco Antônio Corrêa de Sá, Renato de 
Lima Castro e Marcos Cristiano Andrade. 

Sala de Reuniões do 
Procurador – Geral de 
Justiça 

Fls. 829/836 

N/A CD-ROM – Procedimento Administrativo n.º 
MPPR-0078.17.003491-8 

N/A Fl. 837 

N/A Relatório de Atividades do Gepatria da 
Região de União da Vitória. 

Gepatria da Região de 
União da Vitória 

Fl. 857 

N/A Relatório de Atividades do Gepatria da 
Região de Guarapuava. 

Gepatria da Região de 
Guarapuava 

Fl. 858 

N/A Relatório de Atividades do Gepatria da 
Região de Santo Antônio da Platina 
referente aos meses de janeiro a julho de 
2017. 

Gepatria da Região de 
Santo Antônio da Platina 

Fl. 881 

N/A Relação de Procedimentos Investigatórios 
do Gepatria da Região de Foz do Iguaçu. 

Gepatria da Região de Foz 
do Iguaçu 

Fl. 886 

21.09.2017 Ata de Reunião do Gepatria da Região de 
Maringá. Membros presentes: 

Gepatria da Região de 
Umuarama 

Fl. 887 



Fabio Hideki Nakanishi, Thiago Oliveira 
Ibler, Wilson Tomé Tropiani, Pedro Pires 
Domingues Wanderley, Arace Razaboni 
Teixeira, Vinicius Bento Galli, Samuel da 
Silva Jobim e Mario Augusto Drago de 
Lucena. 

26.09.2017 Protocolo de Investigação do 2.º Plano 
Regional de Atuação – 2017. 

Gepatria da Região de 
Umuarama 

Fls. 888/892 

14.11.2017 Ata de Reunião – GEPATRIAs. 
 

Sala do Conselho Superior 
do Ministério Público do 
Estado do Paraná 

Fls. 903 

02.12.2017 E-mail oriundo do Gepatria da Região de 
Maringá, por meio do qual o Dr. Nivaldo 
Bazoti encaminha através do Ofício n.º 
042/2017 o Plano de Atuação Regional e Ata 
de Reunião do Gepatria da região de 
Maringá. Na reunião, realizada no dia 
05.12.2017, estiveram presentes os 
membros: 
Pedro Ivo Andrade, Simone Rodrigues 
Borba Paim e Nivaldo Bazoti. 

Gepatria da Região de 
Maringá 

Fls. 917/930 

05.12.2017 Plano Regional de Atuação do Gepatria da 
Região do Litoral referente ao ano 2018. 

Gepatria da Região do 
Litoral 

Fls. 898/902 

 

COMPLEMENTAR 

 

→ Procedimento Administrativo n.º MPPR – 0046.12.008442-4 

Instauração: 19/10/2012 

Área de atuação: Patrimônio Público 

Objeto: Acompanhar a implementação do Projeto Setorial da Transparência nos Municípios, 

gerenciado pelo Centro de Apoio de Proteção ao Patrimônio Público. 

Etapas e atividades: período de apuração – 2012/2018 

 

ATIVIDADES RESPONSÁVEL DATA SITUAÇÃO PA 
(Fls.) 

Abertura do Projeto Setorial “Transparência 
nos Municípios”, de iniciativa do Centro de 
Apoio Operacional das Promotorias de 
Proteção ao Patrimônio Público, alinhado 
com as diretrizes do Conselho Nacional do 
Ministério Público – CNMP e com a 
Administração Superior do MPPR, com o 
objetivo de “zelar pela transparência da 
gestão pública” (sic). Atribuiu-se como 
justificativa para a elaboração do projeto, o 
seguinte: “A amplitude da Administração 
Pública recomenda que o controle sobre ela 
seja o mais amplo possível. Entretanto, o 
exercício do controle está condicionado ao 
acesso às informações dos órgãos públicos. 
Observa-se, no entanto, que grande parcela 

CAOPPPOT 01.10.2012 Atividades 
em 

andamento 

0
2
/0

4

 



das informações não se encontra disponível 
ou não são inteligíveis. Vê-se, nessa 
perspectiva, a necessidade de se implantar 
e aperfeiçoar os denominados portais da 
transparência, de forma a que neles 
contenham os dados públicos necessários 
ao efetivo exercício das diversas formas de 
controle” (sic). 

Despacho determinando o envio de Ofícios 
aos Centros de Apoio Operacionais da 
Criança e do Adolescente e da Educação, da 
Saúde Pública, do Consumidor e dos 
Direitos Humanos, devidamente 
acompanhados de cópia de “certidão de 
constatação” (sic), com o fito de que fossem 
coletados dados que permitissem a análise 
prévia do que precisava ser aperfeiçoado em 
relação à publicidade da gestão pública nas 
diversas áreas de atuação do Ministério 
Público. 

CAOPPPOT 19.10.2012 Finalizada 

0
5
/1

8

 

Juntada do Ofício n.º 206/2012/CAOPCON, 
remetido pelo Centro de Apoio Operacional 
das Promotorias de Justiça de Defesa do 
Consumidor ao CAOPPP, por meio do qual o 
Procurador de Justiça Coordenador daquele 
CAOP, Dr. Ciro Expedito Scheraiber, 
encaminhou sugestões de assuntos 
referentes ao Projeto Setorial em 
desenvolvimento pelo CAOPPP, 
destacando-se, entre eles: informações 
relativas à existência do PROCON Estadual, 
do FECON, sites das agências reguladoras, 
de serviço funerário, do transporte público, 
etc.. 

CAOPPPOT e 
CAOPCON 

07.11.2012 Finalizada 

2
0
/2

3

 

Juntada do Ofício n.º 259/2012 – 
CAOPEduc, remetido pelo Centro de Apoio 
Operacional das Promotorias de Justiça da 
Criança e do Adolescente e da Educação ao 
CAOPPP, por meio do qual a Promotora de 
Justiça Hirmínia Dorigan de Matos Diniz, 
encaminhou o Parecer n.º 09/2012 – 
CAOPEduc, contendo sugestões de 
informações e dados considerados 
relevantes à transparência, principalmente 
aqueles referentes ao artigo 212 da 
Constituição Federal, bem como os atinentes 
ao FUNDEB e aos recursos públicos 
recebidos pelos municípios, em razão dos 
programas e ações do Governo Federal. 

CAOPPPOT e 
CAOPEduc 

30.11.2012 Finalizada 

2
5
/3

3

 

Envio do Ofício Circular n.º 001/2013– 
CAOPPP às Promotorias de Justiça do 
Estado do Paraná, noticiando a implantação 
do Projeto Setorial “Transparência nos 
Municípios”, com fundamento nos seguintes 
dispositivos legais e supralegais: no artigo 
5.º, inciso XXXIII, da Constituição Federal; 
na Lei de Acesso à Informação (n.º 
12.527/2011); nos artigos 48 e 73-B da Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LC n.º 
101/2000, com alterações da LC n.º 

CAOPPPOT 07.03.2013 Finalizada 

3
5
/3

9

 



131/2009); na Lei Complementar Estadual 
n.º 137/2011, que dispõem sobre a 
publicidade dos atos praticados no âmbito 
dos Poderes Executivo e Legislativo dos 
Municípios; e no “Movimento Paraná Sem 
Corrupção”. Informou-se, também, a 
respeito do III Encontro do Movimento 
Paraná Sem Corrupção, onde foram 
expostas as linhas gerais do Projeto. 

Juntada de cópia de TAC firmado entre a 
Promotoria de Justiça da Comarca de 
Ortigueira e o Município de Ortigueira, em 
27.06.2010. 

CAOPPPOT e 
Promotoria de Justiça 
da Comarca de 
Ortigueira 

08.03.2013 Finalizada 

5
4
/7

3

 

Envio do Ofício Circular n.º 002/2013– 
CAOPPP às Promotorias de Justiça do 
Estado do Paraná, por meio do qual foi 
remetida minuta da Certidão de Constatação 
dos Portais de Transparência para análise e 
encaminhamento de sugestões. 

CAOPPPOT 05.04.2013 Finalizada 4
0  

Juntada de cópia de análise do blog “Índice 
de Transparência”, contendo informações 
das “Características do Portal da 
Transparência do Governo do Estado do 
Paraná” (sic), referente ao exercício de 2012. 

CAOPPPOT 05.04.2013 Finalizada 

4
1
/4

3

 

Juntada do Ofício n.º 0110/2013, remetido 
pela Promotoria de Justiça da Comarca de 
Carlópolis, em resposta ao Ofício Circular n.º 
002/2013 – CAOPPP, contendo cópia da 
Certidão de Constatação do “Portal 
eletrônico” (sic) daquela Comarca, 
devidamente preenchida. 

CAOPPPOT e 
Promotoria de Justiça 
da Comarca de 
Carlópolis 

19.04.2013 Finalizada 

4
4
/5

1

 

Envio do Ofício Circular n.º 004/2013 às 
Promotorias de Justiça do Estado do Paraná, 
por meio do qual foram encaminhadas cópia 
da notícia do Jornal Gazeta do Povo, 
veiculada em 14.05.2013, segundo a qual 
80% (oitenta por cento) das cidades 
“pequenas” (sic) do Paraná não cumprem a 
“Lei da Transparência” (sic);  notícia do 
Jornal Folha de São Paulo, veiculada em 
29.05.2013, intitulada “Norma sobre 
transparência empaca em cidades 
pequenas” (sic); cópia do editorial do Jornal 
Folha de São Paulo, veiculado em 
11.06.2013, intitulada “Nó na Transparência” 
(sic); e cópia do “Guia de implantação de 
Portal da Transparência da CGU” e da 
Instrução Normativa n.º 89/2013 do TCE-PR. 

