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Estado do Piauí

Tribunal de Contas

Gabinete Consª. Lilian Martins

Processo: TC nº 007210/2019

Assunto: Denúncia sobre supostas irregularidades na Administração da Prefeitura de 

Massapê do Piauí 

 Denunciante: Anônimo - via ouvidoria

Denunciados: Francisco Epifânio de Carvalho Reis – Prefeito do Município de 

Massapê do Piauí; 

Procurador: José Araújo Pinheiro Junior

Relatora: Lilian de Almeida Veloso Nunes Martins.

 
DENÚNCIA.  PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSAPE DO 

PIAUI. EXERCICIO DE 2019. EXERCICIO DE ATIVIDADE 

PARALELA. ACUMULAÇÃO INDEVIDA DE CARGOS NO 

MUNICIPIO EM DESARCODO COM ART.37, XVI, DA CF/88. 

CONHECIMENTO. PROCEDENCIA  PARCIAL. 

I – RELATÓRIO:

DO DENUNCIANTE

Versam os autos sobre Denúncia apresentada a este Tribunal de Contas, via 

Ouvidoria, em 22/04/19, contra a Prefeitura de Massapê do Piauí, na pessoa do prefeito 

Sr. Francisco Epifânio Carvalho Reis, comunicando supostas irregularidades na 

gestão de pessoal, a saber: Servidores efetivos que estariam recebendo sem trabalhar, 

sendo que alguns deles estariam exercendo atividade empresarial de forma paralela e 

servidores efetivos em desvio de função.
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                   Na peça 04, consta Parecer desta Relatoria conhecendo da presente 

Denúncia, bem como determinando a citação do gestor, para se manifestar no prazo 

regulamentar.

DA DEFESA

O gestor apenas aduz que as acusações estão desprovidas de provas, não 

merecendo prosperar.

DA ANÁLISE TÉCNICA (DFAP)

Afirmou que para elucidar com mais precisão e facilitar a apuração dos 

fatos, fez juntada dos dados consoante segue:

Nome Cargo Irregularidade Verificação

1. CARLOS 
ANDRÉ DE 
CARVALHO

Agente de Gestão 
Pública – Auxiliar de 
Serviços Gerais

Não exerce as 
atividades funcionais

Inexistem 
documentos/informações em 
sistemas internos que possibilitem 
a verificação por esta equipe 
técnica.

2. DANILO DE 
ARAÚJO 
BESERRA

Técnico de Gestão 
Pública

Não exerce as 
atividades funcionais. 
Exerce atividade como 
Empresário Individual Exercício de atividade 

empresarial vedada pelo art. 92, 
X da Lei nº 69/2003, Estatuto dos 
Servidores do Município de 
Massapê do Piauí. 

3. DANIEL 
AUGUSTO 
XAVIER

Professor Não exerce as 
atividades funcionais

Inexistem 
documentos/informações em 
sistemas internos que possibilitem 
a verificação por esta equipe 
técnica.

4.
EDCARLOS 
MARTINS 
RAMOS

Técnico de Gestão 
Pública

Não exerce as 
atividades funcionais. 
Acumula com outro 
cargo na administração 
estadual. Exerce 
atividade como 
Empresário Individual

Exercício de atividade 
empresarial vedada pelo art. 92, 
X da Lei nº 69/2003, Estatuto dos 
Servidores do Município de 
Massapê do Piauí. Verificada 
acumulação indevida com o cargo 
de Auxiliar Administrativo junto 
à Secretaria Estadual de Educação 
– SEDUC. Violação ao art. 37, 
XVI, CF. 

5. ELISVAN 
EVANIR DE 
CARVALHO

Agente de Gestão 
Pública – Auxiliar de 
Serviços Gerais

Trabalha 
em desvio de função 
como Motorista.

Inexistem 
documentos/informações em 
sistemas internos que possibilitem 
a verificação por esta equipe 
técnica.

