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DIRETORIA DE FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 
 

Processo ............ TC/005993/2017                                            Relatório do Contraditório 
Assunto ............. Processo de Contas de Gestão do Exercício de 2017 
Interessado ........ Município de Santo Antônio de Lisboa Pop: 6008 hab. Coef. 0.6 

Gestores Período 
 PREFEITURA ... Welington Carlos Silva 01/01 - 31/12/2017 
   FUNDEB.......... Marcone Rodrigues Carvalho                           01/01 - 31/12/2017 

   FMS................ Priscila Graziela Leal Silva                                01/01 - 31/12/2017 
 CÂMARA ......... Manoel de Sousa Mendes Neto 01/01 - 31/12/2017 
Relator .............. Kléber Dantas Eulálio 
Procurador ......... Márcio André Madeira de Vasconcelos 

 
1 RELATÓRIO 
 

Trata-se de Processo de Contas de Gestão do Município de Santo Antônio de Lisboa 
referente ao exercício financeiro de 2017. A Diretoria de Fiscalização da Administração 
Municipal – DFAM deste Tribunal, após análise dos documentos que integram o Processo de 

Contas de Gestão da entidade em comento, apontou, em seu relatório (peça 15), as 
irregularidades elencadas nos subitens abaixo. Em observância aos postulados da ampla defesa 
e do contraditório, os gestores foram notificados e apresentaram defesa no prazo legal (peças 

30 a 33), com exceção apenas da gestora do FMAS (Marciana Regina Rocha Silva), consoante 
certidão à peça 29.  

A análise das contas precitadas foi levada a efeito conforme metodologia de 

fiscalização aprovada pela Decisão Plenária nº 1009/18, de 13/09/18, (Processo 
TC/017017/2018) que teve como foco a materialidade, relevância, risco, oportunidade e 
complexidade dos fatos e atos praticados no âmbito das gestões municipais. O Plano Anual de 

Fiscalização – PAF da Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal – DFAM, exercício 
2017 (PAF/2017), foi aprovado pela Decisão Plenária nº 1.053/18, de 27/09/18 (018340/2018). 
 

2 EXAME DAS ALEGAÇÕES DE DEFESA 
 

Do confronto entre o relatório produzido pela Diretoria de Fiscalização da Administração 

Municipal e a defesa apresentada, seguem as constatações abaixo: 
 
2.1 PODER EXECUTIVO 

 
Prefeito Municipal: Welington Carlos Silva 
Período da Gestão: 01/01 - 31/12/2017 

 
2.1.1 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.  
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Em consulta ao SAGRES Contábil 2017, foram constatados os seguintes pagamentos referentes 
a serviços de transporte de pacientes durante o exercício, feitos através do Fundo Municipal de 

Saúde-FMS (peça 13): 
 

ORDENADOR OBJETO VR. EMPENHADO VR. PAGO 

Welington Carlos Silva Transporte de pessoas carentes 
e de materiais 

25.728,00 25.728,00 

Priscila Graziela Leal Silva (FMS) Transporte pacientes e pessoas 
carentes 

33.788,00 33.488,00 

Marcone José de Sousa (FME) Transporte de alunos 54.430,00 54.430,00 

Marcone José de Sousa (FUNDEB) Transporte de alunos 20.105,00 20.105,00 

TOTAL  134.051,00 133.751,00 

 
Responsáveis: Welington Carlos Silva (prefeito), Marcone José de Sousa (ordenador 
do FME e FUNDEB), Priscila Graziela Leal Silva (ordenadora do FMS)     

 
Justificativa do gestor: de acordo com a defesa do Prefeito, a Prefeitura possui um veículo 
D20, placa JNF 4455.  

 
Conforme a defesa do senhor Marcone José, a Prefeitura possui os seguintes carros: Onix 
preto, ano 2016 (PIM-5856), Corsa classic, ano 2005 (KKN-7443), Fiat Ducato, ano 2012 (OED-

5556) e Mercedes Benz M. Pólo, ano 2002 (LWH-9413). Foi contratado o senhor GERALDO 
ANTÔNIO DE CARVALHO - ME - CNPJ 06.621 .460/0001-13 (Pregão n° 19/2017). 
 

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. 
 

Consoante certidão à peça 29, a gestora do FMAS (Marciana Regina Rocha Silva) não 
apresentou defesa. 
 