CAOPPPOT 13.06.2013 Finalizada 

7
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1
0

 

Audiência Pública do “Movimento Paraná 
Sem Corrupção”, ocorrida na Universidade 
Federal do Paraná – UFPR, ocasião em que 
foram colhidas sugestões para subsidiar 
futuras ações do projeto Transparência nos 
Municípios, quais sejam : a) – “elaboração de 
um documento guia para portais de 
transparência para prefeituras e câmaras 
municipais do Paraná” (sic); e b) – “difusão 
dos procedimentos de registro e participação 
de organizações cíveis na administração 

CAOPPPOT e UFPR 14.06.2013 Finalizada 

5
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pública” (sic). 

Reunião sobre o Projeto Setorial 
“Transparência nos Municípios”. 

CAOPPPOT 11.09.2013 Finalizada 

1
1
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1
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A rede de franquias de plataformas online 
“Portal da Cidade”, do Município de 
Umuarama, divulgou que o “Portal da 
Transparência deve ficar pronto em 
dezembro, informa MPE1” (sic). 

CAOPPPOT e 
SubPlan 

18.09.2013 Finalizada 

C
lip

p
in

g
 d

e
 n

o
tí

c
ia

s
 d

a
 S

u
b
P

la
n

 

Juntada do Ofício NRTPPPNP n.º 
1276/2013-A, remetido pela Promotoria de 
Justiça de Santo Antônio da Platina ao 
CAOPPPOT, por meio do qual encaminhou-
se o registro de intenção de adesão de 
alguns Municípios e Câmaras de Vereadores 
ao “site federativo (gratuito) da CELEPAR 
sobre transparência” (sic). 

CAOPPPOT e 
Promotoria de Justiça 
da Comarca de Santo 
Antônio da Platina 

08.10.2013 Finalizada 

1
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5
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3
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O Jornal Gazeta do Povo noticiou que 
“órgãos de controle lançam modelo de portal 
da transparência para prefeituras do PR2” 
(sic). 

CAOPPPOT e 
SubPlan 

16.10.2013 Finalizada 
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O MPPR divulgou o Projeto Setorial 
“Transparência nos Municípios” e informou 
que ele poderia beneficiar até 180 (cento e 
oitenta) Municípios paranaenses. A notícia 
também anunciou a programação do I 
Encontro Estadual da Rede de Controle de 
Gestão Pública do Paraná, que ocorreu em 
17.10.20133. 

MPPR, SubPlan, 
CAOPPPOT e Rede 
de Controle de 
Gestão Pública do 
Paraná 

16.10.2013 Finalizada 
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1Endereço eletrônico não disponível. 
2https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/orgaos-de-controle-lancam-modelo-de-portal-da-

transparencia-para-prefeituras-do-pr-4a03c7rzql7b6x8g8y6pzwdhq/ 
3http://www.comunicacao.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=3986 



Publicação no Jornal Gazeta do Povo, 
noticiando que “metade das cidades do 
Paraná não cumpre a Lei da Transparência 
à risca”: dos 399 municípios do estado, 193 
ainda descumprem ao menos em parte a lei 
aprovada em 2009 que determina a 
divulgação dos gastos públicos na internet”4 
(sic). 

CAOPPPOT e 
SubPlan 

25.10.2013 Finalizada 
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Readequação do “Termo de Abertura” do 
Projeto Transparência nos Municípios, com 
cópia encaminhada, via ofício, à SubPlan. 

CAOPPPOT e 
SubPlan 

19.11.2013 Finalizada 

1
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6
0

 

O Jornal Gazeta do Povo publicou notícia 
afirmando que “recuo do TC adia lançamento 
do portal municipal da transparência: 
inicialmente, o Tribunal de Contas havia se 
comprometido a abastecer a página com 
informações das prefeituras. Mas o órgão 
alegou que não pode se responsabilizar por 
dados não verificados” (sic). Constou na 
reportagem: “[…] O acordo inicial previa que 
uma equipe do próprio TC alimentasse a 
página, já que os municípios são obrigados 
a remeter dados de gestão periodicamente 
ao órgão. Dessa forma, o trabalho das 
prefeituras e das câmaras municipais seria 
praticamente zero. O tribunal, no entanto, 
entendeu que cabe aos municípios fazer 
diretamente a alimentação do portal. Na 
avaliação da corte, se alimentasse o site com 
os dados sob sua custódia, estaria 
chancelando informações ainda passíveis de 
análise e confirmação, que, inclusive, podem 
conter erros ou imprecisões. […]5" (sic). 
 

Clipping da SubPlan 16.01.2014 Finalizada 
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Juntada do Ofício n.º 313/2013, datado de 
13.12.2013, encaminhado pela organização 
não governamental “Vigilantes da Gestão 
Pública” ao CAOPPPOT, por meio do qual 
relatou-se o seguinte: “Solicitação de 
informação de compras públicas e outros 
relativos à Gestão de Recursos na Prefeitura 
de Pato Branco-PR. Ausência de 
informações no Portal da Transparência, site 
da prefeitura. Cobrança indevida de preço 
público no valor de R$ 1,42 (um real e 
quarenta e dois centavos) por folha, para 
fornecimento de informação ao Controle 
Social” (sic). 

CAOPPPOT 29.01.2014 Finalizada 
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4https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/metade-das-cidades-do-parana-nao-cumpre-a-lei-da-

transparencia-a-risca-2wnamlgdf8i7ysmrnsbgz8fgu/ 
5 Leia mais em: <https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/recuo-do-tc-adia-lancamento-do-portal-

municipal-da-transparencia-9f8zisodoc0dmlrui5s3jfk9a/> Copyright © 2018, Gazeta do Povo. Todos os 
direitos reservados. 

https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/recuo-do-tc-adia-lancamento-do-portal-municipal-da-transparencia-9f8zisodoc0dmlrui5s3jfk9a/
https://www.gazetadopovo.com.br/vida-publica/recuo-do-tc-adia-lancamento-do-portal-municipal-da-transparencia-9f8zisodoc0dmlrui5s3jfk9a/


Juntada do “Plano do Projeto – Portal da 
Transparência nos Municípios”. Versão 1.4, 
referente a Janeiro de 2014, elaborado pela 
CELEPAR. 

CAOPPPOT e 
CELEPAR 

Jan/2014 Finalizada 

1
3
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5
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Restituição dos autos de PA n.º MPPR-
0046.12.008442-4 ao CAOPPPOT, o qual 
havia sido encaminhado ao CAEx, contendo 
a Informação de Auditoria n.º 051/2014, cujo 
objeto era “Acompanhar a implementação do 
Projeto Setorial da Transparência nos 
Municípios, gerenciado pelo Centro de Apoio 
do Patrimônio Público” (sic). 

CAOPPPOT e CAEx-
NATE 

20.03.2014 Finalizada 

1
6
1
/1

6
2

 

Lançamento oficial do Projeto Setorial  
“Transparência nos Municípios”, ocorrido 
durante a reunião da Rede de Controle da 
Gestão Pública do Paraná, na sede do 
MPPR, na presença do Procurador-Geral de 
Justiça, Dr. Gilberto Giacoia, do 
Subprocurador-Geral de Justiça para 
Assuntos de Planejamento Institucional, Dr. 
Bruno Sérgio Galati, do Presidente da AMP, 
Luiz Sorvos, de representantes do 
CAOPPPOT, da CELEPAR e de outros 
integrantes da Rede. 

Administração 
Superior do MPPR, 
CAOPPPOT, 
SubPlan, CELEPAR, 
AMP e Rede de 
Controle da Gestão 
Pública do Paraná 

30.10.2014 Finalizada 
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Início das avaliações dos Portais da 
Transparência dos Poderes Executivo e 
Legislativo municipais pelo Centro de Apoio 
à Execução – CAEx do MPPR. 

CAOPPPOT, CAEx-
NATE e SubPlan. 

Jan/2015 Atividades 
em 
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Reunião sobre os Portais da Transparência, 
na qual estiveram presentes, representantes 
do CAOPPPOT (Dra. Maria Cecília Delisi 
Rosa Pereira), da SubPlan (Drs. Bruno 
Sérgio Galati, Murilo Cezar Soares e Silva e 
Sra. Elaine Mara Vistuba Kawa), do 
Observatório Social dos Campos Gerais (Sr. 
Ney Danóbrega Ribas), do Observatório 
Social de Guarapuava (Sr. José Abel) e do 
Observatório Social do Brasil (Sras. Roni 
Enara Rodrigues e Letícia de Carlos 
Cardoso). Na oportunidade, as partes 
manifestaram interesse em firmar “Acordo de 
Cooperação” (sic), com a finalidade de 
melhorar a fiscalização da Administração 
Pública no Estado do Paraná e fortalecer o 
controle social. 

CAOPPPOT, 
SubPlan e 
Observatório Social 
do Brasil. 

10.02.2015 Finalizada 
1
6
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Encaminhamento das “certidões de 
constatação”  da situação dos Portais de 
Transparência de todos os Municípios e 
Câmaras Municipais do Estado do Paraná 
às Promotorias de Justiça do Estado do 
Paraná., bem como o passo a passo para 
a adoção das medidas tendentes à 
criação e/ou adequação dos referidos 
Portais e modelos de peças. 

CAOPPPOT Mar/2015 Finalizada 
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Instauração de procedimentos extrajudiciais 
nas Promotorias de Justiça do Estado do 
Paraná para apurar a situação dos Portais da 
Transparência das Prefeituras e Câmaras 
Municipais em razão das atividades 
relacionadas com o projeto Transparência 
nos Municípios. 

CAOPPPOT e 
Promotorias de 
Justiça 

Mar/2015 Atividades 
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andamento 
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Reunião com a SubPlan e representantes do 
Observatório Social para apresentação da 
minuta do “Termo de Cooperação” a ser 
firmado entre o último e o MPPR. 

CAOPPPOT, 
SubPlan e 
Observatório Social 
do Brasil 

10.03.2015 Finalizada 

2
0
5

 

Reunião com o TCE-PR para tratativas 
relacionadas com os Portais da 
Transparência. 

