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PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO DO 
MUNICÍPIO DE SANTO ANTONIO DE LISBOA. 
EXERCÍCIO DE 2017. Análise técnica 
circunstanciada. Descumprimento da Decisão 
Plenária nº 2.023/2017. Contratação irregular de 
serviços de assessoria e consultoria jurídica e 
contábil. Pagamento de Despesas de exercícios 
anteriores com recursos do FUNDEB. Contratação 
indevida por tempo determinado. Ofensa à regra do 
concurso público. Irregularidade na classificação de 
despesa de pessoal. Pagamentos de pensão à viúva 
de ex-prefeito. Procedência parcial da Denúncia 
TC/006482/2017. Gasto com subsídios dos 
vereadores sem respaldo legal. Parecer opinando 
pelo julgamento de irregularidade às contas de gestão 
da Prefeitura Municipal, FUNDEB, FMS e Câmara 
Municipal. Parecer opinando pelo Julgamento de 
regularidade com ressalvas às contas de gestão do 
FMAS. Aplicação de multas.

1 - RELATÓRIO

Versam os autos levados em destaque sobre a prestação de contas de 
gestão do Município de Santo Antônio de Lisboa atinente ao exercício financeiro de 2017.

A Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal (DFAM), em 
relatório emitido à peça 15 dos autos supra, enumera as ocorrências. 

  
Assegurando a ampla defesa e o contraditório, procedeu-se à notificação 

dos gestores (peças 17/28), que apresentaram defesa dentro do prazo legal. Todavia, a 
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gestora do FMAS, a Sra. Marciana Regina Rocha Silva, não apresentou defesa dentro do 
prazo legal, conforme certidão desta Corte (peça 29).

Encontra-se apensado aos autos processo de Denúncia TC/006482/2017.

Ato contínuo os autos retornam à DFAM, que, após análise da 
documentação apresentada, emitiu relatório conclusivo que se encontra à peça 36. 

É o relatório. Passa-se a opinar.

2 - FUNDAMENTAÇÃO

2.1 – DAS CONTAS DE GESTÃO

A presente análise decorre da atribuição constitucionalmente conferida aos 
Tribunais de Contas de proferir julgamento sobre as contas prestadas pelos 
administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos, conforme 
preceituam o art. 71, II, da CF/88 e art. 86, II, da Constituição Estadual. 

Trata-se, portanto, de uma avaliação técnico-deliberativa das atribuições 
conferidas aos gestores públicos enquanto ordenadores de despesas, possuindo caráter 
terminativo no âmbito administrativo, não se sujeitando a um controle político por parte da 
Câmara Municipal.

2.1.1 – PREFEITURA MUNICIPAL (defesa: peça 30)

Responsáveis: Welington Carlos Silva (Prefeito)
Marcone José de Sousa – Ordenador do FME e FUNDEB
Priscila Graziela Leal Silva – Ordenadora do FMS

Os auditores da DFAM, após análise de contraditório, apontaram a 
manutenção das seguintes irregularidades nas contas de gestão da Prefeitura em 
análise:

a) Descumprimento da Decisão Plenária nº 2.023/2017: A decisão 
plenária n.º 2.023/2017 (TC/025973/2017), de 07 de dezembro de 2017, determinou que 
os jurisdicionados municipais encaminhassem a esta Corte de Contas a relação de todos 
os veículos locados e, eventualmente, sublocados, com a indicação precisa através da 
RAZÃO SOCIAL/NOME e CNPJ/CPF do beneficiário do contrato com o Poder Público. A 
prefeitura municipal de Santo Antônio de Lisboa, em descumprimento a referida decisão, 
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não enviou relação de veículos locados com indicação da placa, ano e proprietário, ou 
informação de que não possuía veículos locados no município.

A DFAM em consulta ao SAGRES Contábil 2017 constatou os seguintes 
pagamentos referentes a serviços de transporte de pacientes durante o exercício, feitos 
através do Fundo Municipal de Saúde – FMS.

A defesa do prefeito, o Sr. Welington Carlos Silva, alega que a Prefeitura 
possui um veículo D20, placa JNF 4455.

