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Ementa: CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E 
FINANCEIRO. PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL. 
EXERCÍCIO DE 2017. PREFEITO MUNICIPAL DE BAÍA 
DA TRAIÇÃO. IRREGULARIDADES CONSTATADAS 
PELO ÓRGÃO AUDITOR. OCORRÊNCIA DE DÉFICIT 
NA EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA E DÉFICIT 
FINANCEIRO. OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADES 
NA EXECUÇÃO DE CONTRATOS. NÃO DESTINAÇÃO 
DO PERCENTUAL EXIGIDO NA CONSTITUIÇÃO DOS 
RECURSOS DO FUNDEB NA REMUNERAÇÃO DOS 
PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO. CONTRATAÇÃO 
TEMPORÁRIA DE PESSOAL SEM ATENDIMENTOS 
DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. NÃO 
RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS PATRONAIS AO INSS. 
INSTITUIÇÃO INDEVIDA DE TAXA MEDIANTE 
DECRETO. NEPOTISMO. VÍCIOS NO PROCESSO 
LEGISLATIVO QUE INSTITUIU CONTRIBUIÇÃO PARA 
CUSTEIO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONTRATAÇÃO 
DE ACS SEM REALIZAÇÃO DE PROCESSO 
SELETIVO. ATENDIMENTO PARCIAL DOS 
PRECEITOS FISCAIS. PELA EMISSÃO DE PARECER 
CONTRÁRIO À APROVAÇÃOA DAS CONTAS DE 
GOVERNO. PELA IRREGULARIDADE DAS CONTAS 
DE GESTÃO. APLICAÇÃO DE MULTA. 
RECOMENDAÇÕES. REMESSA DE CÓPIA AO 
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. COMUNICAÇÃO À 
RECEITA FEDERAL. 

 

 

 

 

 

 
Os presentes autos tratam do exame da prestação de contas anual do Sr. 

Euclides Sérgio Costa de Lima Júnior, Prefeito do Município de Baia da Traição, referente 
ao exercício financeiro de 2017. 
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Consta, às fls. 1425/1530, Relatório Prévio sobre a Gestão, decorrente do 
processo de acompanhamento, indicando a ocorrência de irregularidades na gestão da 
citada autoridade. 

 
Intimação do gestor para se manifestar acerca do Relatório 

supramencionado, seguida da prestação de contas e de anexação de defesa às fls. 
729/750, acompanhada de anexos (fls. 751/1023). 

 
Relatório de prestação de contas anual (com análise de defesa) às fls. 

2222/2337, no qual o Órgão Auditor entendeu pelo saneamento de parte das eivas 
inicialmente apontadas (abertura de créditos adicionais sem indicação dos recursos 
correspondentes, repasses ao Poder Legislativo em desacordo com a Constituição 
Federal e ausência de licenciamento ambiental para início de obras) e pela permanência 
das demais irregularidades indicadas no Relatório Prévio sobre a Gestão, relacionadas a 
seguir:  

 
 
1. Ocorrência de déficit de execução orçamentária, sem adoção das providências 
efetivas, no valor de R$ 543.668,34; 
 
2. Ocorrência de déficit financeiro ao final do exercício; 
 
3. Ocorrência de irregularidades na execução de contratos; 

 
4. Não destinação de, no mínimo, 60 % dos recursos do FUNDEB para a 
remuneração dos profissionais do magistério; 

 
5. Contratação de pessoal por tempo determinado sem atender à necessidade 
temporária de excepcional interesse público, burlando a exigência de realização de 
concurso público; 
 
6. Não recolhimento da contribuição previdenciária do empregador à instituição de 
previdência; 
 
7. Ocorrência de irregularidades concernentes à legislação tributária; 
 
8. Ocorrência de irregularidades na gestão de pessoal; 
 
9. Falhas no Processo Legislativo que Instituiu a Contribuição para o Custeio da 
Iluminação Pública; 
 
10. Contratação de pessoal por tempo determinado sem a realização de processo 
seletivo simplificado. 
 
 

 
Nova intimação do gestor à fl. 2340, para apresentar defesa acerca do 

consignado no ulterior Relatório da Auditoria, tendo aquele prestado novos 
esclarecimentos às fls. 2346/2472. 
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Após analisar a defesa, a Unidade Técnica, por meio do Relatório de fls. 

2480/2504, concluiu que remanescem todas as irregularidades apontadas no Relatório 
Prévio sobre a Gestão. 

 
Na sequência, o processo foi remetido a este Ministério Público de Contas, 

para exame e oferta de parecer. 
 
 
É o relatório. Passo a opinar. 
 
 

 Inicialmente, importa registrar que o presente feito corresponde a processo 
de prestação de contas relativa ao exercício de 2017, portanto, já submetido as normas 
consubstanciadas na Resolução Normativa TC Nº 01/2017, que criou e disciplina o 
processo de acompanhamento. 