CAOPPPOT e TCE-
PR 

10.03.2015 Atividades 
em 

andamento 

2
0
6

 

Publicada notícia no site do MPPR, na qual 
foi exposta a “estratégia para a regularização 
de portais da transparência nos municípios 
do Paraná 6 ” (sic). Destacou-se que a 
avaliação inicial dos Portais da 
Transparência das Prefeituras e Câmaras de 
Vereadores do Estado revelou que 97,24% 
(noventa e sete vírgula vinte e quatro por 
cento) dos Portais não apresentavam planos 
de contas, 46,62% (quarenta e seis vírgula 
sessenta e dois por cento) não informavam o 
cronograma administrativo, 29,82% (vinte e 
nove vírgula oitenta e dois por cento) não 
registravam leis e atos administrativos e que 
60,40% (sessenta vírgula quarenta por 
cento) não apresentavam a data da última 
atualização. Também foi noticiado que a 
primeira etapa do Projeto consistia no 
desenvolvimento da plataforma tecnológica 
“Transparência nos Municípios” pela 
CELEPAR, com o apoio do  MPPR, do TCE-
PR, da Associação dos Municípios do 
Paraná – AMP e da Associação de Câmaras 
e Vereadores do Paraná - ACAMPAR (atual 
UVEPAR). 

MPPR e CAOPPPOT 24.03.2015 Finalizada 

2
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6http://www.comunicacao.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=5223 



Foram firmados diversos Termos de 
Ajustamento de Conduta com a finalidade de 
regularizar os Portais da Transparência dos 
Municípios e Câmaras Municipais do Estado 
do Paraná. O MPPR publicou notícia no seu 
site informando que “Promotorias firmam 
TACs e ajuízam ação requerendo 
adequação de portais da transparência” 
(sic). Constou na notícia: “No processo de 
adequação, os municípios poderão utilizar a 
plataforma tecnológica ‘Transparência 
Municípios’, lançada oficialmente em 
outubro passado, por iniciativa da Rede de 
Controle da Gestão Pública do Paraná, 
formada por diversos órgãos de controle, 
dentre eles o Ministério Público do Paraná. A 
ferramenta foi desenvolvida pela Celepar, 
com apoio do MP-PR, do Tribunal de Contas 
e da Associação dos Municípios do Paraná. 
A adesão à plataforma ‘Transparência 
Municípios’ é sugerida porque proporciona a 
utilização de um modelo gratuito e adequado 
pelos entes públicos que ainda não possuem 
um sistema ou têm um que não está em 
conformidade com a legislação. Além da 
economia de recursos públicos com o 
desenvolvimento de sites próprios, a solução 
garante que a população tenha acesso às 
informações relativas à administração 
pública no menor tempo possível e o efetivo 
cumprimento da Lei de Acesso à Informação, 
que dispõe sobre os portais da 
transparência7” (sic). 

Promotorias de 
Justiça, CAOPPPOT 
e MPPR 
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Os Portais da Transparência das Prefeituras 
e Câmaras Municipais paranaenses 
começaram a ser regularizados. 

Promotorias de 
Justiça e entes 
públicos municipais 
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Publicou-se notícia no site “Síntese”  
relatando que o “Projeto ‘Transparência nos 
Municípios’ é apresentado na Assembleia 
Legislativa” (sic). Constou do informe que “o 
Portal da Transparência do Ministério 
Público do Paraná (MP-PR) e as ações 
desenvolvidas para aperfeiçoar os sites 
oficiais dos municípios foram apresentados a 
deputados e convidados pelo 
subprocurador-geral de Justiça para 
Assuntos de Planejamento Institucional do 
órgão, Bruno Sérgio Galati, nesta última 
quarta-feira (24), durante reunião no 
Plenarinho da Assembleia Legislativa. No 
encontro ele destacou a importância do 

Clipping da SubPlan 26.06.2015 Finalizada 
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7http://www.comunicacao.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=5274 



projeto ‘Transparência nos Municípios’, 
desenvolvido pelo Ministério Público, que 
tem por objetivo promover a regularização 
dos portais da transparência nas 399 
prefeituras e câmaras de vereadores do 
estado8” (sic). 

Verificações de regularidade dos Portais da 
Transparência pelo CAEx-MPPR, feitos por 
meio de “certidões de verificação”, após a 
implantação do Projeto Estratégico. 

CAEx-NATE do 
MPPR 

Jul/2015 Atividades 
em 

andamento 
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O MPPR noticiou que as Promotorias de 
Justiça de Proteção ao Patrimônio Público 
instauraram diversos inquéritos civis para 
acompanhar a adequação dos Portais de 
Transparência em 91% (noventa e uma por 
cento) das Prefeituras e Câmaras de 
vereadores do Estado9. 

Promotorias de 
Justiça, MPPR e 
CAOPPPOT 

24.07.2015 Finalizada 
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Foram ajuizadas diversas Ações Civis 
Públicas com a finalidade de corrigir, 
regularizar ou implantar os Portais da 
Transparência nos Municípios e Câmaras 
Municipais do Paraná. 

Promotorias de 
Justiça de Proteção 
ao Patrimônio 
Público 

Set/2015 Atividades 
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andamento 
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Juntou-se aos autos o material distribuído no 
3.º Encontro Estadual do Observatório Social 
do Brasil, realizado em 21.07.2015,  no 
Município de Guarapuava. 

CAOPPPOT e 
Observatório Social 
do Brasil 

03.08.2015 Finalizado 
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Juntada de sentença proferida pelo r. Juízo 
de Foz do Iguaçu, datada de 08.01.2015, por 
meio da qual foram julgados procedentes os 
pedidos formulados pelo Ministério Público 
do Estado do Paraná, condenando o 
Município de Foz do Iguaçu a implantar, 
alimentar regularmente e gerenciar 
tecnicamente o Portal da Transparência no 
âmbito do Poder Executivo municipal, bem 
como condenar o réu a criar, regulamentar e 
dar efetividade ao “Serviço de Acesso às 

CAOPPPOT  Finalizado 
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8http://www.sintese.com/noticia_integra_new.asp?id=346427 
9http://www.comunicacao.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=5540 



Informações Públicas ao Cidadão” (sic). 

Publicação de notícia sobre reunião ocorrida 
no “Núcleo de Trabalho de Proteção ao 
Patrimônio Público do Norte Pioneiro” (sic), 
atual Gepatria da Região de Santo Antônio 
da Platina, realizada em 07.08.2015, para o 
lançamento da “2.ª fase do ‘Portal da 
Transparência nos Municípios’” (sic) daquela 
região. 

MPPR e Núcleo de 
Trabalho de Proteção 
ao Patrimônio 
Público do Norte 
Pioneiro 

10.08.2015 Finalizado 
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A Assembleia Legislativa do Estado do 
Paraná – ALEP divulgou o programa 
“Espaço da Cidadania”, o qual estreou na TV 
Assembleia debatendo a importância da 
transparência nos Municípios10. 

Clipping da SubPlan 14.08.2015 Finalizado 

C
lip

p
in

g
 d

e
 n

o
tí

c
ia

s
 d

a
 S

u
b
P

la
n

 

O MPPR noticiou que Associações de 
Prefeituras e Câmaras Municipais assinaram 
“Termo de Cooperação” com o MPPR para 
adequação dos Portais da Transparência11. 

MPPR, CAOPPPOT, 
SubPlan, AMP, 
ACAMPAR e outras  
Associações de 
Municípios e 
Câmaras Municipais 
do Paraná 

29.10.2015 Finalizado 
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Juntada de cópia de sentença proferida nos 
autos de Ação Civil Pública para cominação 
de Obrigação de Fazer e Não Fazer, datada 
de 11.12.2015, a qual foi ajuizada pelo 
Ministério Público do Estado do Paraná face 
ao Município de Paranaguá, em que 
julgaram-se procedentes os pedidos iniciais, 
condenando o réu a implementar, alimentar 
regularmente, gerenciar tecnicamente o 
Portal da Transparência, bem como abster-
se de omitir qualquer informação, dado ou 
esclarecimento que lhe fossem solicitados 
pela população. 
 
 

CAOPPPOT 11.12.2015 Finalizado 
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O MPPR, o CAOPPPOT, a Controladoria-
Geral do Estado e a Universidade Positivo 
estabeleceram parceria visando ao 
desenvolvimento de metodologia e trabalhos 
para medir o cumprimento da LAI nos 399 
(trezentos e noventa e nove) Municípios do 
Estado do Paraná. 

Administração 
Superior do MPPR, 
CAOPPPOT, CGE-
PR e Universidade 
Positivo. 

11.04.2016 Atividades 
em 

andamento 2
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10http://www.alep.pr.gov.br/sala_de_imprensa/noticias/espaco-da-cidadania-estreia-na-tv-assembleia-

debatendo-transparencia-nos-municipios-1 
11http://www.comunicacao.mppr.mp.br/modules/noticias/article.php?storyid=5821 



Comunicação de instauração de Inquérito 
Civil pela Comarca de Cianorte. 

CAOPPPOT 12.08.2016 Finalizada 

2
3
5
/2

3
7

 

Comunicação de Promoção de 
Arquivamento pelo Ministério Público da 
Comarca de Maringá (celebrado TAC). 

CAOPPPOT 07.10.2016 Finalizada 

2
3
9
/2

5
9

 

Comunicação de Promoção de 
Arquivamento feita pela Comarca de 
Palotina. 
 

CAOPPPOT 26.10.2016 Finalizada 

2
6
0
/2

6
8

 

Reunião ocorrida em Foz do Iguaçu, com a 
presença de representantes do CAOPPPOT 
(Marco Antônio Corrêa de Sá e Maria Cecília 
Delisi Rosa Pereira), Diretores da Itaipu e 
membros do Parque Tecnológico da Itaipu, 
para tratar da elaboração do termo de 
cooperação cujo objeto é o desenvolvimento 
de um software que atendesse a 
necessidade dos Municípios paranaenses 
no tocante à alimentação e database dos 
Portais da Transparência. 