A defesa do Sr. Marcone José de Sousa, ordenador do FUNDEB e FME 
informa que a Prefeitura possui um Ônix preto, ano 2016 (PIM 5856), Corsa Classic, ano 
2005 (KKN 7443), FIAT Ducato, ano 2012 (OED 5556) e Mercedes Benz M. Polo, ano 
2002 (LWH 9413). Foi contratado o senhor GERALDO ANTÔNIO DE CARVALHO - ME - 
CNPJ 06.621 .460/0001-13 (Pregão n° 19/2017).

Já a defesa da senhora Priscila Graziela, ordenadora do FMS, alegou que 
foi contratado o senhor LEANDRO LIMA BATISTA - CPF 900.560.943-53 (PREGÃO 
026/2017) e o carro era COBALT OEH 2046.

A Sra. Marciana Regina Rocha Silva, ordenadora do FMAS, não 
apresentou defesa.

A DFAM em consulta ao sítio eletrônico do TCE/PI confirmou o não envio 
da relação dos veículos locados ou a informação de que não possuía veículos locados no 
município. Portanto, falha não sanada.

b) Contratação irregular de serviços de assessoria e consultoria 
jurídica e contábil: Consoante a lei de licitações, a contratação fundamentada na 
inexigibilidade permitida no art. 25, II, deve ter comprovada, cumulativamente, os 
requisitos da inviabilidade de competição em razão da notória especialização do 
contratado e da singularidade da prestação e do serviço técnico inserto no art. 12 da lei 
nº 8.666/93. No caso em tela, as contratações de assessoria jurídica foram consideradas 
irregulares, eis que não foram antecedidas de procedimentos licitatórios.
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A defesa do Sr. Welington Carlos Silva alega que a contratação das 
empresas ESCONTAP - Escritório de Contabilidade Picoense Ltda. e Agrimar e 
Advogados Associados, especializados na área pública com atuação há décadas na 
cidade de Picos e na microrregião foi efetivada de forma direta em face da inviabilidade 
da competição, que nessas circunstâncias, torna inexigível a licitação.

Acrescenta o gestor que a Lei de Licitações, em seu art. 25, II dispõe ser 
inexigível a licitação quando não for viável a realização de competição, especialmente 
para a contratação de serviços técnicos de natureza singular com profissionais ou 
empresas de notória especialização.

Ademais, no caso de contratação de serviços contábeis (ou outro 
profissional singular) sem licitação com o particular, por força da ressalva da lei, tal 
contrato não poderá ser atacado sob alegação de ilegalidade. 

Afirma que as empresas contratadas têm reconhecida notoriedade na 
prestação de serviços de contabilidade e de assessoria jurídica, respectivamente, no 
setor público, com mais de duas décadas no mercado, inclusive com currículos 
recheados de contratações (pretéritas e atuais) por diversos entes públicos, conforme 
registros nesta Corte. Cumpre destacar que, além da singularidade e da notória 
especialização, deve-se considerar que a relação cliente e profissional é construída 
através de confiança (intui personae), elemento subjetivo essencial para o 
reconhecimento do serviço como singular.

Conforme a DFAM, o TCE/PI não tem acatado a contratação de serviços 
jurídicos e contábeis via inexigibilidade de licitação, consoante se depreende dos 
processos TC/016992/2017 e TC/015755/2017.

No caso, verificou-se a ausência dos requisitos autorizadores da 
contratação direta por meio de inexigibilidade de licitação, vez que a competição nesse 
caso é plenamente possível, o serviço não é singular e a notória especialização da 
contratada não restou documentalmente comprovada.

Cabe ressaltar que os assessoramentos jurídicos, naturais à advocacia 
pública, assim como a assessoria contábil, caracterizam-se como atividades próprias de 
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carreira funcional, essenciais ao bom funcionamento da administração pública, e por isso 
deveriam fazer parte do quadro efetivo do órgão público, com admissão mediante 
concurso publico, conforme previsão do art. 37, II, da CF/88. Nesse contexto, somente 
em situações excepcionais, quando reunidos os requisitos legais, permite-se a 
contratação de tais serviços mediante inexigibilidade de licitação, o que não é o caso 
destes contratos analisados, dada a sua natureza contínua e permanente. 