Análise técnica: 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, de 
forma eletrônica, 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 ou informação de que não possuía 
veículos locados no município, o que foi possível confirmar em consulta efetuada no sítio 

eletrônico do TCE/PI (sistemas internos – documentação controle). Ressalte-se que o 
informativo em sede de defesa, de forma documental, não tem o condão de afastar a 
irregularidade apontada. Por fim, é importante lembrar que, de acordo com o art. 1º da 

Resolução TCE/PI 27/2016, a responsabilidade pelo envio das informações no sistema 
Documentação Web é do chefe do Poder Executivo, sendo assim, somente o Prefeito deve 
responder pela falha. Ocorrência não sanada para Welington Carlos Silva.  

 
2.1.2 CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA 
JURÍDICA E CONTÁBIL: Considerando-se as disposições da lei de licitações, a contratação 

fundamentada na inexigibilidade permitida pelo art. 25, II, deve ter comprovada, 
cumulativamente, os requisitos da inviabilidade de competição em razão da notória 
especialização do contratado, da singularidade da prestação e do ser serviço técnico inserto no 

art. 13 da Lei 8.666/93. De certo, tal ressalva no dever de licitar não ampara qualquer 
contratação de simples prestação, remunerada mensalmente, como uma assessoria própria do 
quadro administrativo municipal. Em qualquer caso, nos casos de inexigibilidade, a satisfação 
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do objeto e a escolha do contratado devem ser devida e indispensavelmente motivadas, 
prevalecendo o interesse público sobre qualquer outra razão. Nesta seara, acerca do processo 

de inexigibilidade para a contratação de serviços técnicos especializados de natureza singular, o 
Superior Tribunal de Justiça – STJ – reiteradamente já se posicionou em casos similares ao ora 
delineado (serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica), suscitando que estes serviços “não 

apresentam singularidade”, porque afetos a ramo do direito bastante disseminado entre os 
profissionais da área, e não demonstra a notoriedade dos advogados, devendo-se, portanto, 
tais contratações serem antecedidas de procedimentos licitatórios específicos para cada serviço 

afeto ao interesse público. E, por analogia, o STJ ratificou que esse entendimento estende-se a 
diversos outros serviços, inclusive os de Assessoria e Consultoria Contábil. Ante o que foi 
exposto, foram consideradas irregulares as contratações dos serviços abaixo relacionados, eis 
que não foram antecedidas de procedimentos licitatórios, conforme pode ser verificado abaixo e 

nas planilhas anexadas nas peças 10, 11 e 12 extraídas do sistema Sagres-Contábil: 
 

FORNECEDOR CNPJ/CPF OBJETO EMPENHADO ORDENADOR 

AFIM Contabilidade Ltda 
ME 

04.384.903/0001-74 Assessoria Contábil 44.976,00 Welington Carlos 
Silva (prefeito)  

Carvalho & Lopes 
Advogados 

13.473.490/0001-95 Assessoria/consultoria na 
área de direito público 

90.000,00 Welington Carlos 
Silva (prefeito)  

Agrimar e Advogados 

Associados 

15.589.563/0001-34 Assessoria/consultoria 

jurídica 

39.480,00 Welington Carlos 

Silva (prefeito)  

 
Responsável: Welington Carlos Silva (prefeito) 

 
Justificativa do gestor: alegou 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. De 
fato, 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 (Lei das Licitações, art. 25, II). 
Vê-se, portanto, que a própria lei especifica os casos de exceção à regra geral, uma vez que 

determina a inexigibilidade de licitação apenas para esses casos. Não se trata de dispensa, 
porquanto dispensa pressupõe que a licitação seja exigível, mas que, por um ato de outorga do 
Poder Público, em certos casos, se aceite uma contratação sem que a mesma tenha sido 

realizada. No caso do art. 25, especialmente do inciso II, que trata dos serviços enumerados no 
art. 13 (inciso III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou tributárias), 
objeto do presente estudo, a licitação não é apenas dispensada, é inexigível. Vale dizer, 
portanto, que, ingressa na esfera da discricionariedade do Poder Público e, caso este contrate 

serviços contábeis (ou de outro profissional singular) sem licitação com o particular, por força da 
ressalva da lei, tal contrato não poderá ser atacado sob alegação de ilegalidade. Importante 
destacar, outrossim, que discricionariedade, diferentemente de arbitrariedade, tem ligação com 

submissão à ordem legal. Significa que o Poder Público age de acordo com a conveniência e 
oportunidade da situação, mas sem desrespeitar o ordenamento jurídico, obedecendo aos 
princípios gerais da Administração. A Lei de Licitações exige notória especialização do 

profissional ou da empresa. Especialização é a atividade, profissão ou ramo de conhecimento 
que uma pessoa domina. Ou seja, será especializado todo o profissional que detiver amplos 
conhecimentos a respeito de uma determinada matéria, conhecimento esse que torne seus 

serviços mais completos e mais profundos que aqueles prestados por outros profissionais. In 
casu, as empresas, como já frisado, têm reconhecida notoriedade na prestação de serviços de 
contabilidade e de assessoria jurídica, respectivamente, no setor público, com mais de duas 
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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. O Supremo Tribunal Federal, em inúmeras 

oportunidades, já se posicionou no sentido de que a licitação para a contratação dos serviços 
profissionais em destaque é inexigível [...]. Mais recentemente, através do Recurso 
Extraordinário de n° 656.558-SP, o Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do Ministro Dias 

Toffoli, em tema de Repercussão Geral, decidiu pela legalidade da contratação em epígrafe 
através de procedimento de inexigibilidade”. 
 