 
 A propósito, vale trazer a lume alguns dispositivos da mencionada 

Resolução Normativa: 
 
 
  Art. 1º. Fica criada na categoria ACOMPANHAMENTO DA GESTÃO a 

subcategoria de processo denominada ACOMPANHAMENTO, por meio da qual 
serão realizados os procedimentos rotineiros de acompanhamento da Gestão 
Estadual e Municipal. 

 
  § 1º. No primeiro dia útil de cada exercício financeiro serão instaurados 455 
processos de acompanhamento, sendo: (...) 

 
Art. 2º. Protocolizados e autuados os processos conforme o art. 1º desta 

Resolução, os autos eletrônicos serão encaminhados aos departamentos da 
Diretoria de Auditoria e Fiscalização - DIAFI responsáveis pelo Acompanhamento 
da Gestão Estadual e Municipal. 

 
(...) 

 
Art. 9º. Após o processamento do balancete relativo a dezembro de cada 

exercício, será elaborado o Relatório Prévio sobre a Gestão do Poder ou Órgão, 
com a indicação das falhas e irregularidades não saneadas ao longo do exercício, 
do qual Gestores e Interessados no processo de acompanhamento serão intimados 
para apresentação de defesa.  

 
(...) 

 
Art. 10. O Gestor quando da apresentação da respectiva Prestação de 

Contas Anual deverá, a título de defesa, esclarecer todas as irregularidades 
consideradas como remanescentes no Relatório Prévio elaborado na forma 
prevista art. 9º desta Resolução.  
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Parágrafo único. Só haverá nova intimação para apresentação de defesa se 
após o recebimento da Prestação de Contas Anual, a Diretoria de Auditoria e 
Fiscalização - DIAFI apontar irregularidades que não constaram do Relatório 
Prévio.  
 

Conforme se pode inferir dos preceitos legais acima transcritos, no Relatório 
Prévio sobre a Gestão, previsto no art. 9º, deverão ser indicadas eventuais falhas não 
sanadas no decorrer do exercício (da gestão municipal/estadual), quando do 
acompanhamento da gestão, viabilizando-se a sua correção, por meio de intimação para 
apresentação de defesa. 

 
Confere-se, então, oportunidade de apresentação de defesa à autoridade 

competente, caso irregularidades sejam apontadas nesse Relatório Prévio, as quais se 
não forem elididas, constarão do futuro Relatório da prestação de contas anual, a serem 
posteriormente prestadas, onde outras eivas poderão ser indicadas, caso haja 
constatação dessas pela Auditoria, quando do exame das contas anuais propriamente 
ditas. 

 
Por seu turno, apenas se constatando, na prestação de contas anual, 

irregularidades diversas daquelas eventualmente apontadas no Relatório Prévio sobre a 
Gestão, proceder-se-á a nova intimação do gestor responsável. 

 

No caso dos presentes autos, não houve, após a análise dos elementos 
referentes à prestação de contas propriamente dita, a constatação de irregularidades 
adicionais àquelas apontadas no Relatório Prévio sobre a Gestão, no entanto, ao gestor 
foi dada nova oportunidade de se defender das irregularidades remanescentes. 

 
Feitas essas considerações, passa-se à análise individualizada da(s) 

inconsistência(s) remanescente(s), apontada(s) pelo Órgão Auditor. 
 

 
- Ocorrência de déficit da execução orçamentária sem a adoção das 
providências efetivas 
 
- Ocorrência de déficit financeiro ao final do exercício  

 
No que se refere às eivas acima mencionadas, foi evidenciado um déficit na 

execução do orçamento do município, na ordem de R$ 543.668,34, em razão de as 
despesas orçamentárias terem sido superiores às receitas arrecadadas, assim como da 
existência de um déficit financeiro ao final do exercício, correspondente ao montante de  
R$ 46.061,04. 

 
Oportuno registrar que tais irregularidades foram objeto do Alerta TCE nº 

1402/17. 
 

Em sede de defesa, o gestor reconhece o déficit financeiro, todavia alega que 
o valor relativo ao déficit foi pouco representativo e que havia cobertura financeira para o 
déficit orçamentário. 
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A esse respeito, importa ressaltar que a Lei de Responsabilidade Fiscal, 

logo em seu art. 1º, §1º, elegeu o planejamento como princípio basilar, destacando a  
importância de se buscar o equilíbrio entre receitas e despesas, in verbis: 

 
 

Art. 1º. Omissis.  
(...) 
 