Aliás, o Tribunal de Contas da União, adota entendimento pela 
incompatibilidade entre a singularidade do objeto e o caráter duradouro do contrato, 
admitindo a inexigibilidade somente em "ocasiões e condições excepcionalíssimas, 
quando o serviço a ser contratado detenha inequívocas características de inédito e 
incomum, jamais rotineiro e duradouro" (Decisão nº 314/94-1ª Câmara).

Em síntese, a defesa apresentada não tem o condão de sanar as 
irregularidades. Falha não sanada.

c) Contratação indevida por tempo determinado: observou-se a 
contratação de prestadores de serviços por tempo determinado (área meio e fim), 
perfazendo um gasto anual de R$ 106.687,01, sem a realização e/ou envio de nenhum 
processo simplificado de seleção. Verificou-se, ainda, a ausência de lei específica 
municipal regulamentando contratações temporárias por excepcional interesse público.

Responsável: Welington Carlos Silva (Prefeito Municipal)

A defesa do prefeito alegou que as contratações de servidores sem 
concurso público ocorreram na perspectiva de atender as demandas do município, 
especialmente na atividade da educação, face a peculiaridade de predominar servidores 
do sexo feminino (que implica em muitas licenças gestante e atestados médicos) e da 
sujeição a plano de carreira especial (que contempla licença prêmio, redução de jornada 
após determinado tempo de exercício, etc.), circunstâncias que impõem contratações 
inopinadas, que não se amoldam como investiduras efetivas e nem duradouras, sob pena 
de inchaço do quadro efetivo e de impossibilidade de pagamento.

Aduz que, por se tratar do primeiro ano da sua gestão e em razão da 
demanda, foi obrigado a manter parte das contratações. Contudo, promoveu significativa 
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redução das contratações temporárias, como também realizou seleção simplificada 
visando regularizar a situação.

A defesa do Sr. Marcone Rodrigues Carvalho usou os mesmos 
argumentos da defesa do Prefeito.

Este MPC reitera a análise promovida pela DFAM em sede de contraditório 
concordando em seus termos, vez que a contratação de pessoal na administração 
pública deve obedecer ao artigo 37 da Constituição Federal e artigo 54 da Constituição 
Estadual.

Sobre tais despesas, vale ressaltar que o enunciado do inciso IX do art. 37 
da CF admite a contratação por prazo determinado, para atender necessidade temporária 
de excepcional interesse público. Assim, a legislação municipal, como determina a 
Constituição Federal, deve prever as situações que podem ser consideradas como 
necessidade temporária de excepcional interesse público aptas a ensejar a contratação 
de pessoal por tempo determinado. Não pode ser deixado o estabelecimento dessas 
situações a critério do administrador, pois se estaria frustrando o dispositivo 
constitucional. 

Ademais, a legislação municipal deve estabelecer o período máximo de 
permanência dos servidores temporários, bem como os critérios de escolha dos 
contratados, mediante teste seletivo, tudo com vistas a garantir impessoalidade e 
transparência aos atos do poder público.

d) Irregularidade na classificação de despesa de pessoal: constatou-se 
a existência de despesas no valor de R$ 88.062,00 classificadas erroneamente como 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física – 33.90.36, mas que pela própria natureza 
dos serviços desempenhados, decorrentes de contratos de terceirização referentes à 
mão de obra empregada em atividade-fim da instituição ou inerentes a categorias 
funcionais abrangidas pelo respectivo plano de cargos e salários do quadro de pessoal, 
deveriam ser classificadas em Vencimentos e Vantagens Fixas (3.3.90.11) ou 
Contratação por Tempo Determinado (3.3.90.04).
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A defesa do prefeito alegou que de fato tratou-se de um erro de 
classificação da contabilidade, ato não imputável ao manifestante.