Análise técnica: 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. Ocorrência não sanada. 
 

2.1.3 PAGAMENTO DE DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES COM RECURSOS DO 
FUNDEB: De acordo com a legislação do FUNDEB, os recursos devem ser utilizados dentro do 
exercício a que se referem, ou seja, em que são transferidos. Os eventuais débitos de exercícios 

anteriores deverão ser pagos com outros recursos que não sejam originários do FUNDEB. No 
entanto, 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 (ordenador do FUNDEB) 

 
Justificativa do gestor: alegou 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” – fls. 06/36 da peça 31. 
 
Análise técnica: de fato, as despesas levantadas pela DFAM à peça 09 descrevem no histórico 

dos empenhos como sendo pagamento de pessoal do exercício de 2016. Consultando-se os 
empenhos listados à peça 09 no sítio eletrônico do TCE/PI (relatórios internos-Sagres 
Contábil/Empenhos líquidos por UG-Detalhe do pagamento), verificou-se que o pagamento foi 

feito com recursos do FUNDEB, todavia tais despesas de exercícios anteriores deveriam ter sido 
pagas com recursos próprios. Do exposto, ocorrência não sanada. 
 

2.1.4 CONTRATAÇÃO INDEVIDA POR TEMPO DETERMINADO: A exigência do concurso 
público para admissão de pessoal encontra apoio substancial na jurisprudência pátria, senão 
vejamos: 

 
O respeito efetivo à exigência de prévia aprovação em concurso público qualifica-se, 
constitucionalmente, como paradigma de legitimação ético-jurídica da investidura de 
qualquer cidadão em cargos, funções ou empregos públicos, ressalvadas as hipóteses de 
nomeação para cargos em comissão (CF, art. 37, II). A razão subjacente ao postulado do 
concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade ao 
princípio constitucional de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer 
natureza, vedando-se, desse modo, a prática inaceitável de o Poder Público conceder 
privilégios a alguns ou de dispensar tratamento discriminatório e arbitrário a outros.” (ADI 
2.364- MC, Rel. Min. Celso de Mello, STF DJ 14/12/01). 
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De acordo com o art.37, II, da Constituição Federal em vigor, “a investidura em cargo 
ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas 

e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista 
em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação 
e exoneração”. O legislador abriu uma exceção na redação do inciso IX, do art. 37 ao dizer: “a 

lei estabelecerá casos de contratação por tempo determinado para atender necessidade 
temporária de excepcional interesse público”. As contratações por tempo determinado 
admitidas no ordenamento constitucional acima citado, que deveriam ser uma exceção, vêm 

sendo usada pela Administração Pública de forma abusiva, frustrando a regra geral do 
concurso, que é a do processo seletivo. Ademais, para utilizar-se da contratação temporária 
seria necessária uma lei municipal prévia, autorizando esta contratação. A lei municipal deverá 
contemplar a situação de interesse público excepcional, que permita a emergencialidade da 

contratação, devendo, ainda, no referido teor constar expressamente as razões e as 
circunstâncias que irão revestir o referido contrato e, além disso, definir o respectivo prazo de 
duração, que caracterize a temporariedade, para evitar-se as eventuais prorrogações que 

venham lhe conferir caráter de permanência, impróprio à espécie, pelas restrições 
constitucionais pertinentes. Mesmo para contratação em tela, utilizando-se do instituto da 
inexigibilidade, prevista no art. 25 da Lei nº. 8.666/93, deve se obedecer todo um 

procedimento formal, inerente aos atos administrativos. Assim, ante a não comprovação do 
excepcional interesse público e do caráter emergencial de tais contratações, considera-se que 
as mesmas foram feitas de forma indevida e indiscriminada. Abaixo, planilhas extraídas do 

SAGRES Contábil: 
 
