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Deliberação TCM n° 828/14

Tratam os  presentes  autos  de  denúncia  apresentada  a  este  Tribunal  de 
Contas dos Municípios pelo Sr. Joel Barbosa Rocha, vereador da Câmara 
Municipal de Piripá, em face da Sra. Sueli Bispo Gonçalves, chefe do Poder 
Executivo Municipal de Piripá, tendo ingressado nesta Corte de Contas sob 
protocolo TCM nº 828/14, por meio da qual foi atribuído à Prefeita Municipal 
o cometimento de irregularidades relacionadas à contratação temporária de 
pessoal para exercício de funções permanentes, sem respaldo legal. Alega o 
denunciante,  em síntese, que a chefe do Poder Executivo Municipal  teria 
exonerado servidores concursados e efetivos “para serem substituídos por  
pessoal  contratado,  em  flagrante  desrespeito  à  Constituição  Federal”, 
ressaltando  que  “os  contratos  temporários  não  são  escritos  e  nem  
formalizados”.  Formalizada a Denúncia TCM nº 828/14, em homenagem aos 
princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, preconizados 
no inciso LV, do art. 5°, da Constituição Federal, foi a denunciada notificada 
através do Edital nº 055/2014, publicado no Diário Oficial do Estado em 26 
de  março  de  2014,  para,  querendo,  produzir  esclarecimentos  no  prazo 
regimental  de  20  (vinte)  dias,  sob  pena  da  aplicação  de  revelia  e  da 
possibilidade de presunção da veracidade da irregularidade anotada na peça 
vestibular, na forma do disposto no § 2º, do art. 7º, da Resolução TCM nº 
1.225/06. Em 23 de abril de 2014, teve ingresso neste Tribunal de Contas 
dos Municípios o arrazoado protocolado sob TCM nº 5.093/14 (fls. 24 a 32), 
acompanhado  dos  documentos  às  fls.  33  a  49,  por  meio  do  qual  a 
denunciada,  Sra.  Sueli  Bispo  Gonçalves,  alega,  em  síntese,  que  a 
contratação de pessoal se destinou ao desempenho de serviços públicos 
essenciais à população, “a exemplo de saúde, educação e limpeza pública,  
motivo pelo  qual  não pode haver  descontinuidade dos serviços”.    Alega 
ainda que teria sido encaminhado à Câmara de Vereadores do Município o 
Projeto de Lei nº 003/2013, cujo objeto era a autorização e regulamentação 
das contratações temporárias no âmbito do município, que, entretanto, foi  
rejeitado após apreciação na sessão ordinária realizada em 07 de maio de 



                    