A DFAM informa que a responsabilidade de prestar contas a esta Corte de 
Contas, conforme previsto na Resolução TCE/PI nº 27/2016, no art. 1º, § 1º, é do Chefe 
do Executivo Municipal. Portanto, a falha permanece para o Sr. Welington Carlos Silva.

e) Pagamentos de pensão à viúva de ex- prefeito: observou-se, durante 
o exercício, o pagamento de pensão vitalícia a viúva de ex-prefeito no montante de R$ 
30.921,00, conforme planilha anexada na peça 7.

Responsável: Welington Carlos Silva (Prefeito Municipal)

O gestor alegou que “O pagamento em epígrafe foi feito sob a 
determinação de ordem judicial, via medida liminar. No mérito, a autoridade judicial 
declarou inconstitucional o pagamento, momento em que o gestor o suspendeu (decisão 
em anexo)”.

Ocorre que a DFAM identificou pagamentos de pensão até nos meses que 
não foram abarcados pela decisão judicial. Portanto, falha parcialmente sanada.

PROCESSO APENSADO

f) Da Denúncia TC/006482/2017: Trata-se de Denúncia formulada, via 
ouvidoria, pelo Sr. Reginaldo Mendes de Oliveira Filho, noticiando a insuficiência de 
publicidade dada ao Pregão Presencial nº 009/2017, no sistema Licitações Web desta 
Corte, por parte da Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Lisboa (peça 02).

Este MPC remete as conclusões exaradas no parecer ministerial n° 
2018MD0119, peça 16, opinando pela Procedência parcial da presente Denúncia, com 
aplicação de multa prevista no art. 79, inciso VII, da Lei nº 5.888/2009 c/c art. 206, VIII, do 
Regimento interno ao gestor Representado. 

Em síntese, confrontando as informações constantes nos Relatórios de 
Fiscalização com as alegações apresentadas pela defesa, este Ministério Público de 
Contas ratifica as conclusões expostas pela DFAM – Contraditório, em relação às 
irregularidades acima listadas, adotando como suas as razões de fato e de direito 
expostas por aquela Divisão Técnica. 
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2.2.2. - FUNDEB: 

Responsável: Marcone José de Sousa – Ordenador do FME e FUNDEB

Os auditores da DFAM, após análise de contraditório, apontaram a 
manutenção das seguintes irregularidades nas contas de gestão do FUNDEB em análise:

a) Descumprimento da Decisão Plenária nº 2.023/2017: A decisão 
plenária n.º 2.023/2017 (TC/025973/2017), de 07 de dezembro de 2017, determinou que 
os jurisdicionados municipais encaminhassem a esta Corte de Contas a relação de todos 
os veículos locados e, eventualmente, sublocados, com a indicação precisa através da 
RAZÃO SOCIAL/NOME e CNPJ/CPF do beneficiário do contrato com o Poder Público. A 
prefeitura municipal de Santo Antônio de Lisboa, em descumprimento a referida decisão, 
não enviou relação de veículos locados com indicação da placa, ano e proprietário, ou 
informação de que não possuía veículos locados no município.

A defesa do Sr. Marcone José de Sousa, ordenador do FUNDEB e FME 
informa que a Prefeitura possui um Ônix preto, ano 2016 (PIM 5856), Corsa Classic, ano 
2005 (KKN 7443), FIAT Ducato, ano 2012 (OED 5556) e Mercedes Benz M. Polo, ano 
2002 (LWH 9413). Foi contratado o senhor GERALDO ANTÔNIO DE CARVALHO - ME - 
CNPJ 06.621 .460/0001-13 (Pregão n° 19/2017).

Remete-se às contas de gestão da Prefeitura Municipal.
 
b) Pagamento de despesas de exercícios anteriores com recursos do 

FUNDEB: verificou-se a ocorrência de pagamentos de tais despesas no montante de R$ 
12.726,66 (doze mil setecentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos), conforme 
planilha extraída do sistema SAGRES vista na peça 9.

Responsável: Marcone Rodrigues Carvalho (Prefeito Municipal)

A defesa alega que “As despesas em objeto são verbas salariais não 
quitadas na gestão anterior, adimplidas com saldos de recursos do exercício de 2016, 
não havendo que se falar em pagamentos de despesas do exercício anterior”.