CAOPPPOT, Itaipu e 
PTI da Itaipu 

07.06.2017 Atividades 
em 

andamento 
 
 

 

Reunião ocorrida em Foz do Iguaçu, com a 
presença dos representantes do 
CAOPPPOT (Dra. Maria Cecília Delisi Rosa 
Pereira); da SubPlan (Sra. Elaine Mara 
Vistuba Kawa); da Diretoria do Parque 
Tecnológico Itaipu – PTI (Sr. Cláudio Osako, 
Dr. João Biral e equipe técnica); da 
Coordenadoria do Gepatria da região de Foz 
do Iguaçu (Dr. Marcos Cristiano Andrade); da 
AMP (Sr. Carlos Alberto Gebrim Preto e Dra. 
Francine Frederico); da UVEPAR (Dr. Paulo 
e Sr. Júlio Maruck) e de Gestores, Servidores 
e Presidentes de Câmaras dos Municípios 
lindeiros de Foz do Iguaçu e de Clevelândia, 
para apresentação dos resultados da 
avaliação dos Portais da Transparência, 
realizada pelo MPPR, no período 
compreendido entre 15 e 30 de junho/2017, 
e desenvolvimento de atividades em grupo e 
individuais com o objetivo de aplicar o 
“Diagrama de Causa-Efeito para o problema 
‘Portal da Transparência não atende à 
legislação’” (sic). Exemplificou-se, também, 
a boa prática ocorrida no Município de 
Clevelândia. 
Na oportunidade, a UVEPAR entregou cópia 
da pesquisa efetuada com 177 (cento e 
setenta e sete) Câmaras Municipais do 
Estado do Paraná, aplicada entre os dias 21 
e 30 de junho de 2017, referente às 
dificuldades encontradas para o 
cumprimento integral das exigências da LAI. 

CAOPPPOT; 
SubPlan; Parque 
Tecnológico Itaipu 
(PTI); Gepatria da 
região de Foz do 
Iguaçu; Gestores, 
Servidores e 
Presidentes das 
Prefeituras e 
Câmaras dos 
Municípios lindeiros 
de Foz do Iguaçu. 

03.07.2017 Finalizada 
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Reunião ocorrida em Foz do Iguaçu, com a 
presença dos representantes do 
CAOPPPOT (Dra. Maria Cecília Delisi Rosa 
Pereira), da SubPlan (Sra. Elaine Mara 
Vistuba Kawa), da Diretoria do Parque 
Tecnológico Itaipu (Sr. Cláudio Osako, Dr. 
João Biral e equipe técnica) e da 
Coordenadoria do Gepatria da região de Foz 
do Iguaçu (Dr. Marcos Cristiano Andrade), 
para tratar dos problemas identificados no 
encontro ocorrido no mesmo dia com 
representantes das Prefeituras e Câmaras 
dos Municípios lindeiros de Foz do Iguaçu e 
de Clevelândia. 

CAOPPPOT, 
SubPlan, Parque 
Tecnológico Itaipu 
(PTI) e do Gepatria 
da região de Foz do 
Iguaçu. 

03.07.2017 Finalizada 
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Reunião na qual o CAOPPPOT 
(representado pela Dra. Maria Cecília Delisi 
Rosa Pereira) e representantes das 
Associações dos Municípios e Câmaras de 
Vereadores (Drs. Carlos Alberto Gebrim 
Preto e Francine Frederico, Srs. Jurandir 
Ricardo Pazianello Júnior, Marcelo Marins e 
outros) discutiram a instrumentalização e a 
readequação dos Portais da Transparência 
(Ata às fls. 910/918 do PA). 

CAOPPPOT e 
representantes de 
Associações de 
Municípios e 
Câmaras de 
Vereadores. 

20.07.2017 Atividades 
em 

andamento 9
1
1
/9

1
7

 

Reunião com os Coordenadores dos Grupos 
Especializados na Proteção ao Patrimônio 
Público e no Combate à Improbidade 
Administrativa – Gepatrias, na qual restou 
deliberado, dentre outras estratégias de 
atuação, que a centralização dos 
procedimentos investigatórios  relacionados 
com os Portais da Transparência nos 
respectivos Gepatrias seria oportuna para 
otimizar a elaboração das certidões de 
verificação e porque se trata de um Projeto 
do MPPR, o qual depende de efetividade na 
sua persecução. 

Administração 
Superior do MPPR, 
CAOPPPOT e 
Coordenadores dos 
Gepatrias 

04.09.2017 Permanente 

8
2
9
/8

3
6

 

Juntada de cópia do Ofício Circular n.º 
003/2017 – CAOPPPOT, por meio do qual 
sugeriu-se o envio dos procedimentos 
investigatórios porventura existentes nas 
Comarcas aos respectivos Gepatrias, para 
finalização. 

CAOPPPOT 
 
 
 
 
 

11.09.2017 Finalizada 

8
3
9

 

Reunião com representante do TCE-PR (Dr. 
Rhodrigo Deda Gomes, Assessor de 
Planejamento da Presidência da Corte de 
Contas) e CAEx-NATE (Drs. Bruno Sérgio 
Galati e Joelson Luís Pereira) para discutir a 
parametrização de métodos de averiguação 
dos Portais da Transparência, e a 
uniformização de técnicas entre o MPPR e o 
TCE-PR. 

CAOPPPOT, CAEx-
NATE e TCE-PR 

03.10.2017 Atividades 
em 

andamento 
 1

0
6
0
/1

0
7
5

 

Despacho do CAOPPPOT determinando a 
formação do “Apenso 2” nos autos de PA n.º 
MPPR-0046.12.008442-4, o qual foi 
composto pelo “Manual da LAI para Estados 
e Municípios” (sic), editado pela CGU e pelo 

CAOPPPOT 06.11.2017 Finalizada 

8
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“Manual de Carga de Dados” (sic), editado 
pela CELEPAR; suspensão do feito por 60 
(sessenta) dias; elaboração de certidão dos 
procedimentos extrajudiciais vinculados ao 
Projeto; e prorrogação de prazo do 
procedimento extrajudicial. 

Juntada de cópia do Relatório n.º 02/2018, 
encaminhado pelo Gepatria de Francisco 
Beltrão, o qual dispõe sobre a coordenação 
do Projeto Transparência nos Municípios, 
instruído com tabelas e gráficos. 

CAOPPPOT e 
Gepatria da Região 
de Francisco Beltrão 

22.05.2018 Finalizada 

8
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Despacho do CAOPPPOT determinando a 
elaboração de certidão dos procedimentos 
extrajudiciais vinculados ao Projeto e, após a 
reunião que seria realizada com a Itaipu, a 
juntada da cópia da ata do respectivo 
encontro. 

CAOPPPOT 11.06.2018 Finalizada 

8
9
2

 

Juntada do Relatório atualizado dos 
procedimentos extrajudiciais vinculados ao 
Projeto Transparência nos Municípios. Data 
de verificação: 28.05.2018. 

CAOPPPOT 12.06.2018 Finalizada 
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Reunião com o DD. Procurador-Geral de 
Justiça (Dr. Ivonei Sfoggia), representantes 
da Itaipu, do Parque Tecnológico da Itaipu 
(Superintendente do PTI, Dr. Jorge Augusto 
Calado Afonso), da SubPlan (Sra. Elaine 
Mara Vistuba Kawa) e da Empresa 
Datapedia (Sr. Marcos Silveira), dos 
membros do CAOPPPOT (Drs. Bruno Sérgio 
Galati, Maria Cecília Delisi Rosa Pereira, 
Leonardo Dumke Busatto e Gustavo 
Henrique Rocha de Macedo) e o 
Coordenador do Gepatria de Foz do Iguaçu 
(Dr. Marcos Cristiano Andrade), na qual 
houve apresentação do atual estágio do 
desenvolvimento do software relacionado 
aos Portais de Transparência dos entes 
públicos paranaenses e convencionou-se a 
apresentação do protótipo para o mês de 
agosto de 2018. Restou deliberado ainda a 
celebração de novo Termo de Cooperação 
entre o MPPR e a Itaipu, inclusive para 
abranger a possibilidade de propagação do 
modelo para outros entes. 

CAOPPPOT 13.06.2018 Atividades 
em 

andamento 
 

 

 

Reunião com representantes de 
Associações de Municípios e Câmaras de 
Microrregiões do Estado (Srs. André Luís 
Bovo, Angela Kraus, Deybson Bitencourt, 
Rodrigo Jonas Savalhia, dentre outros), da 
AMP (Sr. Frank Ariel Schiavini, Dra. Francine 
Frederico e outros associados) e da 
UVEPAR (Sr. Júlio Maruch e outros 
associados) para tratar de temas afetos ao 
andamento do Projeto e dar início à 
formação do Grupo de Trabalho que 
organizará outras ações do Projeto (Ata às 
fls. 924/939 do PA). 

CAOPPPOT, AMP, 
UVEPAR e  Associa-
ções de Municípios e 
Câmaras de Micror-
regiões do Estado 

20.06.2018 Atividades 
em 

andamento 9
2
4
/9

3
9

 

Ofício n.º 55/2018/AMP e cópia do e-mail 
encaminhado pela UVEPAR, relacionados à 

CAOPPPOT 06.07.2018 Finalizada 

9
2
0
/9
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formação da Comissão que tratará dos 
assuntos afetos aos Portais da 
Transparência. 

Ofícios n.º 0169/2018 a n.º 0174/2018-
CAOPPPOT, endereçados aos representan-
tes da OAB que compõem o Comitê de Olho 
na Transparência, ao CRC/PR, ao 
CORECON/PR, ao Observatório Social do 
Brasil, ao Ministério Público de Contas do 
Estado do Paraná e ao Tribunal de Contas 
do Estado do Paraná, convidando os 
retrocitados órgãos e entidades para  
comporem Grupo de Trabalho relacionado 
ao Projeto “Transparência nos Municípios”. 

CAOPPPOT 10.07.2018 Finalizada 

9
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Divulgados números atualizados em  relação 
ao Projeto “Transparência nos Municípios”, 
datados de 12.07.2018: 
 

✔ 798 (setecentos e noventa e oito) 
Certidões de Constatações 
Expedidas; 

✔ 177 (cento e setenta e sete) 
Certidões de Constatações 
Expedidas – Complementares; 

✔ 798 (setecentos e noventa e oito) 
Procedimentos Investigatórios 
instaurados; 

✔ 552 (queinhentos e cinquenta e dois) 
TACs firmados; e 

✔ 65 (sessenta e cinco) Ações Civis 
Públicas ajuizadas. 

