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CPI - COMISSAO PARLAMENTAR DE INQUERITO DAS CONSTRUTORAS

I - Relatório

A Comissão Parlamentar de Inquérito para, no prazo de 120

dias a partir de 27 de marco de 2000, apurar denüncias de

favorecimento nos pagamentos feitos, no perlodo de juiho a

dezembro de 1998, a construtores que mantinham contratos corn o

Estado, foi criada a requerimento dos Deputados membros da

Comissão Especial das Construtoras e outros.

No transcorrer dos trabalhos foram aprovados vários

requerimentos solicitando o envio a esta CPI de documentos,

contratos, saldos bancários, etc. por parte de órgãos estaduais,

sendo todos atendidos.

Das respostas aos oficios enviados e tendo em vista o

objetivo precipuo da CPI, apontamos como relevantes 0 resumo de

pagamentos efetuados as construtoras através do DER/MG e os saldos

das contas arrecadadoras internas dos fundos, enviados pela

Secretaria de Estado da Fazenda:

Relaçào de Pagantentos as Empreiteiras e Consultoras - Resuino

MC-S/	 BR381	 CVRD	 DNER	 Furnas	 R.Próprios Tesouro	 Total

Ano	 (Bid+Dner)
07/98	 5.220.887,1	 2.401.874,	 1.803.791,13	 686.421,38 62.104.596,73 72.217.571,

2	 94    	 30
08/98	 24.963.851,	 3.249.592,19	 306.413,57 5.220.005,47 	 33.739.863,

92     	 15
09/98	 1.767.937,9	 856.418,64 3.083.810,67 	 46.003,64	 599.530,78 42.560.149,46 48.913.851,

2     	 11
10/98	 24.444.049,	 594.441,57 7.046.967,74	 1.219.884,	 17.029.904,59 50.335.248,

12   	 98 	 00
11/98	 24.154.545,	 213.135,22 11.932.141,96 	 50.269.66	 5.581.465,32	 41.931.557,

47     	 63
12/98	 24.008.474,	 332.020,17 12.599.577,19 	 3.915.086, 129.484.392,2 170.339.550

33	 1___________ ______________ __________ 69 	5	 ,63
Total	 104.559.745 1 4.397.890, 39.715.880,88 46.003,64 	 6.777.607, 261.980.513,8 417.477.641

,88	 54  	 06	 2	 ,82
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Saldo das Contas Arrecadadoras/InternaS dos Fundos

Dezembro/ 98

Banco Códi	 DesCricãO	 Banc AGENCIA	 CONTA	 SALDO

--
 go 

B.	 1261 Fundo de Manutencao e 	 001	 1651-2	 58.020-1	 104.281.592

Brasil	 Desenvolv. Do Ensino 	 ,61

Fundamental 
Bemge	 1261 Fundo de Manutencào e 	 048	 002-6	 100.228-7	 13.855,48

Desenvolv. Do Ensino

Fundamental 
Bemge	 4011 Fundo de DesenvolvimentO Minero	 048	 002-6	 459.961-9	 809.116, 95

- MetalürgiCO - FDMM	 ______

Bemge	 4021 Fundo de Saneamento Ambiental	 048	 002-6	 459.951-0	 166.613,26

das Bac. Dos Rib. Arrudas e

_______ Once- Pros am	 11.254,80
Bemge	 4041 Fundo de Desenvolvimento	 048	 002-6	 459.952-8 

Regional de Jalba	 ______

emge	 4051	 Fundo de Incentivo a	 048	 002-6	 459.953-6 32.718.958,B_____ 

______ Industrializacâo - FIND	 __________ 	 89

Bemge	 4061	 Fundo Pro-FloreSta	 048	 002-6	 459.954-4	 15.285.775,

51

Bemge	 4071 Fundo SOMMA	 048	 002-6	 459.955-1 38.161.537,

98

Bemge	 4081	 Fundo de DesenvolVirnento Urbano 	 048	
002-6	 459.956-9 13.561.470,

- FUNDEURB 	
81

Bemge	 4091	 Fundo pars a Infância a	 048	 002-6	 459.957-7	 2.600,44

Adolescência - FIA	 ______

Bemge	 4101	 Fundo Estadual de HabitaçSo - 	 048	
002-6	 459.944-5	 277.132,94

FEH
Bemge	 4111	 Fundo de Fomento e DesenvolV. 	