A DFAM confirma que de fato as despesas apontadas vêm descritas no 
histórico dos empenhos como sendo pagamento de pessoal do exercício de 2016. Em 
consulta ao sítio eletrônico do TCE/PI (relatórios internos-Sagres Contábil/Empenhos 
líquidos por UG-Detalhe do pagamento) também foi possível confirmar os pagamentos 



Estado do Piauí
Ministério Público de Contas

TC/005993/17- Prestação de Contas – P. M. de Santo Antônio de Lisboa

__________________________________________________________________________________________________

realizados com recursos do FUNDEB, quando deveriam ter sido pagos com recursos 
próprios.

c) Contratação indevida por tempo determinado: observou-se a 
contratação de prestadores de serviços por tempo determinado (área meio e fim), 
perfazendo um gasto anual de R$ 154.939,82, sem a realização e/ou envio de nenhum 
processo simplificado de seleção. Verificou-se, ainda, a ausência de lei específica 
municipal regulamentando contratações temporárias por excepcional interesse público.

Remete-se a análise do item 2.1.1, “c”, das contas de gestão da Prefeitura.

d) Irregularidade na classificação de despesa de pessoal: constatou-se 
a existência de despesas no valor de R$ 31.620,00 classificadas erroneamente como 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física – 33.90.36, mas que pela própria natureza 
dos serviços desempenhados, decorrentes de contratos de terceirização referentes à 
mão de obra empregada em atividade-fim da instituição ou inerentes a categorias 
funcionais abrangidas pelo respectivo plano de cargos e salários do quadro de pessoal, 
deveriam ser classificadas em Vencimentos e Vantagens Fixas (3.3.90.11) ou 
Contratação por Tempo Determinado (3.3.90.04).

A defesa do senhor Marcone alegou que “De fato tratou-se de erro de 
classificação da contabilidade, ato não imputável ao manifestante”.
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A DFAM informa que a responsabilidade de prestar contas a esta Corte de 
Contas, conforme previsto na Resolução TCE/PI nº 27/2016, no art. 1º, § 1º, é do Chefe 
do Executivo Municipal. Portanto, a falha permanece para o Sr. Welington Carlos Silva.

Em síntese, confrontando as informações constantes nos Relatórios de 
Fiscalização com as alegações apresentadas pela defesa, este Ministério Público de 
Contas ratifica as conclusões expostas pela DFAM – Contraditório, em relação às 
irregularidades acima listadas, adotando como suas as razões de fato e de direito 
expostas por aquela Divisão Técnica. 

2.2.3. - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS: 

Responsável: Priscila Gaziela Leal Silva – Ordenadora do FMS

Os auditores da DFAM, após análise de contraditório, apontaram a 
manutenção das seguintes irregularidades nas contas de gestão do FMS em análise:

a) Descumprimento da Decisão Plenária nº 2.023/2017: A decisão 
plenária n.º 2.023/2017 (TC/025973/2017), de 07 de dezembro de 2017, determinou que 
os jurisdicionados municipais encaminhassem a esta Corte de Contas a relação de todos 
os veículos locados e, eventualmente, sublocados, com a indicação precisa através da 
RAZÃO SOCIAL/NOME e CNPJ/CPF do beneficiário do contrato com o Poder Público. A 
prefeitura municipal de Santo Antônio de Lisboa, em descumprimento a referida decisão, 
não enviou relação de veículos locados com indicação da placa, ano e proprietário, ou 
informação de que não possuía veículos locados no município.

A defesa da senhora Priscila Graziela alegou que foi contratado o senhor 
LEANDRO LIMA BATISTA - CPF 900.560.943-53 (PREGÃO 026/2017) e o carro era 
COBALT OEH 2046.

Remete-se às contas de gestão da Prefeitura Municipal.

b) Contratação indevida por tempo determinado: observou-se a 
contratação de prestadores de serviços por tempo determinado (área meio e fim), 
perfazendo um gasto anual de R$ 273.623,76, sem a realização e/ou envio de nenhum 
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processo simplificado de seleção. Verificou-se, ainda, a ausência de lei específica 
municipal regulamentando contratações temporárias por excepcional interesse público.

