
Não é possível exibir esta imagem. CÂMARA DOS DEPUTADOS 
DEPUTADO FEDERAL JOSÉ RICARDO WENDLING 

 
 

Câmara dos Deputados, anexo IV, Gabinete 411   
CEP: 10160-900 - Telefone: (61) 3215-3411 - BRASÍLIA/DF. 

 
 

1 

1 

EXCELENTÍSSIMA SENHORA PROCURADORA GERAL DE JUSTIÇA DO 
ESTADO DO AMAZONAS 
 
 
 
 
 
    JOSÉ RICARDO WENDLING, brasileiro, casado, 

economista, deputado federal, portador de Registro Geral nº 627.807-7, inscrito 

no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob nº 186.600.372-00, com 

endereço em Manaus na Avenida Carvalho Leal, 1336, bairro Cachoeirinha, 

CEP 69065-001 e em Brasília na Câmara dos Deputados, anexo IV, gabinete 

411, CEP 10160-900, vem perante Vossa Excelência, REPRESENTAR em 

face da Prefeitura de Manaus e Secretaria Municipal de Comunicação - 
SEMCOM, pelos fatos que se passa a narrar: 

 

    No dia 17 de março de 2020 foi publicado, no Diário Oficial 

do Município, Edição 4800 (anexo), o Termo de Contrato nº 002/2020, firmado 

entre a Prefeitura de Manaus e a Agência de Interatividade e Marketing 
Ltda. Cujo objeto é a contratação de serviço de comunicação digital. 

 

     O valor da contratação é da ordem de R$ 19.000.000,00 

(dezenove milhões de reais) por um período de 12 (doze) meses, com valor 

mensal estimado em R$ 1.583.333,33 (um milhão quinhentos e oitenta e três 

mil trezentos e trinta e três reais e trinta e três centavos). 

 

Nos termos do Contrato, já foi empenhado o montante de 

R$ 2.000.000,00 (Dois milhões) ficando o restante a ser empenhado durante a 

execução do Contrato e consignado no orçamento do exercício financeiro atual 

e no vindouro.  

 

Observa-se que o presente Contrato, embora, com 

previsão de execução por 12 (doze) meses, o mandato do atual prefeito se 
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encera em 9 (nove) meses. Mas, mesmo assim, contrai despesa mensal com 

publicidade para a próxima gestão municipal, sendo que o orçamento de 2021 

sequer foi aprovado. 

 

Cabe lembrar que é uma prática recorrente do Prefeito 

Artur, em aumentar exorbitantemente, a verba com publicidade, principalmente, 

em ano eleitoral, contrariando seu próprio ato normativo. O Decreto nº 4.458 de 

01 de julho de 2019, publicado no Diário Oficial do Município, que dispõem 

sobre o Programa “Responsabilidade Manaus”, tem entre suas principais 

medidas, a redução de 10% nos serviços de publicidade e também determina a 

Secretaria Municipal de Finanças, Tecnologia e Informação – SEMEF, que 

reduza em 10% as cotas orçamentárias de contratos de serviços de valores 

estimados, mantidos por todos os órgãos, entidades e fundos do Poder 

Executivo. 

 

No mesmo DOM, de 01 de julho de 2019, foi publicado o 4º 

Termo Aditivo ao Contrato 001/2015, o 4º Termo Aditivo ao Contrato 002/2015 

e o 3º Termo Aditivo ao Contrato 003/2015 (anexos), todos de prestação de 

serviços e publicidade institucional e de utilidade pública com três agencias de 

publicidades, no valor de R$ 20,2 milhões. 

 

Recorda-se, que em 2019 este parquet foi acionado para 

proceder com fiscalização em um Edital de Concorrência de nº 013/2019 - 
CML/PM, que a prefeitura abriu com o objetivo de contratar duas Agências de 

Propaganda para prestar de serviço de publicidade, no valor de R$ 

50.000.000,00 (Cinquenta milhões de reais). 

 

 Ressalte-se que no primeiro mandato do prefeito Arthur 

Neto, conforme estudo a seguir, de 2013 a 2016 o orçamento executado da 

Prefeitura de Manaus fechou em  R$ 15,5 bilhões. Desse valor, R$ 261 

milhões  foram gastos em despesas com comunicação, o equivalente a 

(1,68%) do orçamento executado do executivo municipal. Em termos 

proporcionais, as despesas com comunicação da Prefeitura de Manaus foram 
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mais que o triplo do gasto pelo Governo do Estado do Amazonas no mesmo 

período, onde foram gastos R$ 295,7 milhões de um orçamento executado de 

R$ 59,7 bilhões, equivalente a (0,49%) deste mesmo orçamento. 

 

 No segundo mandato (2017 a 2020), apurando-se os anos 

encerrados de 2017, 2018 e 2019, os gastos da Prefeitura com comunicação 

ascendem a R$ 314,3 milhões de um orçamento de R$ 15,4 bilhões para o 

período, em termos proporcionais (2,04%) do orçamento executado. Ou seja, 

mesmo com o Decreto 4.458/2019, de sua autoria que previa uma redução de 

10%, houve um aumento de despesa em comunicação. 