2013, sob o fundamento de que “tudo que está no projeto já é garantido por  
Lei, no artigo 37 da Constituição Federal”.  
Desta forma, sustenta a denunciada que, em face da rejeição do projeto de 
lei supramencionado e premida pela necessidade da prestação de serviços 
públicos  essenciais,  a  Administração  optou  por  dar  continuidade  aos 
serviços,  com  a  realização  de  diversos  contratos  com  pessoas  físicas, 
“visando unicamente a consecução dos objetivos a ela confiados pelo voto  
popular”.  Por fim, destaca que os servidores concursados foram exonerados 
em  expressa  observância  às  orientações  deste  Tribunal  de  Contas,  no 
Parecer  TCM  CPU  nº  1158-3,  que  teria  apontado  “a  ilegalidade  da 
nomeação  e  posse  de  diversas  pessoas  para  cargos  efetivos,  além  do  
número previsto em lei para as vagas”, não deixando, contudo, de atentar 
para o devido processo legal, com a instauração de processo administrativo 
oportunizando aos servidores o direito ao contraditório e à ampla defesa. 
Concluída  a  instrução  processual,  foram  os  autos  encaminhados  ao 
Ministério Público Especial de Contas, para fins de cumprimento do disposto 
no art. 5º, II, da Lei Estadual nº 12.207/11, resultando na Manifestação MPC 
nº  165/2015,  que  opinou  pelo  conhecimento,  à  exceção  dos  fatos 
relacionados  à  exoneração  de  servidores  efetivos,  e  a  procedência  da 
denúncia,  recomendando  à  gestora  que  se  abstenha  de  contratar  os 
referidos profissionais por inexigibilidade ou dispensa de licitação. No que 
tange à suposta exoneração de servidores concursados, o opinativo destaca 
que cabe ao denunciante a apresentação de indícios ou provas necessárias 
ao conhecimento da denúncia, e que a matéria “apenas poderia ter o seu  
mérito examinado se instruída com a documentação do concurso público,  
com  a  decisão  do  TCM  que  negou  registro  e  com  os  processos  
administrativos individuais que culminaram na exoneração dos servidores”. 
Em  relação  à  contratação  temporária  de  pessoal  sem  prévio  processo 
seletivo simplificado e sem a formalização de contratos escritos, o  Parquet 
ressaltou que apesar da denúncia em apreço não estar acompanhada de 
indícios ou provas, se trataria de fato negativo, cuja prova é impossível ou 
excessivamente difícil de ser produzida, atribuindo, portanto, ao denunciado 
o ônus da prova.  Nesta senda, ao examinar o mérito, o opinativo assevera 
que  não  restou  demonstrado  pela  denunciada  que  as  contratações 
temporárias  foram precedidas de processo seletivo simplificado,  a efetiva 
formalização da contratação por intermédio de contratos escritos, ou sequer 
a autorização em lei para a contratação de temporário, razão pela qual “se 
deve compreender que prosperam as imputações contidas na denúncia”. Ao 
fim,  o Parquet conclui  que  “as  contratações  realizadas  padecem  de  
nulidade,  razão  pela  qual  deve  o  gestor  anular  os  contratos  celebrados  
irregularmente, deflagrando, se houver necessidade, concurso público para  
prover os cargos públicos vagos”. 

  
2



                    

É o relatório. 
Analisado  o  processo,  há  que  se  reputar  a  ausência  de  elementos 
probatórios  dos  fatos  relacionados  à  suposta  exoneração  de  servidores 
concursados, pelo que deve-se opinar pela não conhecimento da denúncia 
neste ponto. No que tange às alegadas irregularidades na contratação de 
pessoal por tempo determinado, faz-se mister destacar, primeiramente, que 
a  execução  dos  serviços  públicos  deve  ser  realizada,  via  de  regra,  por 
pessoal  efetivo,  mediante  a  realização  de  concurso  público,  conforme 
prescreve o art.  37, II  da Constituição Federal.  Entretanto, tratando-se de 
serviços públicos essenciais, havendo falta de interessados ou aprovados 
em  concurso  público,  admite-se  a  contratação  temporária  em  prol  da 
continuidade da atividade estatal, desde que observadas as regras fixadas 
para Administração Pública, como: existência de lei específica, realização de 
processo  seletivo  simplificado  e  respeito  aos  princípios  da  publicidade  e 
impessoalidade na contratação.  Deste modo, independente da omissão ou 
da  responsabilidade  do  gestor,  em  respeito  à  continuidade  dos  serviços 
públicos,  segundo  o  qual  as  funções  essenciais  ou  necessárias  à 
coletividade  são  ininterruptas,  admite-se,  desde  que  comprovada  a 
transitoriedade  e  o  excepcional  interesse  público,  a  contratação  para 
exercício  de  funções  permanentes  cuja  necessidade  seja  temporária, 
conforme inclusive esposado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 3.068-0, 
ao dispôr que “A alegada inércia da Administração não pode ser punida em  
detrimento do interesse público,  que ocorre quando colocado em risco o  
princípio da continuidade da atividade estatal”  .   Não é demais ressaltar, 
entretanto,  que as contratações temporárias para atender  ao excepcional 
interesse  público  somente  permanecem  legais  se  observado  o  prazo 
estritamente  necessário  à  realização  de  novo  concurso  público,  não  se 
admitindo  prorrogações  sucessivas  dos  contratos,  sob  pena  de  burla  à 
exigência  legal  do  concurso  público.  Ademais,  a  previsão  constitucional 
aponta  expressamente  para  a  necessidade  de  lei  regulamentando  a 
contratação  temporária,  não  podendo  a  Administração  Pública  se  pautar 
somente no permissivo constitucional ou mesmo aplicar de forma automática 
a legislação de outros entes.  Neste sentido, em que pese a denunciada 
tenha informado que os atos praticados visaram à prestação de serviços 
públicos essenciais à população, não se pode afastar a flagrante ilegalidade 
das contratações, diante i)  da inexistência de lei  específica no âmbito do 
município  que  regulamente  a  contratação  temporária;  ii)  a  ausência  de 
comprovação pela denunciada de que a situação em comento se caracteriza 
como transitória, com a comprovação da inexistência de interessados para o 
exercício  das  funções  objeto  das contratações;  iii)  ausência  de processo 
seletivo  simplificado  e  iv)  ausência  de  formalização  da  contratação  por 
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contratos escritos. 