Remete-se a análise do item 2.1.1, “c”, das contas de gestão da Prefeitura.

c) Irregularidade na classificação de despesa de pessoal: constatou-se 
a existência de despesas no valor de R$ 127.895,79 classificadas erroneamente como 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física – 33.90.36, mas que pela própria natureza 
dos serviços desempenhados, decorrentes de contratos de terceirização referentes à 
mão de obra empregada em atividade-fim da instituição ou inerentes a categorias 
funcionais abrangidas pelo respectivo plano de cargos e salários do quadro de pessoal, 
deveriam ser classificadas em Vencimentos e Vantagens Fixas (3.3.90.11) ou 
Contratação por Tempo Determinado (3.3.90.04).

A defesa da senhora Priscila Graziela alegou que “De fato tratou-se de erro 
de classificação da contabilidade, ato não imputável ao manifestante”.

A DFAM informa que a responsabilidade de prestar contas a esta Corte de 
Contas, conforme previsto na Resolução TCE/PI nº 27/2016, no art. 1º, § 1º, é do Chefe 
do Executivo Municipal. Portanto, a falha permanece para o Sr. Welington Carlos Silva.

Em síntese, confrontando as informações constantes nos Relatórios de 
Fiscalização com as alegações apresentadas pela defesa, este Ministério Público de 
Contas ratifica as conclusões expostas pela DFAM – Contraditório, em relação às 
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irregularidades acima listadas, adotando como suas as razões de fato e de direito 
expostas por aquela Divisão Técnica. 

2.2.4. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS: 

Responsável: Marciana Regina Rocha Silva – Ordenadora do FMAS

Os auditores da DFAM, após análise de contraditório, apontaram a 
manutenção das seguintes irregularidades nas contas de gestão do FMAS em análise:

a)  Contratação indevida por tempo determinado: observou-se a 
contratação de prestadores de serviços por tempo determinado (área meio e fim), 
perfazendo um gasto anual de R$ 18.764,00, sem a realização e/ou envio de nenhum 
processo simplificado de seleção. Verificou-se, ainda, a ausência de lei específica 
municipal regulamentando contratações temporárias por excepcional interesse público.

Remete-se a análise do item 2.1.1, “c”, das contas de gestão da Prefeitura.

b) Irregularidade na classificação de despesa de pessoal: constatou-se 
a existência de despesas no valor de R$ 7.328,00 classificadas erroneamente como 
Outros Serviços de Terceiros Pessoa Física – 33.90.36, mas que pela própria natureza 
dos serviços desempenhados, decorrentes de contratos de terceirização referentes à 
mão de obra empregada em atividade-fim da instituição ou inerentes a categorias 
funcionais abrangidas pelo respectivo plano de cargos e salários do quadro de pessoal, 
deveriam ser classificadas em Vencimentos e Vantagens Fixas (3.3.90.11) ou 
Contratação por Tempo Determinado (3.3.90.04).

Não houve manifestação em defesa.

A DFAM informa que a responsabilidade de prestar contas a esta Corte de 
Contas, conforme previsto na Resolução TCE/PI nº 27/2016, no art. 1º, § 1º, é do Chefe 
do Executivo Municipal. Portanto, a falha permanece para o Sr. Welington Carlos Silva.
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Considerando a ausência de defesa por parte do gestor, este Ministério 
Público de Contas ratifica as conclusões expostas pela DFAM – Contraditório, em relação 
as irregularidades acima listadas, adotando como suas as razões de fato e de direito 
expostas por aquela divisão técnica. 

2.2.5 – CÂMARA MUNICIPAL (Defesa: peça 33)

Os auditores da DFAM, após análise de contraditório, apontaram a 
manutenção das seguintes irregularidades nas contas da Câmara Municipal, para o 
período em análise:

a) Ingresso extemporâneo da prestação mensal: O gestor da Câmara 
enviou as prestações de contas mensais ao Tribunal de Contas nos prazos indicados:

Não houve manifestação em defesa.