CAOPPPOT e 
SubPlan 

12.07.2018 Finalizada 
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Divulgados os indicadores do Projeto 
“Transparência nos Municípios” (atualizado 
em 12.07.2018): 
 
1. GERAL [Planejado – 798 (setecentos e 
noventa e oito)]: 

✔ 100% (cem por cento) de entes 
públicos com certidão de 
constatação inicial; 

✔ 100% (cem por cento) de 
procedimentos instaurados; e 

✔ 69,2% (sessenta e nove vírgula dois 
por cento) de TCAs firmados. 

 
2. PODER EXECUTIVO [Planejado – 399 
(trezentos e noventa e nove)]: 

✔ 100% (cem por cento) de entes 
públicos com certidão de 
constatação inicial; 

✔ 100% (cem por cento) de 
procedimentos instaurados; e 

✔ 68,7% (sessenta e oito vírgula sete 
por cento) de TCAs firmados. 

 
3. PODER LEGISLATIVO [Planejado – 399 
(trezentos e noventa e nove)]: 

✔ 100% (cem por cento) de entes 
públicos com certidão de 

CAOPPPOT e 
SubPlan 

12.07.2018 Finalizada 
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constatação inicial; 

✔ 100% (cem por cento) de 
procedimentos instaurados; e 

✔ 69,7% (sessenta e nove vírgula sete 
por cento) de TACs firmados. 

 

Reunião com representantes do CAEx-NATE 
(Auditores Sérgio Tomal, Fábio Henrique dos 
Santos e outros), Corregedoria-Geral do 
Estado (Dr. Matheus Klaus Portes Gruber e 
Sra. Karlla Hanayane Pereira) e Gepatria da 
região de Curitiba (Dra. Aysha Sella Claro de 
Oliveira) para tratar da próxima fase do 
Projeto, no tocante aos requisitos adicionais 
que poderão ser recomendados para 
adequação dos Portais da Transparência 
dos entes públicos paranaenses, onde 
restou deliberado, dentre outras medidas, o 
seguinte: a) – a definição de um padrão de 
taxonomia dos Portais; b) – fixação de um 
cronograma integrado de adequação dos 
Portais para execução pelos Municípios; c) – 
adequação dos Portais do Estado, dos 
Municípios e do Terceiro Setor; e d) – depois 
de iniciada a cooperação entre o MPPR e o 
TCE-PR, buscar uma solução técnica para o 
fim de acompanhar licitações e contratos 
(Ata às fls. 952/957 do PA). 

CAOPPPOT, CAEx-
NATE, Corregedoria-
Geral do Estado do 
Paraná e Gepatria da 
Região de Curitiba 

17.07.2018 Atividades 
em 

andamento 9
5
2
/9

5
7

 

Ofício n.º 0180/2018-CAOPPPOT, 
endereçado ao DD. Controlador-Geral do 
Estado do Paraná, convidando-o para 
compor o Grupo de Trabalho e participar do 
evento institucional destinado à discussão da 
adequação dos Portais da Transparência 
dos entes públicos paranaenses, em 
25.07.2018. 

CAOPPPOT 17.07.2018 Finalizada 

9
5
8

 

Correspondências contendo os aceites ao 
convite encaminhado por meio dos Ofícios 
n.º 0169/2018 a n.º 0174/2018-CAOPPPOT. 

CAOPPPOT 17.07.2018 
a 
24.07.2018 

Finalizada 
9
4
6
/9

5
0

 

Primeira Reunião do Grupo de Trabalho, 
composto por representantes do 
CAOPPPOT (Drs. Bruno Sérgio Galati, Maria 
Cecília Delisi Rosa Pereira, Leonardo 
Dumke Busatto e Gustavo Henrique Rocha 
de Macedo), da SubPlan (Sra. Elaine Mara 
Vistuba Kawa), da Casa Civil (Secretário-
Chefe da Casa Civil, Dr. Dilceu Sperafico),  
da CGE-PR (Drs. Gerson Luiz Ferreira Filho 
e Matheus Klaus Portes Gruber, e Sra. Karlla 
Hanayane Pereira), do TCE-PR (Sr. Mauro 
Munhoz e Dr. Rhodrigo Deda Gomes), do 
Comitê de Olho na Transparência (Sr. 
Antônio Moacir Pozzobon), do CORECON-
PR (Sr. Celso Bernardo), do Observatório 
Social do Brasil (Sra. Roni Enara), da AMP 
(Drs. Francine Frederico e Jurandir 
Parzinello), da UVEPAR (Sr. Itamar Cidral da 
S. Júnior) e das Associações de Câmaras e 
Municípios de Microrregiões do Estado (Srs. 
Paulo Paixão, André Luiz Bovo, Newton 

Grupo de Trabalho 25.07.2018 Atividades 
em 

andamento 9
5
9
/9

7
9

 



Hideki Tanimura, dentre outros) na qual 
restou deliberado, dentre outras medidas, o 
seguinte: a) – encaminhamento para 
formação de um grupo de trabalho formado 
pelo MPPR, TCE-PR e pela CGE-PR, com a 
finalidade de elaborar uma parametrização 
dos quesitos dos Portais da Transparência, 
priorizando os atos conjuntos para controle, 
o fortalecimento do controle social e o 
estabelecimento de um diálogo único com as 
Empresas de TI; b) – formação de um 
segundo grupo, composto por gestores 
públicos, Associações de Municípios e 
Câmaras, Comitê e Observatório, para que 
sejam discutidas sugestões e ouvidas 
experiências que possam auxiliar na próxima 
fase do Projeto Transparência nos 
Municípios; e c) – incluir dados sobre 
questões fiscais e Terceiro Setor nos Portais 
da Transparência  (Ata da reunião juntada 
em 31.07.2018). 

Evento de capacitação promovido pelo 
Tribunal de Contas da União, em Curitiba-
PR, em que se tratou, dentre outros temas, 
do Sistema de Gestão de Convênios e 
Contratos de Repasse (SICONV). 
O objetivo deste evento abrangeu também o 
aprimoramento da transparência e controle 
(inclusive social) relacionados à execução de 
obras públicas e aos recursos públicos 
destinados ao Terceiro Setor. 
No âmbito deste CAOP, instaurou-se o PA n.º 
MPPR-0046.18.118442-8, cujo objeto  é 
registrar as ações de cooperação entre o 
Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão e o Ministério 
Público do Estado do Paraná, para que a 
expansão das funcionalidades do Sistema 
de Gestão de Convênios e Contratos de 
Repasse (SICONV) seja implementada de 
forma pioneira nos Municípios paranaenses 
(sic, Portaria de instauração n.º 068/2018). 
Trata-se de um desdobramento do Projeto 
Transparência nos Municípios. 

CAOPPPOT 01.08.2018 Atividades 
em 

andamento 

P
A

 n
.º

 M
P

P
R

- 
0
0
4
6
.1

8
.1

1
8
4
4
2
-8

 

Reunião com Coordenador-Geral de 
Fiscalização do TCE-PR, Sr. Mauro Munhoz, 
para tratar do Termo de Cooperação a ser 
celebrado entre o MPPR e TCE-PR (para a 
troca de dados) e indicação de nomes para 
participarem do Grupo de Trabalho. Ata da 
reunião juntada em 16.08.2018. 

CAOPPPOT e TCE-
PR 

14.08.2018 Atividades 
em 

andamento 

9
9
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Folha de Londrina noticia a quantidade de 
ações ajuizadas pelo MPPR com o objetivo 
de adequar os Portais da Transparência dos 
entes públicos do Estado. Juntada da notícia 
no formato jornal. 

CAOPPPOT 16.08.2018 Finalizada 
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Reunião com representantes do TCE-PR 
(Srs. Rhodrigo Deda Gomes e André 
Antunes, respectivamente Assessor de 
Planejamento da Presidência e Gerente de 

CAOPPPOT e TCE-
PR 

27.08.2018 Finalizada 
 

 



Relacionamento e Comunicação do Tribunal 
de Contas), para tratar da parametrização 
dos requisitos exigidos pela referida Corte de 
Contas e pelo MPPR acerca dos Portais de 
Transparência dos entes públicos. 

Determinação de elaboração de planilha, 
pela assessoria do CAOPPPOT, contendo 
comparativo dos critérios de análise dos 
Portais da Transparência utilizados pelo 
MPPR e pelo TCE-PR. Planilha juntada em 
03.09.2018, às fls. 1039/1056 do PA. 

CAOPPPOT 27.08.2018 Finalizada 
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Reunião ocorrida em Brasília-DF, na qual os 
Promotores de Justiça Leonardo Dumke 
Busatto e Maria Cecília Delisi Rosa Pereira e 
a Diretora do Departamento de 
Transferências Voluntárias do Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, 
Sra. Deborah Arôxa, trataram das 
“funcionalidades do SICONV e da 
possibilidade de sua utilização como 
ferramenta apta a maximizar a transparência 
e o controle da execução de obras e serviços 
que utilizam recursos públicos nos 
Municípios paranaenses” (sic, Portaria de 
instauração n.º 068/2018). 

CAOPPPOT e  
Departamento de 
Transferências 
Voluntárias do 
Ministério do 
Planejamento, 
Desenvolvimento e 
Gestão do Governo 
Federal. 

30.08.2018 Atividades 
em 

andamento 
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Juntada do Material entregue pelo TCE-PR 
em 27.08.2018, composto pelo “Manual do 
ITP – Índice de Transparência da 
Administração Pública”. 