048	 002-6	 459.959-3 29.067.967,

Socio-EconômiCO do Estado- 	
76

FUN DE SE
Bemge	 4141	 Fundo Penitenciário Estadual 	

048	 002-6	 459.947-8	 14.226.874,

96

Bemge	 4161 Fundo Estadual de Saneamento-	
048	 002-6	 459.960-1 3.800.015,9

	

___________ _____________	
9

FESB
Bemge	 4181 Fundo Estadual de	

048	 002-6	 459.948-6	 49.267,35

DesenvolVimento de ComunidadeS _______

Bemge	 4291	 Fundo Estadual de SaOde-FES	
048	 002-6	 459.950-2	 1.741.433,6

5

Do resumo da relacão de pagamentOS as construtoraS e

consultorias destacarnoS o valor de R$ 129.484.392,25 efetuado no

mês de dezerobro de 1998 pelo TesoUrO e de outros
documentOS/relatórbos vemos que deste valor, R$ 88.757.750,00 (so



valores superiores a $ 50.000,00), ou seja, 68%, corn fonte de

recursos ordinários livres do Tesouro Estadual, foram feitos nos 3

iiltimos dias do ano (29, 30, 31/12) . A titulo de comparacão, da

mesma fonte pagadora e nesse mesmo periodo (3 dias) foram gastos

somente R$ 18.026.483,21 corn a foiha de pagamento de pessoal,

quando sabemos que o funcionalismo não recebeu 13 0 salário nesse

ano.

Do documento enviado pela Secretaria de Estado da Fazenda

ressalvamos que o valor de R$ 254.175.469,38 é saldo contábil, e

que neste quadro estão sornente fundos, que possuiam saldo rnaior

gue zero, conforme informado.

Em reunião da CPI corn o Secretário de Estado da Fazenda Dr.

José Augusto Wilson Trópia Reis, ficou claro que 0 Estado utiliza

o sistema de caixa inico, preservando-se, no entanto, 0 registro

contábil individualizado da titularidade de cada conta ou

subconta, de forma a ser realizado o adequado lançamento contábil

de débito e crédito de cada urna delas.

Toda a arrecadação do Estado vai para este caixa inico, corn

exceção dos recursos constitucionalmente vinculados.

As transferências constitucionais são expressamente excluidas

da conta iinica.

Em 1991, o Dr. Márcio Garcia Vilela, Frocurador do Estado,

emitiu parecer sobre o Caixa tlnico corn a seguinte ressalva: 'as

contas, rnesrno as de determinados fundos, podem ser centralizadas

ern urn caixa ünico corn o objetivo de dar ao administrador urn

controle rnaior dos gastos e das contas. Mas, fica claro que au

subcontas sejam abertas e que a aplicação de recursos tern que

obedecer, religiosarnente, as normas legais e constitucionais".

Segundo a Dra. Mizabel Derzi, Procuradora-Geral do Estado",

este parecer nao autoriza gasto indiscriminado e despesa escoihida

arbritariarnente pelo administrador. E uma teoria que autoriza a

centralizacão para otimização dos gastos, para que não haja

desperdicio".

Como em 31/12/98 o caixa inico apresentava urn saldo de R$

23.000.000,00 (vinte e trés milhöes de reais), aproximadarnente,

segundo informacão da Secretaria da Fazenda, ye-se que ate os



recursos dos Fundos foram utilizados para fins de pagarnentos

diversos.

II - Fundaznentacâo

0 art. 50 da Lei no 8.666, de 1993, estabelece a

obrigatoriedade de observância da estrita ordem cronológica das

datas de sua exigibilidade no pagamento das obrigacöes relativas

ao fornecirnento de bens, locacöes, realização de obras e prestacão

de servicos, salvo quando presentes relevantes razöes de interesse

püblico e mediante prévia justificativa da autoridade competente,

devidarnente publicada.	 0 art. 92 da mesma lei prevê pena para

aquele que descurnprir essa ordern cronológica.	 Forém, a lei não

especificoU bern o modo corno esse controle será feito.

A Constituicào Federal estabelece a cornpetência concorrente

entre a Uniâo e os Estados para legislar sobre licitacào e

contratos administrativOs. Assim, ternos a vigéncia simultânea da

lei federal que trata da matéria e da Lei Estadual no 9.444, de

1987, esta suplementando aquela no que ihe cabe.

III - CoriclusöeS e RecomendacöeS

Tendo em vista os fatos apurados, esta CPI conclui:

1 - a adrninistracãO anterior favoreceu credores em detrirnento

do funcionalismo e da ordem cronológiCa de pagamento, conforme

estabelece a Lei no 8.666, de 1993;

2 - recomendase que deve ser aprovado pela Assernbléia

Legislativa 0 Frojeto de Lei no 774/99, de autoria do Deputado

SebastiãO Navarro, corn as ernendas sugeridas.

Salas das CornissöeS,	 de junho de 2000.
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