Quanto ao Sagres Folha, mês de dezembro, em consulta ao Relatório 
Interno/Situação das Prestações de Contas Municipais, foi possível verificar que o atraso 
refere-se ao envio dos dados da folha do 13º dos servidores. Registra-se que o SAGRES-
Folha, referente ao mês 12/2017, não permitia, a princípio, o envio dos dados da folha do 
13º/2017, de forma que ocorreram alterações no sistema, no curso do prazo para o envio 
dos dados do SAGRES-Folha, mês 12, ocasionando assim, o surgimento de incertezas e 
adaptações para os jurisdicionados, quanto ao envio dos dados (folha de pagamento, 
mês 12 e 13º salário). Portanto, o atraso deve ser desconsiderado.

Este MPC reitera as análises apresentadas pela divisão técnica com 
relação ao atraso no mês de dezembro relativo ao Sagres Folha, devendo o mesmo ser 
desconsiderado. 

b) Gasto com subsídios dos vereadores sem amparo legal: Ressalte-
se não foi enviada a esta Corte de Contas a norma legal que fixa o subsídio dos 
vereadores para a legislatura 2017-2020 e nem foi identificado no Diário Oficial dos 
Municípios publicação de norma legal neste sentido.

A defesa alegou ter juntado à defesa a cópia da lei municipal 
correspondente (Lei nº 01/2016) – fl. 07 da peça 33.
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Analisando a defesa apresentada, a DFAM confirma que o instrumento que 
fixou o subsídio para a legislatura 2017/2020, não foi informado junto ao sistema 
documentação Web, como também não foi publicado no DOM, no mês de janeiro.

c) Contratação irregular de serviços de assessoria e consultoria 
jurídica e contábil: Consoante a lei de licitações, a contratação fundamentada na 
inexigibilidade permitida no art. 25, II, deve ter comprovada, cumulativamente, os 
requisitos da inviabilidade de competição em razão da notória especialização do 
contratado e da singularidade da prestação e do serviço técnico inserto no art. 13 da lei 
nº 8.666/93. No caso em tela, as contratações de assessoria jurídica foram consideradas 
irregulares, eis que não foram antecedidas de procedimentos licitatórios.

Em consulta ao Diário Oficial dos Municípios, verificou-se a publicação dos 
extratos de contrato referente aos Processos de Inexigibilidade nº 001/2017 (DOM 
25/04/2017), com a empresa Agrimar e Advogados Associados, e nº 002/2017(DOM 
08/05/2017), com a empresa AFIM Contabilidade Ltda ME, relativos a contratação de 
serviços de assessoria jurídica e contábil respectivamente. Durante o exercício de 2017, 
conforme verificado nos empenhos constantes no Sagres Contábil foram pagos às 
empresas acima contratadas, os seguintes valores (peças 1 e 2):

A defesa do Sr. Francisco Paulo da Silva alega que a contratação das 
empresas ESCONTAP - Escritório de Contabilidade Picoense Ltda. e Agrimar e 
Advogados Associados, especializados na área pública com atuação há décadas na 
cidade de Picos e na microrregião foi efetivada de forma direta em face da inviabilidade 
da competição, que nessas circunstâncias, torna inexigível a licitação.

Acrescenta o gestor que a Lei de Licitações, em seu art. 25, II dispõe ser 
inexigível a licitação quando não for viável a realização de competição, especialmente 
para a contratação de serviços técnicos de natureza singular com profissionais ou 
empresas de notória especialização.

Ademais, no caso de contratação de serviços contábeis (ou outro 
profissional singular) sem licitação com o particular, por força da ressalva da lei, tal 
contrato não poderá ser atacado sob alegação de ilegalidade. 
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Afirma que as empresas contratadas têm reconhecida notoriedade na 
prestação de serviços de contabilidade e de assessoria jurídica, respectivamente, no 
setor público, com mais de duas décadas no mercado, inclusive com currículos 
recheados de contratações (pretéritas e atuais) por diversos entes públicos, conforme 
registros nesta Corte. Cumpre destacar que, além da singularidade e da notória 
especialização, deve-se considerar que a relação cliente e profissional é construída 
através de confiança (intui personae), elemento subjetivo essencial para o 
reconhecimento do serviço como singular.