 

 Fazendo a mesma comparação com as despesas que o 

Governo do Estado do Amazonas teve com comunicação neste mesmo 

período, R$ 242,4 milhões para um orçamento de R$ 53,5 bilhões, constata-se 

que em termos proporcionais o Governo gastou muito menos que o executivo 

municipal, somente (0,45%) do seu orçamento executado. 

 

 Portanto, se pode afirmar que a Prefeitura de Manaus no 

segundo mandato do prefeito Artur Neto, não só quadruplicou os gastos 

proporcionais ao seu orçamento em publicidade em relação ao governo do 

estado, como também gastou mais em termos absolutos, ou seja, gastou R$ 72 

milhões a mais que o executivo estadual, mesmo tendo um orçamento inferior. 

 

Quando se analisa o comportamento das despesas em 

comunicação em anos anteriores a eleição para a Prefeitura de Manaus, 

verifica-se que as despesas cresceram e passaram de R$ 74,4 milhões em 

2014 para R$ 84,3 milhões em 2015, alta de 13,3%. Para esta última eleição, 

constata-se que o gasto foi ainda maior e cresceu 37,5%, passando de R$ 95,3 

milhões em 2018 para R$ 131,1 milhões em 2019.  

 

Dados do portal de transparência referente ao ano de 2020 

- (https://transparencia.manaus.am.gov.br/transparencia/v2/#/despesas) - dão 

conta de que já foi gasto nestes primeiros meses de 2020 o montante de R$ 
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20,5 milhões. Além disso, a Prefeitura de Manaus acaba de assinar um 

contrato com a Agência de Interatividade e Marketing Ltda, objeto desta 

representação, cujo valor da contratação ascende a R$ 19,0 milhões. Se 

somarmos o que já foi pago e valor do novo contrato se chega a uma cifra de 

R$ 39,5 milhões comprometidos com a comunicação do executivo municipal, 

somente nos três primeiros meses do ano em curso.  

 

Finalmente, de 2013 a 2019, a despesa acumulada em 

comunicação realizada pela prefeitura de Manaus atingiu o montante de R$ 

575,3 milhões, enquanto as mesmas despesas, executadas pelo governo do 

Estado atingiram o montante de R$ 538,1 milhões. Constata-se mais uma vez, 

que a Prefeitura de Manaus gastou 37,2 milhões de reais a mais que o 

Governo do Amazonas com comunicação em todo o período analisado, mesmo 

dispondo de um Orçamento quatro vezes menor. (TABELA1) 

 

Tabela 1. 
Despesas comparadas da Secretaria de Comunicação da Prefeitura de 

Manaus e do Governo do Estado do Amazonas - 2013 a 2019 
 

 
  

 

 

 

A Lei Federal n° 9.504/97, no Artigo 73, VII, que teve sua 

redação alterada pela Lei nº 13.165, de 2015, passou a determinar que: 

 

ITENS 2013 2014 2015 2016
TOTAL           

2013 -2016

VAR  
2015/2014 
(eleições)

VAR         
2016/2013

2017 2018 2019
TOTAL           

2017-2019

VAR  
2019/2018 
(eleições)

VAR         
2019/2017

TOTAL           
2013 A 2019

VAR         
2019/2013

Orçamento Executado 3.118.565 3.785.748 3.948.106 4.656.466 15.508.885 4,3% 49,3% 4.366.978 4.786.399 6.293.112 15.446.489 31,5% 44,1% 30.955.374 101,8%

Valor do Pagamento 43.809 74.395 84.283 58.514 261.001 13,3% 33,6% 88.035 95.289 131.014 314.338 37,5% 48,8% 575.339 199,1%

(%) Sobre o Orçamento 1,40% 1,97% 2,13% 1,26% 1,68% 2,02% 1,99% 2,08% 2,04% 1,86%

ITENS 2013 2014 2015 2016
TOTAL           

2013 - 2016

VAR  
2015/2014(
eleições)

VAR         
2016/2013

2017 2018 2019
TOTAL           

2017-2019

VAR  
2019/2018 
(eleições)

VAR         
2019/2017

TOTAL           
2013 A 2019

VAR         
2019/2013

Orçamento Executado 14.532.631 15.545.755 14.251.960 15.440.530 59.770.876 -8,3% 6,2% 15.578.694 18.018.318 19.932.223 53.529.235 10,6% 27,9% 113.300.111 37,2%

Valor do Pagamento 77.195 72.715 64.917 80.849 295.676 -10,7% 4,7% 76.256 77.012 89.160 242.428 15,8% 16,9% 538.104 15,5%

(%) Sobre o Orçamento 0,53% 0,47% 0,46% 0,52% 0,49% 0,49% 0,43% 0,45% 0,45% 0,47%

PREFEITURA MUNICPAL DE MANAUS

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS
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• Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, 

servidores ou não, as seguintes condutas tendentes a 

afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos 

pleitos eleitorais: 

VII - realizar, no primeiro semestre do ano de eleição, 

despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, 

estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da 

administração indireta, que excedam a média dos gastos 

no primeiro semestre dos três últimos anos que 

antecedem o pleito; (Redação dada pela Lei nº 13.165, de 

2015). 