CAOPPPOT 03.09.2018 Finalizada 
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Reunião com os responsáveis técnicos dos 
Portais da Transparência do Estado, em 
especial pertencentes à Casa Civil, 
Controladoria Geral do Estado (Drs. Matheus 
Klaus Portes Gruber, Davi Xavier da Silva 
Neto e Thays Cristine Kruk da Rocha), ao 
Comitê de Qualidade da Gestão Pública 
(Sra. Luciana Aparecida Antunes Becker), à 
Comunicação Social e à Celepar (Srs. 
Cristiano Precoma, Marco Aurélio Venturini e 
Paulo Roberto Hagemeyer). Na 
oportunidade, os membros do CAOPPPOT 
entregaram cópia da certidão de verificação  
elaborada pelo MPPR no tocante ao Portal 
da Transparência do Estado do Paraná e 
deliberou-se sobre a participação do 
Ministério Público no Comitê de Qualidade 
da Gestão Pública. 

CAOPPPOT, CGE-
PR, Celepar e Comitê 
de Qualidade da 
Gestão Pública. 

05.09.2018 Atividades 
em 

andamento 
 

 

 

Reunião com os Srs. Rhodrigo Deda Gomes 
(Assessor de Planejamento da Presidência) 
e André Antunes Fadel  (Técnico de Controle 
e Gerente de Relacionamento e 
Comunicação), ambos representantes do 
TCE-PR, onde foi deliberado, dentre outras 
medidas, o seguinte: a) – dar andamento à 
taxonomia dos requisitos exigidos pelos 
Portais da Transparência do MPPR e do 
TCE-PR; e b) – ajustes para assinatura do 
Termo de Cooperação firmado entre o MPPR 
e o TCE-PR no sentido de conferir acesso ao 
órgão ministerial do banco de dados da 

CAOPPPOT e TCE-
PR. 

11.09.2018 Atividades 
em 

andamento 

 



Corte de Contas. Na oportunidade, os 
representantes do TCE-PR informaram aos 
membros do CAOPPPOT sobre os novos 
projetos do Tribunal, consistentes em: 
estágio da instituição do ITP – Índice de 
Transparência da Administração Pública e 
abertura do Aviso de Chamamento Público 
para que organizações da sociedade civil 
com finalidades de atuação no controle 
social ou instituições de ensino superior 
(públicas ou privadas) auxiliem na coleta de 
dados e avaliação dos Portais da 
Transparência dos Municípios do Estado. 

Reunião com o Procurador-Geral de Justiça 
(Dr. Ivonei Sfoggia), com o Presidente do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná (Dr. 
José Durval Mattos do Amaral) e com o 
Coordenador-Geral de Fiscalização do TCE-
PR (Sr. Mauro Munhoz), para discutir a 
celebração de instrumento jurídico que 
permita o acesso do MPPR ao banco de 
dados e sistemas de informações da referida 
Corte de Contas. Na oportunidade, o 
Presidente do TCE-PR comprometeu-se a 
acelerar o procedimento para a assinatura 
do ajuste, a fim de que ocorra ainda no mês 
de setembro de 2018. 

Administração 
Superior do MPPR, 
CAOPPPOT e TCE-
PR. 

18.09.2018 Atividades 
em 

andamento 

 

Reunião ocorrida em Brasília-DF, na qual os 
Promotores de Justiça Leonardo Dumke 
Busatto e Maria Cecília Delisi Rosa Pereira, 
representantes da Diretoria do 
Departamento de Transferências Voluntárias 
do Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão do Governo 
Federal e do TCU discutiram detalhes da 
integração do SICONV com o sistema 
COMPRASNET e da possível cooperação 
entre o Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão e o Ministério 
Público do Estado do Paraná, para que a  
expansão das funcionalidades do SICONV 
seja implementada de forma pioneira nos 
Municípios paranaenses. 

CAOPPPOT,  
Departamento de 
Transferências 
Voluntárias do 
Ministério do 
Planejamento, 
Desenvolvimento e 
Gestão do Governo 
Federal e TCU. 

19.09.2018 Atividades 
em 

andamento 

P
A

 n
.º

 M
P

P
R

- 
0
0
4
6
.1

8
.1

1
8
4
4
2
-8

 

Juntada do Clipping “Transparência nos 
Municípios” – Período de apuração: 
dez/2015 a ago/2018: 
a) PARANAGUÁ – Prefeitura é condenada a 
atualizar informações do Portal da 
Transparência (14.12.2015); 
b) MP-PR firmou 359 TACs para adequação 
de portais da transparência em municípios 
do Paraná (22.12.2015); 
c) GUARAPUAVA – Promotoria e Prefeitura 
firmam TAC para regularização de portal da 
transparência (15.02.2016); 
d) FOZ DO IGUAÇU – Câmara Municipal é 
acionada para regularizar Portal da 
Transparência (13.03.2016); 
e) SANTA TEREZINHA DE ITAIPU – Justiça 
atende pedido do MP-PR e determina que 
Prefeitura regularize Portal da Transparência 

CAOPPPOT 1.º.10.2018 Finalizada 
 

1
1
/2

6
/1

1
5
4

 



(27.07.2016); 
f) TRANSPARÊNCIA – Termo de cooperação 
incentiva participação de estudantes em 
atividades voltadas ao controle social 
(11.08.2016); 
g) CAMPO MOURÃO – MP-PR ajuíza ação 
para que prefeitura regularize Portal da 
`Transparência (23.08.2016); 
h) MATINHOS – MP-PR ajuíza ação para 
que Prefeitura regularize o Portal da 
Transparência (27.10.2016); 
i) RIBEIRÃO DO PINHAL – MP-PR requer 
execução de termo de ajustamento de 
conduta para regularização de Portal da 
Transparência; 
j) Projeto que prepara estudantes para 
fiscalizar poder público apresenta resultados 
(09.05.2017); 
l) HOJE – Evento marca os cinco anos da Lei 
de Acesso à Informação (15.05.2017); 
m) INSTITUCIONAL – MPPR apresenta 
projeto institucional de Portais da 
Transparência em evento da Rede de 
Gestão (01.11.2017); 
n) Corrupção, falta de transparência e a 
certeza da impunidade: o anel de Giges 
brasileiro (11.12.2017); 
o) Portal da Transparência do Legislativo de 
Foz do Iguaçu deve ser atualizado 
(12.04.2018); 
p) Municípios do Oeste terão modelo único 
de portal da transparência (26.07.2018); 
q) Prefeitura de Almirante Tamandaré deve 
ampliar a transparência e permitir o controle 
social das obras do município, recomenda o 
Ministério Público (01.08.2018); 
r) MPPR expede recomendação aos 
municípios de Fazenda Rio Grande, 
Mandirituba e Agudos do Sul sobre 
transparência de dados (07.08.2018); 
s) Município de Santa Terezinha do Itaipu 
firma termo de ajustamento de conduta com 
o Ministério Público para adequar Portal da 
Transparência (08.08.2018); e 
t) Câmara Municipal de Foz do Iguaçu adere 
a modelo único de Portal da Transparência e 
firma termo de ajustamento de conduta com 
o Ministério Público (23.08.2018). 
 

Relatório atualizado dos procedimentos 
extrajudiciais vinculados ao Projeto 
Transparência nos Municípios. Data de 
verificação: 28.09.2018. 

CAOPPPOT 1.º.10.2018 Finalizada 
 

1
0
7
6
/1

1
0
1

 

Relatório de etapas e atividades 
relacionadas ao Projeto Transparência nos 
Municípios – período de apuração – 2012 a 
2018, atualizado até 1.º.10.2018. 

CAOPPPOT 1.º.10.2018 Finalizada 

1
1
5
5
/1

1
7
8

 

Reunião dos membros deste CAOPPPOT 
(Drs. Bruno Sérgio Galati, Leonardo Dumke 
Busatto e Maria Cecília Delisi Rosa Pereira) 
com representantes da Celepar (Srs. Tiago 

CAOPPPOT, Celepar 
e SEFA 

04.10.2018 Atividades 
em 

andamento 

1
1
7
9
/1

1
8
7

 



Roberto Fischer, Marlonn Della Bruna e 
Marcelo Luiz Hümmelgen) e da Secretaria de 
Estado da Fazenda – SEFA (Sra. Clarice 
Kusma Baisan Fernandes), ocorrida em 
26.09.2018, para tratar da nova versão do 
aplicativo “Menor Preço/Nota Paraná” (sic), o 
qual possibilitará a captação de preços de 
produtos adquiridos, por atacado, no âmbito 
do Estado do Paraná, visando a fornecer os 
preços de referência para as licitações 
realizadas pela Administração Pública. Na 
oportunidade, os representantes da Celepar 
entregaram cópia das “Telas de fluxo de 
cálculo de referência de produtos do Portal 
menor Preço” e lista de presença da reunião. 
Despacho com extrato da reunião juntado 
aos autos do PA em fls. 1179/1180. 

Juntou-se cópia do Protocolo n.º 
21381/2018-PGJ-MP/PR e do Ofício n.º 
59/2018/CEC (SEI – 0136777), relativos à 
concessão de autorização para participação 
da Promotora de Justiça deste CAOPPPOT, 
Dra. Maria Cecília Delisi Rosa Pereira, na 
reunião da Comissão Especial de 
Enfrentamento à Corrupção – CEC, a ser 
realizada em Brasília-DF, no dia 06 de 
novembro de 2018, na sede do CNMP, às 
expensas do orçamento destinado à CEC. 
Despacho com extrato da reunião juntado 
aos autos do PA em fls. 1179/1180. 

Administração 
Superior, CNMP e 
CAOPPPOT 

04.10.2018 Atividade em 
andamento 

1
1
8
8
/1

1
8
9

 

Reunião dos membros deste CAOPPPOT 
(Drs. Leonardo Dumke Busatto e Maria 
Cecília Delisi Rosa Pereira) com 
representantes do Observatório Social Brasil 
(Sra. Roni Enara Rodrigues e Ney da 
Nobrega Ribas), ocorrida em 04.10.2018, 
para tratar de temas relacionados com o 
Projeto Transparência nos Municípios e sua 
nova fase, destinada aos Portais de 
Transparência do Estado e do Terceiro Setor. 