Conforme a DFAM, o TCE/PI não tem acatado a contratação de serviços 
jurídicos e contábeis via inexigibilidade de licitação, consoante se depreende dos 
processos TC/016992/2017 e TC/015755/2017.

Em síntese, a defesa apresentada não tem o condão de sanar as 
irregularidades. Falha não sanada.

Em síntese, confrontando as informações constantes nos Relatórios de 
Fiscalização com as alegações apresentadas pela defesa, este Ministério Público de 
Contas ratifica as conclusões expostas pela DFAM – Contraditório, em relação às 
irregularidades acima listadas, adotando como suas as razões de fato e de direito 
expostas por aquela Divisão Técnica. 

3 - CONCLUSÃO

Assim sendo, opina o Ministério Público de Contas pelo (a):

a) Julgamento de irregularidade às contas de gestão da Prefeitura 
Municipal, com esteio no art. 122, inciso III, da Lei Estadual nº 5.888/09;

b) Aplicação de multa ao Sr. Welington Carlos Silva, Prefeito Municipal, a 
teor do prescrito no art. 79, inciso VII, da lei supracitada c/c art. 206, inciso 
VIII, do Regimento Interno, com valor a ser calculado pela Secretaria 
das Sessões, por dia de atraso, nos moldes previstos pelo art. 3º da IN 
TCE/PI nº 05/2014;

c) Aplicação de multa ao Sr. Welington Carlos Silva, Prefeito Municipal, no 
valor de 4500 UFR-PI, a teor do prescrito no art. 79, inciso II, da lei 
supracitada c/c art. 206, inciso II, do Regimento Interno;

d) Procedência parcial da Denúncia TC/006482/2017;
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e) Julgamento de irregularidade ás contas de gestão do FUNDEB, com 
esteio no art. 122, inciso III, da Lei Estadual nº 5.888/09, 
concomitantemente, aplicação de multa ao Sr. Marcone Rodrigues 
Carvalho no valor de 4000 UFR-PI, a teor do prescrito no art. 79, inciso I, 
da lei supracitada c/c art. 206, inciso II, do Regimento Interno;

f) Julgamento de irregularidade ás contas de gestão do FMS, com esteio 
no art. 122, inciso III, da Lei Estadual nº 5.888/09, concomitantemente, 
aplicação de multa a Sra. Priscila Graziela Leal Silva no valor de 4000 
UFR-PI, a teor do prescrito no art. 79, inciso I, da lei supracitada c/c art. 
206, inciso II, do Regimento Interno;

g) Julgamento de regularidade com ressalvas ás contas de gestão do 
FMAS, com esteio no art. 122, inciso II, da Lei Estadual nº 5.888/09, 
concomitantemente, aplicação de multa a Sra. Marciana Regina Rocha 
Silva no valor de 750 UFR-PI, a teor do prescrito no art. 79, inciso I, da lei 
supracitada c/c art. 206, inciso II, do Regimento Interno;

h) Julgamento de irregularidade às contas da Câmara Municipal, com 
esteio no art. 122, inciso III da Lei Estadual nº 5.888/09;

i) Aplicação de multa ao Sr. Francisco Paulo da Silva, Presidente da 
Câmara Municipal, no valor de 4.500 UFR-PI, a teor do prescrito no art. 
79, inciso I, da lei supracitada c/c art. 206, inciso II, do Regimento Interno;

j) Aplicação de multa ao Sr. Francisco Paulo da Silva, Presidente da 
Câmara Municipal, no valor de 150 UFR-PI, a teor do prescrito no art. 79, 
inciso VII, da lei supracitada c/c art. 206, inciso VIII, do Regimento Interno;

k) Comunicação ao Promotor de Justiça da Comarca correspondente para as 
demais providências cabíveis.

É o parecer.

 Teresina, 24 de março de 2020.

          (assinado digitalmente)
          Márcio André Madeira de Vasconcelos

          Procurador do Ministério Público de Contas
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