UNIDADE 

ORÇAMENTÁRIA 

ORDENADOR HISTÓRICO VR. EMPENHADO VR. PAGO 

FUNDEB Marcone Rodrigues 
Carvalho 

Contratação de Professores 75.600,99 58.586,99 

FUNDEB Marcone Rodrigues 
Carvalho 

Contratação de Secretário 8.892,00 6.072,00 

FUNDEB Marcone Rodrigues 
Carvalho 

Contratação de motorista 15.555,00 5.867,00 

FUNDEB Marcone Rodrigues 
Carvalho 

Contratação de vigias 9.740,00 5.992,00 

FUNDEB Marcone Rodrigues 
Carvalho 

Contratação de Zeladores 12.519,43 9.708,43 

FUNDEB Marcone Rodrigues 
Carvalho 

Contratação de nutricionistas 3.600,00 2.400,00 

TOTAL FUNDEB    88.626,42 

FMAS Marciana Regina Rocha 
Silva 

Contratação de Assistentes 
Sociais 

9.370,00 9.370,00 

FMAS Marciana Regina Rocha 
Silva 

Contratação de psicólogo 11.274,00 9.394,00 

TOTAL FMAS    18.764,00 

FME Marcone Rodrigues 
Carvalho 

Contratação de 
Professores/Diretores 

60.817,10 45.589,40 

FME Marcone Rodrigues 
Carvalho 

Contratação de Secretário 11.280,00 8.460,00 

FME Marcone Rodrigues 
Carvalho 

Contratação de motorista 14.840,00 12.264,00 

TOTAL FME    66.313,40 

FMS Priscila Graziela Leal 
Silva 

Contratação de médicos 148.201,52 143.507,16 

FMS Priscila Graziela Leal 
Silva 

Contratação de enfermeiros 22.948,80 22.008,80 

FMS Priscila Graziela Leal 
Silva 

Contratação de técnicos em 
enfermagens 

18.776,00 16.899,00 

FMS Priscila Graziela Leal 
Silva 

Contratação de dentistas 16.908,00 15.028,00 

FMS Priscila Graziela Leal 
Silva 

Contratação de agentes de 
endemias 

76.180,80 76.180,80 
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UNIDADE 
ORÇAMENTÁRIA 

ORDENADOR HISTÓRICO VR. EMPENHADO VR. PAGO 

TOTAL FMS    273.623,76 

EXECUTIVO Welington Carlos Silva Contratação de Garis 84.735,19 80.691,01 

EXECUTIVO Welington Carlos Silva Contratação de merendeiras 6.577,00 4.700,00 

EXECUTIVO Welington Carlos Silva Contratação de vigias 12.080,00 12.080,00 

EXECUTIVO Welington Carlos Silva Contratação de motoristas 10.504,00 9.216,00 

TOTAL EXECUTIVO    106.687,01 

 

Ressalte-se que os valores acima discriminados referem-se a amostragem. Ver planilhas 
anexadas na peça 8. 
 

Responsáveis: Welington Carlos Silva (prefeito), Marcone Rodrigues Carvalho 
(Sec.Educação-FUNDEB/FME), Priscila Graziela Leal Silva (Sec.Saúde – FMS), Marciana 
Regina Rocha Silva (Sec. Assist.Social – FMAS)  
 
Justificativa do gestor: a defesa do Prefeito alegou que “A contratação de servidores sem 
concurso público se deu para atender necessidades temporárias de excepcional interesse 

público, em consonância com o art. 37, inciso IX da Constituição da República Federativa do 
Brasil e Lei no 8.745/93, na perspectiva de atender as necessidades do Município, 
especialmente na atividade 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 impõe contratações inopinadas, que não se 

amoldam a investiduras efetivas e nem duradouras, sob pena de inchaço do quadro efetivo e 
de impossibilidade de pagamento. No presente caso, deve se considerar, ainda, o fato de se 
tratar do primeiro ano de gestão do manifestante, que, em razão da demanda, se obrigou a 

manter parte das contratações, não obstante tenha promovido significante redução do quadro 
de contratações temporárias. Por outro lado, o Município, de forma sistemática, mediante 
estudo de adequação, realizou seleção simplificada regularizadora da situação”.  
 

A defesa do senhor Marcone alegou que “A contratação de servidores sem concurso público se 
deu para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público, em consonância 
com o art. 37, inciso IX da Constituição da República Federativa do Brasil e Lei no 8.745/93, na 

perspectiva de atender as necessidades do Município, especialmente na atividade 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 impõe contratações inopinadas, que não se amoldam a investiduras efetivas 
e nem duradouras, sob pena de inchaço do quadro efetivo e de impossibilidade de pagamento. 