6. GERLANDA 
GENESIA DOS 

Agente de Gestão 
Pública – Auxiliar de 

Trabalha em desvio de 
função como Auxiliar 

Inexistem 
documentos/informações em 



                                                   Gab. Consª. Lilian Martins – TC 007210-2019– Denúncia -Voto   – Prefeitura de Massapê do   Piauí

SANTOS Serviços Gerais de Professora sistemas internos que possibilitem 
a verificação por esta equipe 
técnica.

7. JOSINALDO 
BRAULIO DE 
CARVALHO 
SANTOS

Técnico de Gestão 
Pública

Não exerce as 
atividades funcionais. 
Exerce atividade como 
Empresário Individual

Não localizada inscrição em 
CNPJ ou outro indício de 
exercício de atividade 
empresarial. Inexistem 
documentos/informações em 
sistemas internos que possibilitem 
a verificação por esta equipe 
técnica.

8. JOSÉ 
JUVALDI 
FEITOSA

Agente de Gestão 
Pública – Motorista

Não exerce as 
atividades funcionais. 
Cumula com o cargo 
eletivo de vereador.

Inexistem 
documentos/informações em 
sistemas internos que possibilitem 
a verificação por esta equipe 
técnica.

9. TARCISIO 
THIERRY 
SILVA 
FEITOSA

Coordenador – Cargo 
Comissionado

Não exerce as 
atividades funcionais.

Inexistem 
documentos/informações em 
sistemas internos que possibilitem 
a verificação por esta equipe 
técnica.

10. LUIS CARLOS 
RODRIGUES 
DA SILVA

Técnico de Saúde 
Pública

Não exerce atividades 
funcionais

Inexistem 
documentos/informações em 
sistemas internos que possibilitem 
a verificação por esta equipe 
técnica.

11. MARCIO REIS 
DE 
CARVALHO 
VELOSO

Agente de Gestão 
Pública – Auxiliar de 
Serviços Gerais

Trabalha em desvio de 
função como Motorista

Inexistem 
documentos/informações em 
sistemas internos que possibilitem 
a verificação por esta equipe 
técnica.

12. RICARDO DE 
ASSIS 
MARTINS

Técnico de Gestão 
Pública

Exerce atividades 
funcionais apenas 
esporadicamente

Inexistem 
documentos/informações em 
sistemas internos que possibilitem 
a verificação por esta equipe 
técnica.

13. TELMA 
REGINA 
VELOSO 
RIBEIRO

Agente 
de Gestão Pública – 
Auxiliar de Serviços 
Gerais

Trabalha em desvio de 
função como Auxiliar 
de Professora

Inexistem 
documentos/informações em 
sistemas internos que possibilitem 
a verificação por esta equipe 
técnica.

Pontuou que em relação aos servidores denunciados, tem-se que não consta 

nos autos documentos probatórios da frequência e prestação de serviços, tais como, 

folhas de ponto, fichas de controle da atividade desempenhada ou qualquer outro 

documento de aferição da efetiva prestação de serviços. Do mesmo modo, não é 

possível comprovar, nesse caso, as alegações postas em denúncias através das 

informações que estão disponíveis nos sistemas internos desta Corte de Contas, uma vez 

que se trata de irregularidade referente à frequência e desempenho de atividades dos 
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servidores. Quanto ao exercício em paralelo de atividade empresarial pelos servidores 

DANILO DE ARAUJO BESERRA E EDCARLOS MARTINS RAMOS, inscritos 

no CNPJ como empresários individuais, respectivamente nas atividades de “Portais, 

provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet” e “Atividade de 

Contabilidade”, tem-se que a denúncia mostra-se PROCEDENTE.

Concluiu pelo seguinte com  proposta de encaminhamento:

a) Determinar ao gestor municipal que encaminhe os documentos relativos 

à lotação, declaração do horário de pela chefia imediata e controle de 

frequência/produtividade dos servidores apontados em denúncia, incluindo diários de 

classe, no caso de servidores do magistério, referentes ao exercício de 2019;

b) Determinar a adoção de providências de controle interno para fins de 

apurar a situação de acumulação irregular de cargos por parte do servidor Edcarlos 

Martins Ramos, ocupante do cargo de Técnico de Gestão Pública – Auxiliar 

Administrativo, bem como do exercício de atividade vedada pelo art. 92, X da Lei nº 

69/2003, por este servidor e pelo Sr. Danilo de Araújo Beserra, ocupante do cargo de 

Técnico de Gestão Pública.