Desta forma, cumpre a este Tribunal de Contas conhecer parcialmente e, no 
mérito,  deliberar no sentido da procedência da Denúncia TCM nº 828/14, 
para aplicar  à  Sra.  Sueli  Bispo  Gonçalves,  ordenadora das  despesas  da 
Prefeitura Municipal de Piripá, no exercício financeiro de 2013, as sanções 
previstas  na  Lei  Complementar  nº  06/91,  determinando,  outrossim,  a 
notificação da Prefeita  Municipal  para que anule  os contratos celebrados 
irregularmente e promova a realização de concursos públicos, nos termos 
sugerido pelo Ministério Público Especial de Contas. Diante do exposto, com 
fundamento  no  inciso  XX,  do  art.  1°,  da  Lei  Complementar  Estadual  n° 
06/91, combinado com o § 1°, do art. 10, da Resolução TCM n° 1.225/06, é 
de  se  conhecer,  à  exceção  das  irregularidades  relacionadas  à 
exoneração  de  servidores  concursados,  e,  no  mérito,  deliberar  no 
sentido da procedência da Denúncia TCM n° 828/14, apresentada a este 
Tribunal de Contas dos Municípios pelo Sr. Joel Barbosa Rocha, vereador da 
Câmara Municipal de Piripá, em face da Sra. Sueli Bispo Gonçalves, chefe 
do Poder Executivo Municipal de Piripá, no exercício de 2013,  a quem se 
aplica, com fulcro nos incisos II e III, do art. 71, da citada Lei Complementar 
nº 06/91,  multa no valor de R$3.000,00 (três mil reais),  que deverá ser 
recolhida aos cofres públicos municipais no prazo máximo de 30 (trinta) dias 
do trânsito  em julgado desta  decisão,  sob pena de adoção das medidas 
estabelecidas no art. 49, combinado com o art. 74, da Lei Complementar nº 
06/91, com a cobrança judicial do débito, considerando que as decisões dos 
tribunais  de contas que imputam débito e/ou multa têm eficácia de título 
executivo, nos termos do § 3°, do art. 71, da Constituição Federal e do § 1°,  
do art. 91, da Constituição do Estado da Bahia.

Determine-se  à  Secretaria  Geral  notificar  a  Sra.  Sueli  Bispo  Gonçalves, 
chefe do Poder Executivo Municipal de Piripá, no exercício de 2013,  para 
que  tome  conhecimento  da  decisão  e  promova  as  adequações  das 
irregularidades consignadas no presente voto.  

À CCE – Coordenadoria de Controle Externo pertinente para acompanhar a 
satisfação da penalidades imposta.

SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em 
23 de abril de 2015.

Cons. Fernando Vita
Presidente e  Exercício
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Cons. Mário Negromonte 
Relator

Este documento foi assinado digitalmente conforme orienta a resolução TCM nº01300-11. Para verificar a autenticidade deste, vá na página do TCM 
em www.tcm.ba.gov.br e acesse o formato digital assinado eletronicamente.
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