No presente caso, deve se considerar, ainda, o fato de se tratar do primeiro ano de gestão do 
manifestante, que, em razão da demanda, se obrigou a manter parte das contratações, não 
obstante tenha promovido significante redução do quadro de contratações temporárias. Por 

outro lado, o Município, de forma sistemática, mediante estudo de adequação, realizou seleção 
simplificada regularizadora da situação”. 
 

A defesa da senhora Priscila Graziela alegou que “A contratação de servidores sem concurso 
público se deu para atender necessidades temporárias de excepcional interesse público, em 
consonância com o ad. 37, inciso IX da Constituição da República Federativa do Brasil e Lei no 

8.745/93, na perspectiva de atender as necessidades do Município, especialmente na atividade 
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.), 
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circunstâncias que impõe contratações inopinadas, que não se amoldam a investiduras efetivas 
e nem duradouras, sob pena de inchaço do quadro efetivo e de impossibilidade de pagamento. 

No presente caso, deve se considerar, ainda, o fato de se tratar do primeiro ano de gestão do 
manifestante, que, em razão da demanda, se obrigou a manter parte das contratações, não 
obstante tenha promovido significante redução do quadro de contratações temporárias. Por 

outro lado, o Município, de forma sistemática, mediante estudo de adequação, realizou seleção 
simplificada regularizadora da situação”. 
 

Consoante certidão à peça 29, a gestora do FMAS (Marciana Regina Rocha Silva) não 
apresentou defesa. 
 
Análise técnica: malgrado a Constituição Federal autorize a contratação de servidores para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do art. 37, 
inciso IX, é importante lembrar que o administrador não pode enxergar o referido dispositivo 
como “carta branca” para efetuar contratações como bem entender. Ao revés, é imprescindível 

que alguns requisitos sejam observados, a saber: existência de lei formal autorizativa (previsão 
legal das hipóteses de contratação temporária); realização de processo seletivo simplificado; 
contratação por tempo determinado; necessidade temporária; e excepcional interesse público. 

Não preenchido qualquer requisito necessário à contratação temporária, a Administração 
Pública não pode utilizar esta modalidade de contratação, sob pena de ofensa à obrigatoriedade 
de concurso público, tornando o ato nulo, consoante se depreende do § 2º do art. 37 da 

Constituição Federal.  
Assim, por expressa determinação constitucional, o ente político interessado em se valer do 
instituto deve regulamentar, por meio de lei, os casos de contratação temporária de pessoal, 

estabelecendo as hipóteses e situações que poderão justificar a sua realização, observando os 
requisitos elencados acima e devendo ter como norte os princípios da razoabilidade e da 
moralidade. Ocorre que a defesa não juntou documentação comprobatória, não sendo possível 

aferir a regularidade da contratação com base no art. 37, inciso IX, da CF. Sendo assim, é de 
clareza solar que as contratações dos servidores em comento deveriam ter sido precedidas de 
concurso público, nos termos do art. 37, inciso II, da Lei Maior. No mais, nos termos da 

Orientação Jurisprudencial nº 21 Caracteriza dano ao erário, decorrente de ato de gestão, 
ilegal, ilegítimo ou antieconômico, nos termos do art. 122, III, da Lei Estadual nº. 5.888/09 a 
contratação de pessoal pelos órgãos da Administração direta, das autarquias e das fundações 

públicas do Estado ou dos Municípios que não seja para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, e sem respectiva previsão legal que estabeleça as condições e os 
respectivos prazos para esta contratação (art. 37, inciso IX da Constituição Federal). Ocorrência 

não sanada para todos os gestores. 
 
2.1.5 IRREGULARIDADE NA CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA DE PESSOAL: Igualmente 

como ocorreu no exercício anterior, em exame aos sistemas internos deste órgão de controle 
externo (Relatórios Internos/SAGRES Contábil/Empenhos Líquidos por UG), constatou-se a 
existência de despesas no valor de R$ 254.905,79 (duzentos e cinquenta e quatro mil 
novecentos e cinco reais e setenta e nove centavos) 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). Peça 14. Esta situação influencia o cálculo de pessoal, uma vez que a prefeitura 

aloca recursos que, na prática, destinam-se a remuneração de pessoal estritamente ligado às 
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suas atribuições institucionais, além de poder estar contratando pessoal sem concurso publico. 
No caso específico, esses gastos dizem respeito a serviços de médicos, fisioterapeutas, 

auxiliares administrativos e de serviços gerais, zeladores, motoristas, vigias, dentre outras 
atividades fins da prefeitura em análise. Abaixo, tabela com a discriminação dos valores pagos, 
por unidade orçamentária: 