II- DO MINISTÉRIO PÚBLICO

Na forma regimental o Ministério Público de Contas, manifestou-se por 

meio do Parecer nº 2020JD0077 (peça 22), elaborado pelo douto procurador Dr. José 

Araújo Pinheiro Junior, que opinou da seguinte forma:
a) Procedência parcial da presente denúncia;  

b) Aplicação de multa ao Sr. Francisco Epifânio de Carvalho Reis – 

Prefeito Municipal, no valor de 2000 MIL UFRs-PI, conforme prevista 

no art. 79, inciso II, da Lei nº 5.888/09 c/c o art. 206, inciso II, do 

Regimento Interno do TCE/PI;

c)  c) Acolhimento da proposta de encaminhamento sugerida pela Dfap  

no sentido de adoção das seguintes providências:
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d)  Determinar ao gestor municipal que encaminhe os documentos 

relativos à lotação, declaração do horário de trabalho pela chefia 

imediata e controle de frequência/produtividade dos servidores 

apontados em denúncia, incluindo diários de classe, no caso de 

servidores do magistério, referentes ao exercício de 2019; 

e) Determinar a adoção de providências de controle interno para fins de 

apurar a situação de acumulação irregular de cargos por parte do 

servidor Edcarlos Martins Ramos, ocupante do cargo de Técnico de 

Gestão Pública – Auxiliar Administrativo, bem como do exercício de 

atividade vedada pelo art. 92, X da Lei nº 69/2003, por este servidor e 

pelo Sr. Danilo de Araújo Beserra, ocupante do cargo de Técnico de 

Gestão Pública. 

III – VOTO

A Denúncia reside em irregularidades quanto à existência de desvio de 

função de servidor bem como de outros que recebem sem trabalhar, e que alguns deles 

estariam exercendo atividade empresarial de forma paralela.

Foi constatado que os servidores DANILO DE ARAUJO BESERRA e 

EDCARLOS MARTINS RAMOS exercem paralela, respectivamente, as atividades de 

“Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet” e 

“Atividade de Contabilidade, no que fere princípios jurídicos vedado pelo regime 

jurídico estatutário  contidos no art. 92, X, Lei nº 69/2003. 

Verifica-se também, que o servidor EDCARLOS MARTINS RAMOS, 

ocupa o cargo de Técnico de gestão Pública e  – Auxiliar Administrativo,  situação não 

autorizada pelo art. 37, XVI, CF/88.  

                    Neste sentido, VOTO em CONSONÂNCIA com o Parecer Ministerial, 

com aplicação de multa ao Senhor Francisco Epifânio de Carvalho Reis – Prefeito 

Municipal, no valor de 500 UFRs, bem como, acolho a proposta de encaminhamento 

sugerida pela DFAF, endossada pelo Ministério Público, no sentido de adoção e 

seguintes providencias:
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1- Determinar ao gestor municipal que encaminhe os documentos relativos à lotação, 

declaração do horário de trabalho pela chefia imediata e controle de 

frequência/produtividade dos servidores apontados em denúncia, incluindo diários 

de classe, no caso de servidores do magistério, referentes ao exercício de 2019; 

2- Determinar a adoção de providências de controle interno para fins de apurar a 

situação de acumulação irregular de cargos por parte do servidor Edcarlos Martins 

Ramos, ocupante do cargo de Técnico de Gestão Pública – Auxiliar 

Administrativo, bem como do exercício de atividade vedada pelo art. 92, X da Lei 

nº 69/2003, por este servidor e pelo Sr. Danilo de Araújo Beserra, ocupante do 

cargo de Técnico de Gestão Pública.

         Determino, ainda, seja o presente feito relacionado ao processo de prestação 

de contas do exercício de 2019 do município de Massapê do Piaui.

Teresina, 19 de Agosto de 2020

                                              (assinado digitalmente)

                                       Lilian de Almeida Nunes Martins

                                                Conselheira Relatora
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