CAOPPPOT e 
Observatório Social 
Brasil 

05.10.2018 Finalizada 

1
1
9
0
/1

1
9
1

 

Juntou-se cópia de correspondência enviada 
pela Promotora de Justiça Maria Cecília 
Delisi Rosa Pereira à Secretaria Executiva 
da Fundação Parque Tecnológico Itaipu 
(PTI), com a finalidade de agendar reunião 
sobre o Projeto Transparência nos 
Municípios. Salienta-se que a reunião em 
comento era referente ao período de junho 
de 2017, portanto, já realizada. 

CAOPPPOT e PTI 05.10.2018 Finalizada 

1
1
9
2
/1

1
9
3

 

Juntou-se cópia do Ofício n.º 
024/2018/SUBJUR/NÚCLEO ESPECIAL, 
datado de 05.09.2018, encaminhado pelo 
Exmo. Subprocurador-Geral de Justiça para 
Assuntos Jurídicos, Eliezer Gomes da Silva, 
para informar a existência dos autos de 
Inquérito Civil n.º MPPR-0046.14.006341-6 
que tratam, dentre outros temas, da 
adequação do Portal da Transparência do 
Governo do Estado. Na oportunidade, 
registrou-se que, diante da constituição de 

SUBJUR e 
CAOPPPOT 

08.10.2018 Finalizada 

1
1
9
4
/1

1
9
5

 



um grupo de trabalho interinstitucional para 
tratar do tema, o sobredito caderno 
investigatório se encontra suspenso pelo 
prazo de 60 (sessenta) dias, a partir da data 
do mencionado expediente. 

Participação no evento “Transferências de 
Recursos Federais – Cenários e 
Perspectivas – Um Enfoque Conjunto do 
Controle da Gestão”, em Brasília, realizado 
pelo TCU em parceria com o Ministério do 
Planejamento, com exposição, pela 
Promotora de Justiça Maria Cecília Delisi 
Rosa Pereira, do Projeto “Transparência nos 
Municípios”. Presente, também, o Dr. 
Leonardo Dumke Busatto. Certidão juntada 
em 18.10.2018. 

CAOPPPOT, 
Ministério do 
Planejamento, 
Desenvolvimento e 
Gestão e Tribunal de 
Contas da União 
(TCU) 

16.10.2018 Finalizada 

1
1
9
6

 

Lançamento da 3.ª etapa do projeto, 
denominada “Transparência na Gestão 
Pública”, em Brasília. Certidão juntada em 
18.10.2018. 

CAOPPPOT, 
Ministério do 
Planejamento, 
Desenvolvimento e 
Gestão e Tribunal de 
Contas da União 
(TCU) 

16.10.2018 Finalizada 

1
1
9
6

 

Os autos foram avocados para determinar: 
a) – a juntada da lista de presença da reunião 
realizada no dia 1.º.10.2018, na sede deste 
CAOP, da qual participaram representantes 
deste Centro de Apoio Operacional (Drs. 
Bruno Sérgio Galati, Maria Cecília Delisi 
Rosa Pereira e Leonardo Dumke Busatto), 
da AMP (Dra. Francine Frederico) e da 
UVEPAR (Srs. Julio C. Makuch e Luciano 
Soares de Souza), oportunidade em que foi 
entregue cópia da Consulta n.º 068/2018, 
que trata dos requisitos para a constituição 
das associações, bem como alertou-se às 
Associações para que criassem os seus 
respectivos Portais da Transparência, em 
razão de gerirem recursos públicos; b) – a 
juntada da lista de presença da reunião 
ocorrida em 10.10.2018, na Sede da 
Secretaria Estadual da Fazenda – SEFA, 
com representantes do CAOPPPOT (Drs. 
Bruno Sérgio Galati, Maria Cecília Delisi 
Rosa Pereira e Leonardo Dumke Busatto), 
da SEFA (Srs. Laura Maria S. Nascimento, 
Laércio Lopes de Araújo e Clarice Kusma B. 
Fernandes) e da Delegacia de Julgamento 
(Dr. Luiz Carlos Gallo), ocasião em que 
foram tratadas das melhorias a serem 
implementadas na transparência dos 
julgamentos do Conselho de Contribuintes e 
Recursos Fiscais. Também foi consignado 
que, no mesmo dia (10.10.2018), em horário 
antecedente, realizou-se outra reunião com 
a SEFA, sendo que esta serviu para tratar do 
uso da ferramenta “Menor Preço”. Por fim, 
determinou-se que fosse acostado aos autos 
de PA n.º MPPR-0046.12.008442-4, a 
integralidade do PA n.º MPPR-

CAOPPPOT, AMP e 
UVEPAR 
 
CAOPPPOT, SEFA e 
Delegacia de 
Julgamento. 

19.10.2018 Finalizada 

1
1
9
7
/1

2
1
9

 



0046.18.118442-8. 

Juntou-se cópia do Ofício n.º 118/2018, 
encaminhado pela UVEPAR ao CAOPPPOT, 
por meio do qual a Associação  comunicou a 
aceitação dos termos contidos na Consulta 
n.º 068/2018 e informou que está à 
disposição para assinatura de instrumento 
próprio “visando a formalização de mais uma 
importante parceria entre a UVEPAR e o 
Ministério Público do Estado do Paraná” 
(sic). 

CAOPPPOT e 
UVEPAR 

22.10.2018 Finalizada 

1
2
2
0
/1

2
2
2

 

Dando cumprimento à deliberação de fls. 
1197/1219, a Secretaria do CAOPPPOT 
procedeu o encerramento do PA n.º MPPR-
0046.18.118442-8 e juntou-o, em sua 
integralidade, nos autos de PA n.º MPPR- 
0046.12.008442-4. Constam nos autos de  
PA n.º MPPR-0046.18.118442-8, o qual tinha 
por objeto “registrar as ações de cooperação 
entre o Ministério do Planejamento, 
Desenvolvimento e Gestão e o Ministério 
Público do Estado do Paraná, para que a 
expansão das funcionalidades do Sistema 
de Gestão de Convênios e Contratos de 
Repasse (SICONV) seja implantada de 
forma pioneira nos Municípios paranaenses” 
(sic): a) – Portaria de instauração n.º 
068/2018 (fls. 1225/1228); b) – Cópia do 
Termo de Cooperação Técnica n.º 10/2016, 
celebrado em 29.11.2016, pelo Ministério do 
Planejamento, Desenvolvimento e Gestão – 
SEGES, pela ENAP e pelo CNMP, cujo 
objeto era “estabelecer cooperação técnica 
de adesão à Rede SICONV para o 
desenvolvimento de ações conjuntas e apoio 
mútuo às atividades de interesse comum 
para a melhoria da gestão, capacitação, e o 
fortalecimento da comunicação e 
transparência, relativas às transferências 
voluntárias” (sic) – fls. 1229/1237; c) – Cópia 
do e-mail encaminhado pelo Dr. Leonardo 
Dumke Busatto à Rede Siconv para adesão 
do MPPR ao ACT n.º 10/2016 (fls. 
1238/1239); d) – deliberação para 
encerramento do procedimento e juntada 
nos autos do PA da Transparência nos 
Municípios (fls. 1240/1241); e) – Cópia do 
Ofício Circular n.º 2174/2018-MP, 
encaminhado pela SEGES, em 19.07.2018, 
que trata da 1.ª Reunião do Comitê Gestor 
da Rede SICONV-Elo Controle (fls. 
1243/1244); f) – cópia do Ofício n.º 
0259/2018-CAOPPPOT, encaminhado pelo 
CAOPPPOT ao DD. Procurador-Geral de 
Justiça do Estado do Paraná, solicitando 
autorização para que os Drs. Leonardo 
Dumke Busatto e Maria Cecília Delisi Rosa 
Pereira pudessem participar do evento 
“Transferências de Recursos Federais – 
Cenário e Perspectivas – Um enfoque 
conjunto do controle e da gestão”, o qual foi 

CAOPPPOT 22.10.2018 Finalizada 

1
2
2
3
/1

2
6
2

 



realizado no dia 16.10.2018, na sede do 
TCU, em Brasíia/DF (fls.1246/1250); g) – 
Cópia do Ofício GEPATRIA/SAP n.º 
873/2018, datado de 11.10.2018, com 
indicação de Municípios da região 
interessados em participar do projeto do 
MPPR, SEGES e CNMP para utilização das 
ferramentas do Siconv e Comprasnet (fls. 
1251/1253); h) – Cópia do Ofício n.º 
827/2018, datado de 11.10.2018, e 
encaminhado pelo Gepatria da região de 
Guarapuava, com indicação de Municípios 
da região interessados em participar do 
projeto do MPPR, SEGES e CNMP para 
utilização das ferramentas do Siconv e 
Comprasnet (fls. 1254/1256); i) – Cópia do 
Ofício n.º 078/2018, datado de 11.10.2018, e 
encaminhado pelo Gepatria da região de 
Umuarama, com indicação de Municípios da 
região interessados em participar do projeto 
do MPPR, SEGES e CNMP para utilização 
das ferramentas do Siconv e Comprasnet 
(fls. 1257/1259); j) – Cópia do e-mail, datado 
de 11.10.2018, e encaminhado pelo Gepatria 
da região do Litoral, com indicação de 
Municípios da região interessados em 
participar do projeto do MPPR, SEGES e 
CNMP para utilização das ferramentas do 
Siconv e Comprasnet (fls. 1260/1261); e l) – 
Relatório dos Municípios que aderiram ao 
Projeto Piloto do Siconv e Comprasnet (fl. 
1262). 

Juntou-se o extrato de 02 (duas) reuniões 
realizadas pelo CAOPPPOT: 1.ª) – ocorrida 
em 22.10.2018 e presidida pelo Dr. Leonardo 
Dumke Busatto, da qual participaram 
representantes do Observatório Social do 
Brasil (Sra. Roni Enara e Sr. Ney da Nóbrega 
Ribas), ocasião em que se tratou da Terceira 
Fase e dos desdobramentos do Projeto 
Institucional Transparência nos Municípios; e 
2.ª) – ocorrida em 23.10.2018, na presença 
de representantes do CAOP (Drs. Bruno 
Sérgio Galati e Leonardo Dumke Busatto), 
da CGU (Srs. Hebert Zandomeneco, Elaine 
Cristina Pinkiel e José William Gomes da 
Silva), para tratar do evento que foi realizado 
no dia 04.12.2018 em comemoração ao dia 
internacional de combate à corrupção; da 
apresentação, pela CGU, do Sistema de 
Ouvidorias; do fortalecimento das 
controladorias internas e de, num futuro 
próximo, disponibilização de curso em EaD 
para capacitação de servidores e 
controladores internos municipais; e 
deliberou-se que o CAOP encaminhará ao 
CGU, levantamento sobre gastos com saúde 
com o Terceiro Setor. 