 
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA SERVIÇO VALOR PAGO 

EXECUTIVO Gari 11.581,00 

EXECUTIVO Motorista 15.833,00 

EXECUTIVO Assessor técnico 9.030,00 

EXECUTIVO Auxiliar de serviços gerais 45.364,00 

EXECUTIVO Auxiliar administrativo 4.170,00 

EXECUTIVO Vigia 2.084,00 

TOTAL EXECUTIVO  88.062,00 

FUNDEB Auxiliar de serviços gerais 27.780,00 

FMAS Auxiliar de serviços gerais 7.328,00 

FME Auxiliar de serviços gerais 3.840,00 

FMS Médico 74.028,79 

FMS Fisioterapeuta 2.997,00 

FMS Motorista 5.606,00 

FMS Auxiliar administrativo 9.191,00 

FMS Auxiliar de serviços gerais 36.073,00 

TOTAL FMS  127.895,79 

TOTAL  254.905,79 

 
Responsáveis: Welington Carlos Silva (prefeito),  Marcone Rodrigues Carvalho 
(Sec.Educação-FUNDEB/FME), Priscila Graziela Leal Silva (Sec.Saúde – FMS), 

Marciana Regina Rocha Silva (Sec. Assist.Social – FMAS) 
 
Justificativa do gestor: a defesa do Prefeito alegou que “De fato tratou-se de erro de 

classificação da contabilidade, ato não imputável ao manifestante”. 
 
A defesa do senhor Marcone alegou que “De fato tratou-se de erro de classificação da 

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

contabilidade, ato não imputável ao manifestante”. 
 
Consoante certidão à peça 29, a gestora do FMAS (Marciana Regina Rocha Silva) não 

apresentou defesa. 
 
Análise técnica: de acordo com o art. 1º, § 1º, da Resolução TCE/PI nº 27/2016, a 
responsabilidade pelo envio das prestações de contas é do chefe do Poder executivo. Sendo 

assim, apenas o Prefeito deve responder pela falha. Portanto, ocorrência não sanada para 
Welington Carlos Silva. 
 

2.1.6 PAGAMENTOS DE PENSÃO À VIÚVA DE EX-PREFEITO: Em consulta a 
documentação eletronicamente enviada, constatou-se o pagamento de pensão vitalícia a viúva 
de ex-prefeito no montante de R$ 30.921,00 (trinta mil novecentos e vinte e um reais), durante 

o exercício de 2017, conforme planilha anexada na peça 7. Entende-se que tal pagamento é 
indevido, visto se tratar de despesa estranha a funções institucionais do município, ferindo os 
Princípios da Administração Pública, notadamente os da Moralidade e da Impessoalidade. Sobre 

o tema escreveu o Ministro Dias Toffoli: “Se a concessão de pensão graciosa a quem 
efetivamente prestou serviços relevantes à sociedade, após cessado o vínculo com o Estado, 
ofende os princípios constitucionais [...], forçoso concluir que a concessão do citado benefício a 
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quem jamais exerceu mandato eletivo viola, de forma ainda mais patente, a Constituição 
Federal”. Ainda sobre a matéria tem-se a jurisprudência desta Corte: 

 
PREFEITURA MUNICIPAL. IRREGULARIDADES NA EDIÇÃO DE LEI QUE CONCEDE PAGAMENTO 
MENSAL DE AUXÍLIO ESPECIAL A VIÚVA DE VEREADOR. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI. 1. 
É inconstitucional Lei Municipal que concede auxílio especial à viúva de ex-vereador, por não se 
enquadrar em nenhuma das espécies de benefícios ali previstos: não possui natureza 
previdenciária (uma vez que não houve contribuição à previdência e nem há titularidade de 
cargo efetivo), nem assistencial (posto que não respeita os requisitos previstos na Lei Orgânica 
da Assistência Social – Lei nº 8.742/93) e nem especial (não foi demonstrado nenhum fato 
extraordinário de repercussão). (Recurso de Reconsideração. Processo TC/017822/2015 – 
Relatora: Cons.ª Waltânia Maria N. de Sousa Leal Alvarenga. Segunda Câmara. Decisão 
unânime. Acórdão nº 3014/17 publicado no DOE/TCE-PI º 229/17) 

 
Responsável: Welington Carlos Silva (prefeito) 
 

Justificativa do 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)” – fls. 09/15 da 
peça 30. 

 
Análise técnica: conforme planilha anexada à peça 07, houve pagamento de pensão até 
mesmo nos meses de novembro e dezembro, embora a decisão judicial que revogou a liminar 

tenha sido prolatada no dia 30/03/2017. Considerando que não restou comprovada a 
suspensão do pagamento, embora este somente tenha sido determinado via decisão judicial, 
considera-se a ocorrência parcialmente sanada. Importante destacar que no informativo STF nº 

692 consta decisão (ADI 4545/PR) na qual a Corte Suprema decidiu que “É inconstitucional o 
pagamento de subsídio mensal e vitalício a ex-Governadores de Estado, assim, como o 
pagamento de pensão às viúvas dos ex-ocupantes deste cargo; contudo, as pessoas 
beneficiadas com o pagamento não terão que devolver as quantias recebidas”. 
 