 

 Neste mesmo sentido, a Resolução TSE nº 23.606/2019, 

determinou que, a contar de 1º de janeiro de 2020 - são expressamente 

proibidas despesas com publicidade dos órgãos públicos federais, estaduais ou 

municipais, ou das respectivas entidades da administração indireta, que 

excedam a média dos gastos no primeiro semestre dos três últimos anos que 

antecedem o pleito (Lei nº 9.504/1997, art. 73, inciso VII). 

 

Reafirma-se, a questão não é, ser contra a publicidade 

institucional, o que se deve ter, é cautela com os valores utilizados. Gastar 

mais de meio milhão de reais com propaganda institucional, não é razoável e 

vai à contramão dos interesses da coletividade, pois o país vive uma recessão 

econômica profunda, o que exige prudência frente a muitas prioridades que 

existem e são latentes na sociedade como a água, saneamento, educação, 

transporte coletivo e principalmente, saúde.   

 

Não bastasse a recessão econômica, o mundo vive uma 

pandemia do Novo Coronavírus (COVID-19). No Brasil, são mais de 2.500 

pessoas infectadas e 63 óbitos, em decorrência da doença1. O número de 

 
1 < https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/26/casos-de-coronavirus-no-brasil-em-
26-de-marco.ghtml> 



Não é possível exibir esta imagem. CÂMARA DOS DEPUTADOS 
DEPUTADO FEDERAL JOSÉ RICARDO WENDLING 

 
 

Câmara dos Deputados, anexo IV, Gabinete 411   
CEP: 10160-900 - Telefone: (61) 3215-3411 - BRASÍLIA/DF. 

 
 

6 

6 

infectados ao redor do planeta se aproxima de meio milhão. Foram registradas 

492.603 pessoas, nesta quinta-feira, 26 de março de 20202.  

 

No Amazonas, há uma semana, tinham 02 casos 

registrados. Hoje, tem 54 casos3 e uma morte4, de uma pessoa de Parintins. E 

tudo indica que vai crescer mais ainda, se não houver medidas certas pelo 

Poder Público. 

 

Diante do avanço de pessoas infectadas, assistimos um 

sistema de saúde precarizado, com inúmeros problemas. Vários profissionais 

da saúde denunciam a falta de EPIs nas unidades de saúde e alguns de 

empresas terceirizadas, sem receber seus salários. Também denunciam que o 

número de ventiladores mecânicos não seriam suficientes para atender uma 

grande demanda de internações, caso a doença se alastre rapidamente, como 

ainda que teriam pouca quantidade de kits de exames para detectar o vírus. 

Muita gente reclamando que não consegue fazer o exame.  

 

Os idosos são os mais vulneráveis, com maior quantidade 

de mortes registradas. Por conta disso, o Ministério da Saúde antecipou a 

campanha de vacinação contra H1N1. Em Manaus, as equipes estão 

vacinando os idosos em casa, para evitar aglomerações nos postos de saúde.   

Muito será necessário ser feito. Tudo indica que no Amazonas ainda estamos 

no começo. O isolamento social e familiar, reduzindo a circulação, é 

fundamental para a prevenção, como ainda é urgente o investimento na saúde 

para conter a proliferação rápida do Covid-19. 

 

Portanto, diante do alastramento da doença e da 

necessidade de se investir na saúde, para atender com dignidade as pessoas 

contaminadas, bem como acirrar a campanha de prevenção e isolamento 

 
2 < https://g1.globo.com/bemestar/coronavirus/noticia/2020/03/26/ultimas-noticias-de-coronavirus-
de-26-de-marco.ghtml> 
3 < http://www.saude.am.gov.br/visualizar-noticia.php?id=4368 > 
4 < https://www1.folha.uol.com.br/cotidiano/2020/03/amazonas-registra-primeira-morte-pelo-
coronavirus-fora-do-sudeste.shtml> 
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social, para evitar a proliferação do vírus, seria prudente que o ente municipal, 

se juntasse ao governo estadual destinando o valor de R$ 19.000.000,00 

(dezenove milhões de reais), objeto do Contrato nº 002/2020 para ajudar no 

combate o coronavírus.  

 

Mediante ao exposto e diante do poder de fiscalizar desse 

Ministério Público, solicita-se apuração urgente do fato e as devidas 

providências, para barrar qualquer afronta aos princípios constitucionais e 

administrativos no que tange a melhor aplicação dos recursos públicos. 

 

Nestes termos, 

Pede deferimento. 

  Manaus, 26 de março de 2020. 

 

 

          JOSÉ RICARDO WENDLING 
DEPUTADO FEDERAL – PT/AM 