CAOPPPOT, 
Observatório Social 
do Brasil e CGU 

07.11.2018 Atividades 
em 

andamento 

1
2
6
3
/1

2
6
7

 



Juntou-se cópia do Ofício Circular n.º 
274/2018-MP, encaminhado pelo Ministério 
do Planejamento, Desenvolvimento e 
Gestão com a finalidade de informar sobre a 
1.ª Reunião do Comitê Gestor da Rede 
SICONV – Elo Controle, que foi realizada, 
por meio de videoconferência, no dia 
1.º.08.2018. 

CAOPPPOT 13.11.2018 Finalizada 

1
2
6
8
/1

2
7
0

 

Juntou-se certidão com cópia do e-mail 
encaminhado pelo Município de Pinhais, no 
qual há informação de que a Municipalidade 
possui interesse em compor a “força tarefa 
do MP destinada a promover ‘Transparência 
e Transformação da Gestão Pública através 
da Integração’” (sic). 

CAOPPPOT e 
Município de Pinhais 

13.11.2018 Atividade em 
andamento 

1
2
7
1
/1

2
7
2

 

Juntou-se certidão com cópia do Protocolo 
de Intenções JD.JE/0034/18, documentado 
neste Ministério Público por meio do 
Convênio n.º 033/2018, firmado pela Itaipu, 
PTI e MPPR, em 15.10.2018, cujo objeto 
consiste em manifestar “a intenção das 
partes em envidar esforços no 
desenvolvimento de soluções tecnológicas 
para divulgação das informações de 
interesse coletivo acerca da gestão dos 
recursos públicos, inclusive para 
acompanhamento das ações, programas, 
projetos e obras desenvolvidos, que 
permitam acesso a dados, relatórios e 
documentos de forma objetiva e com 
linguagem de fácil compreensão, de modo a 
contribuir ao aprimoramento da 
transparência e ao exercício do controle 
social, em cumprimento aos princípios da 
publicidade e eficiência administrativa” (sic). 

MPPR, PTI e Itaipu 13.12.2018 Atividades 
em 

andamento 

1
2
7
3
/1

2
7
7

 

Juntou-se o Ofício n.º 254/2018 e cópia do 
Relatório n.º 04/2018, do Projeto 
Transparência nos Municípios, 
encaminhados pelo Gepatria da região de 
Francisco Beltrão. 

CAOPPPOT e 
Gepatria da região de 
Francisco Beltrão 

14.12.2018 Finalizada 
1
2
7
8
/1

3
0
9

 

Juntou-se o Ofício n.º 254/2018 e cópia do 
Relatório n.º 04/2018, do Projeto 
Transparência nos Municípios, 
encaminhados pelo Gepatria da região de 
Francisco Beltrão. 

CAOPPPOT e 
Gepatria da região de 
Francisco Beltrão 

14.12.2018 Finalizada 

1
2
7
8
/1

3
0
9

 

Deliberação exarada pelo Promotor de 
Justiça Leonardo Dumke Busatto, por meio 
da qual foi determinado: a) – a prorrogação 
do presente expediente pelo prazo de 01 
(um) ano; e b) – juntada da lista de presença 
da reunião realizada em 12.12.2018, com 
representantes da Administração Superior 
do MPPR (Exmo. Dr. Ivonei Sfoggia), do 
CAOPPPOT (Drs. Bruno Sérgio Galati, Maria 
Cecília Delisi Rosa Pereira e Leonardo 
Dumke Busatto), da PTI (Srs. André de 
Oliveira Rech e Carlos Araújo), do Gepatria 
da região de Foz do Iguaçu (Dr. Marcos 

MPPR, CAOPPPOT, 
Ceaf, Gepatria da 
região de Foz do 
Iguaçu e PTI 

18.12.2018 Finalizada 

1
3
1
0
/1

3
11

 



Cristiano Andrade) e do Ceaf (Dr. Eduardo 
Cambi), oportunidade na qual houve 
apresentação do protótipo da ferramenta 
tecnológica que se pretende disponibilizar 
futuramente aos órgãos da Administração 
Pública paranaense. 

 

→ Procedimento Administrativo n.º MPPR – 0046.18.038962-2 

Instauração: 02.04.2018 

Objeto: Acompanhamento das Ações 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da ENCCLA, no ano de 2018, 

coordenação da participação de membros do Ministério Público do Paraná nos eventos 

desse colegiado e adoção, no âmbito da instituição, de medidas correlatas às referidas 

ações. 

 

→ Procedimento Administrativo n.º MPPR – 0046.18.069413-8 

Instauração: 29.05.2018 

Área de atuação: Patrimônio Público 

Objeto: Destinado ao registro das Reuniões de Trabalho realizadas neste CAOPPPOT, da 

qual participam os componentes do Centro de Apoio Operacional, os Procuradores de 

Justiça e Promotores de Justiça da Região de Curitiba e Região Metropolitana com atuação 

na área do patrimônio público, bem como, esporadicamente, representantes da 

Coordenadoria de Recursos Cíveis, da Corregedoria-Geral do Ministério Público do Estado 

do Paraná e do gabinete da Procuradoria-Geral de Justiça. 

Atividades: 

● 20.ª Reunião de Trabalho de Promotores e Procuradores, realizada no dia 06.06.2018. 

 

→ Procedimento Administrativo n.º MPPR – 0046.18.082205-1 

Instauração: 25.06.2018 

Objeto: Plano Setorial do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de 

Proteção ao Patrimônio Público e à Ordem Tributária. 

 

→ Procedimento Administrativo n.º MPPR – 0046.18.083998-0 

Instauração: 27.06.2018 

Objeto: Registrar e acompanhar a elaboração de parâmetros que auxiliem e otimizem a 

instauração e encerramento de procedimentos extrajudiciais pelos membros do Ministério 

Público do Estado do Paraná, no âmbito de defesa do patrimônio público e da moralidade 

administrativa. 



 

→ Procedimento Administrativo n.º MPPR – 0046.18.091172-2 

Instauração: 12.07.2018 

Objeto: Registrar e acompanhar todas as reuniões realizadas com a Assessoria de 

Comunicação do Ministério Público do Estado do Paraná no ano 2018, bem como as 

diligências empreendidas visando ao melhoramento da página web deste órgão ministerial. 

 

→ Procedimento Administrativo n.º MPPR – 0046.18.093011-0 

Instauração: 17.07.2018 

Objeto: Registrar e acompanhar todas as ações voltadas ao alinhamento do 

posicionamento do Ministério Público do Estado do Paraná a respeito dos critérios utilizados 

para a realização dos repasses dos recursos oriundos do FUNDEB às APAEs, do modelo 

de prestação de contas e da participação dos órgãos fiscalizadores. 

 

→ Procedimento Administrativo n.º MPPR – 0046.18.103007-6 

Instauração: 03.08.2018 

Objeto: Formalizar o PLANO ESTADUAL DE ATUAÇÃO DOS GEPATRIAS, para o restante 

do ano de 2018. 

 

→ Procedimento Administrativo n.º MPPR – 0046.18.103018-3 

Instauração: 03.08.2018 

Objeto: Acompanhar a evolução das iniciativas das unidades regionais dos GEPATRIAs, 

para diagnosticar a rotina de tramitação e acompanhar o processo de liquidação de 

despesa correspondente ao pagamento de diárias, nos Poderes Legislativo e Executivo, 

nos Municípios das regiões respectivas. 

→ Procedimento Administrativo n.º MPPR – 0046.18.103023-3 

Instauração: 03.08.2018 

Objeto: Acompanhar a evolução das iniciativas das unidades regionais do GEPATRIA para 

diagnosticar a disciplina normativa e o funcionamento efetivo dos sistemas de controle 

interno, nos Poderes Legislativo e Executivo, nos Municípios das regiões respectivas. 

 

→ Procedimento Administrativo n.º MPPR – 0046.18.104313-7 

Instauração: 07.08.2018 

Objeto: Registrar e acompanhar a elaboração de Nota Técnica sobre as disposições da 

Lei Federal n.º 13.655/2018, com o fito de subsidiar a atuação judicial e extrajudicial dos 



membros deste Ministério Público, no âmbito da proteção ao patrimônio público. 

 

→ Procedimento Administrativo n.º MPPR – 0046.18.129738-6 

Instauração: 26.09.2018 

Objeto: Registrar e acompanhar a discussão e a adoção de estratégias integradas de 

combate à prática de ilícitos fiscais, entre o Ministério Público do Estado do Paraná, a 

Secretaria Estadual de Fazenda do Paraná e a Procuradoria-Geral do Estado do Paraná. 

 

→ Procedimento Administrativo n.º MPPR – 0046.18.158392-6 

Instauração: 26.11.2018 

Objeto: O Dr. Paulo Sérgio Markowicz de Lima, Secretário do Conselho Superior do 

Ministério Público, encaminhou a este Centro de Apoio o Ofício n.º 225-A/2018 CSMP, com 

os autos de Inquérito Civil n.º 0046.18.000175-5 (01 volume), oriundo da 1.ª Promotoria de 

Defesa do Consumidor do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba, 

para conhecimento e adoção das providências necessárias (Referente ao PP n.º 

0046.18.000175-5). 

 

Eventos 

 

→ 30.10, 31.10 e 01.11: Workshop - Transparência e transformação da gestão pública por 

meio da integração. 

Proponentes: CAOPPPOT em parceria com o Ministério do Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão e o Tribunal de Contas da União. 

 

Curitiba, 22 de janeiro de 2019. 
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