2.1.7 PROCESSO 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). Acórdão à peça 22, no seguinte sentido: 

“Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, considerando a Decisão Monocrática nº 
071/2017-GKE, às fls. 01/05 de DECMON-736/2017 da peça 02, a Decisão Plenária nº 340/17-
EX, à fl. 01 de DECPLE-1990/2017 da peça 02, a informação da III Divisão Técnica da Diretoria 
de Fiscalização da Administração Municipal – DFAM, às fls. 01/03 da peça 13, a manifestação 
do Ministério Público de Contas, às fls. 01/04 da peça 16, o voto do Relator Cons. Kleber Dantas 
Eulálio, às fls. 01/04 da peça 20, e o mais que dos autos consta, decidiu a Primeira Câmara, 
unânime, concordando parcialmente com a manifestação do Ministério Público de Contas e nos 
termos do voto do Relator, pelo conhecimento da presente denúncia e, no mérito, pela sua 
procedência parcial (art. 226 da Resolução TCE/PI n° 13/11 – Regimento Interno, republicada 
no D.O.E. TCE/PI nº 13 de 23/01/14). Decidiu a Primeira Câmara, também, unânime, pela 
recomendação ao atual gestor para que, nas futuras licitações, observe o prazo para cadastro 
das licitações no Sistema LICITAÇÕES WEB. Decidiu a Primeira Câmara, ainda, unânime, pelo 
apensamento do presente processo de denúncia ao processo de prestação de contas da 
Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Lisboa-PI (exercício financeiro de 2017), transferindo 
para quando do julgamento das contas anuais, uma eventual aplicação de multa ao 
responsável”. 
 

http://www.tce.pi.gov.br/fiscalizado/pesquisa-de-processos/?n_tipo=1&n_processo=017822/2015
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2.2 CÂMARA MUNICIPAL 
 

Gestor: Francisco Paulo da Silva  
Período da Gestão: 01/01 - 31/12/2017 
 

2.2.1 INGRESSO EXTEMPORÂNEO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL: o gestor da 
Câmara enviou as prestações de contas mensais ao Tribunal de Contas nos prazos indicados: 
 

Período Prazo Legal 
Sagres-Contábil Sagres Folha 

Média Atraso 
Entrega Atraso Entrega Atraso 

Dezembro 05/03/2018 25/01/2018 0 22/03/2018 17 8 

 
Justificativa do gestor: a defesa não se manifestou sobre o assunto. 
 

Análise técnica: Quanto ao atraso do envio do SAGRES Folha referente ao mês 12/2017, 
registra-se que o sistema 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). Do 
exposto, entende-se que a ocorrência do atraso relativa ao SAGRES-Folha deve ser 

desconsiderada. 
 
2.2.2 GASTO COM SUBSÍDIO DE VEREADORES: 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. 
 

Justificativa do gestor: alegou ter juntado à defesa a cópia da lei municipal correspondente 
(Lei nº 01/2016) – fl. 07 da peça 33. 
 

Análise técnica: a defesa fez menção ao projeto de lei nº 01/16, de 15 de janeiro de 2016. 
Em consulta efetuada no sítio eletrônico do TCE/PI (sistemas internos – documentação 
controle) foi possível constatar que a norma legal que fixa o subsídio dos vereadores para a 

legislatura 2017-2020 não foi informada junto ao sistema Documentação Web. Em consulta 
efetuada no sítio eletrônico do Diário Oficial dos Municípios – DOM não foi possível encontrar 
nenhuma lei nesse sentido publicada no mês de janeiro. Ocorrência não sanada. 
  

2.2.3 CONTRATAÇÃO IRREGULAR DE ASSESSORIA JURÍDICA E CONTÁBIL: 
Considerando-se as disposições da lei de licitações, a contratação fundamentada na 
inexigibilidade permitida pelo art. 25, II, devem ter comprovados cumulativamente os requisitos 

da inviabilidade de competição em razão da notória especialização do contratado, da 
singularidade da prestação e do serviço técnico inserto no art. 13 da Lei 8.666/93. De certo, tal 
ressalva no dever de licitar não ampara qualquer contratação de simples prestação, 

remunerada mensalmente, como uma assessoria própria do quadro administrativo municipal. 
Em qualquer caso, nos casos de inexigibilidade, a satisfação do objeto e a escolha do 
contratado devem ser devida e indispensavelmente motivadas, prevalecendo o interesse público 

sobre qualquer outra razão. Nesta seara, acerca do processo de inexigibilidade para a 
contratação de serviços técnicos especializados de natureza singular, o Superior Tribunal de 
Justiça – STJ – reiteradamente já se posicionou em casos de serviços de Assessoria e 

Consultoria Jurídica, suscitando que estes serviços “não apresentam singularidade”, porque 
afetos a ramo do direito bastante disseminado entre os profissionais da área, e não demonstra 
a notoriedade dos advogados, devendo-se, portanto, tais contratações serem antecedidas de 
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procedimentos licitatórios específicos para cada serviço afeto ao interesse público. E, por 
analogia, o STJ ratificou que esse entendimento estende-se a diversos outros serviços, inclusive 

os de Assessoria e Consultoria Contábil. 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): 
 

PROC. 
LICITATÓRIO 

CONTRATADO OBJETO VALOR TOTAL PAGO 

Inexigibilidade nº 
001/2017 

Agrimar e Advogados Associados 
15.589.562/001-34 

Prestação de serviços de assessoria e 
consultoria jurídica 

R$ 31.980,00 

Inexigibilidade nº 
002/2017 

AFIM Contabilidade Ltda ME 
04.384.903/0001-74 

Prestação de serviços de assessoria 
contábil 

R$ 22.488,00 

 
Responsável: Francisco Paulo da Silva (presidente da Câmara) 
 

Justificativa do gestor: alegou 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. De 
fato, 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 (Lei das Licitações, 
art. 25, II). Vê-se, portanto, que a própria lei especifica os casos de exceção à regra geral, uma 
vez que determina a inexigibilidade de licitação apenas para esses casos. Não se trata de 

dispensa, porquanto dispensa pressupõe que a licitação seja exigível, mas que, por um ato de 
outorga do Poder Público, em certos casos, se aceite uma contratação sem que a mesma tenha 
sido realizada. No caso do art. 25, especialmente do inciso II, que trata dos serviços enumerado 

no art. 13 (inciso III - assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou 
tributárias), objeto do presente estudo, a licitação não é apenas dispensada, é inexigível. Vale 
dizer, portanto, que, ingressa na esfera da discricionariedade do Poder Público e, caso este 

contrate serviços contábeis (ou de outro profissional singular) sem licitação com o particular, 
por força da ressalva da lei, tal contrato não poderá ser atacado sob alegação de ilegalidade. 
lmportante destacar, outrossim, que discricionariedade, diferentemente de arbitrariedade, tem 

ligação com submissão à ordem legal. Significa que o Poder Público age de acordo com a 
conveniência e oportunidade da situação, mas sem desrespeitar o ordenamento jurídico, 
obedecendo aos princípios gerais da Administração. A Lei de Licitações exige notória 

especialização do profissional ou da empresa. Especialização é a atividade, profissão ou ramo 
de conhecimento que uma pessoa domina. Ou seja, será especializado todo o profissional que 
detiver amplos conhecimentos a respeito de uma determinada matéria, conhecimento esse que 
torne seus serviços mais completos e mais profundos que aqueles prestados por outros 

profissionais. In casu, as empresas, como já frisado, 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 
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relação cliente e profissional é construída através de confiança (intui personae), elemento 
subjetivo essencial para o reconhecimento do serviço como singular. O Supremo Tribunal 

Federal, em inúmeras oportunidades, já se posicionou no sentido de que a licitação para a 
contratação dos serviços profissionais em destaque é inexigível [...].Mais recentemente, através 
do Recurso Extraordinário de n° 656.558-SP, o Supremo Tribunal Federal, sob a relatoria do 

Ministro Dias Toifoli, em tema de Repercussão Geral, decidiu pela legalidade da contratação em 
epígrafe através de procedimento de inexigibilidade”. 
 

Análise técnica: 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. Ocorrência não sanada. 
 

3 CONCLUSÃO 
 

Diante do exposto, considera-se o presente processo em condições de ser submetido à 

apreciação superior. 
 

É o relatório. 

 
Teresina (PI), 24 de janeiro de 2020.    

 

 
                  (Assinado Digitalmente)                              (Assinado Digitalmente) 

     Caroline de Carvalho Leitão                  Ednize Oliveira Costa Lages 

      Auditora de Controle Externo                     Auditora de Controle Externo 
                                                                   Chefe II Divisão Técnica/DFAM 
                                   

VISTO: 
(Assinado Digitalmente) 
Vilmar Barros Miranda  

Auditor de Controle Externo 
Diretor da DFAM 
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