§1º. A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação 
planejada e transparente, em que se previnem riscos e corrigem 
desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas, 
mediante o cumprimento de metas de resultados entre receitas 
e despesas e a obediência a limites e condições no que tange a 
renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da 
seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, 
operações de crédito, inclusive por antecipação de receita, 
concessão de garantia e inscrição em Restos a Pagar. (grifou-se) 

 
 

  A saúde orçamentária e financeira de um órgão ou entidade pública é fator 
fundamental para que seja possível a continuidade adequada dos serviços públicos por 
ela prestados. No caso concreto, a ocorrência de déficit na execução do orçamento pode 
acarretar a insuficiência, no futuro, dos recursos do Município para fazer face ao 
pagamento da folha de pessoal, dos compromissos contratuais, legais, etc. 
 
  Ademais, caso haja um resultado deficitário ao final de um exercício, o 
próximo já começa com determinado valor a ser pago com recursos do exercício seguinte. 
Tal cenário se afasta, portanto, da regra do planejamento à qual está atrelado o gestor 
público, no exercício de suas funções. 
 

No caso dos autos, o déficit constatado corresponde à insuficiência de 
receitas nos seus demonstrativos contábeis para fazer face às despesas empenhadas 
pelo ente municipal no exercício em análise, indicando, em outras palavras, que as 
despesas realizadas foram superiores às receitas arrecadadas. 

 
Cumpre mencionar, ainda, que o ordenamento jurídico determina a limitação 

de empenho quando for verificado que a realização da receita pode não comportar o 
cumprimento das metas, conforme prevê o art. 9º da LRF, a seguir transcrito:  

 
 

“Art. 9º. Se verificado, ao final de um bimestre, que a realização da 
receita poderá não comportar o cumprimento das metas de 
resultado primário ou nominal estabelecidas no Anexo de Metas 
Fiscais, os Poderes e o Ministério Público promoverão, por ato 
próprio e nos montantes necessários, nos trinta dias 
subseqüentes, limitação de empenho e movimentação financeira, 
segundo os critérios fixados pela lei de diretrizes orçamentárias. 
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 § 1º. No caso de restabelecimento da receita prevista, ainda que 
parcial, a recomposição das dotações cujos empenhos foram 
limitados dar-se-á de forma proporcional às reduções efetivadas.  
(...) 
 

§ 2º. Não serão objeto de limitação as despesas que constituam 
obrigações constitucionais e legais do ente, inclusive aquelas 
destinadas ao pagamento do serviço da dívida, e as ressalvadas 
pela lei de diretrizes orçamentárias. 
 

 § 4º. Até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder 
Executivo demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais 
de cada quadrimestre, em audiência pública na comissão referida 
no §1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas 
Legislativas estaduais e municipais.  

 
 

          Contudo, apesar do exposto acima, percebe-se que não foi instituída pela 
gestão municipal qualquer medida no sentido de limitar despesas. 
 

Assim, as eivas em comento devem ensejar aplicação de multa, bem como 
recomendação expressa no sentido de maior comprometimento com os princípios e 
regras previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, a fim de que as impropriedades 
constatadas não se repitam nos próximos exercícios. 

 
 
- Ocorrência de irregularidades na execução de contrato 

 
 
No tocante a este item, observa-se que a irregularidade corresponde a 

possível ocorrência de favorecimento na contratação de Raimundo Nonato Pinto da 
Costa, para prestação de serviços técnicos especializados (contábeis) para o Serviço 
Autônomo de Água e Esgotos – SAAE, Contrato nº 0008/2017, decorrente do 
procedimento de inexigibilidade de licitação nº 0002/2017, realizada pelo SAAE. 

 
Segundo informações constantes no Relatório Técnico, o referido contratado 

exerce o cargo de Secretário das Finanças do município de Baía da Traição, conforme 
portaria de nomeação constante às fls. 242 dos autos. Ademais, detectou-se que a 
referida contratação foi realizada por meio de inexigibilidade de licitação, sem 
comprovação no processo da existência dos requisitos permissivos da utilização da 
inexigibilidade de licitação, previstos no art. 25 da Lei nº 8.666/93. 

 
No entanto, conforme se infere dos autos e asseverado pela Auditoria 

(último relatório às fls. 2482), tal irregularidade não é de responsabilidade do Prefeito 
Municipal, mas do gestor do Serviço Autônomo de Água e Esgotos (SAAE) do município 
de Baía da Traição, posto o SAAE ser uma autarquia municipal, com autonomia funcional 
e administrativa, própria dessa espécie de entidade, e a contratação em causa ter sido 
efetivada por seu respectivo gestor. 
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Assim, não se mostra cabível, pois, que a análise da vertente eiva seja 
realizada em sede desta prestação de contas, mas sim, na do referido gestor autárquico. 

 
 
- Não destinação de, no mínimo, 60 % dos recursos do FUNDEB para a 
remuneração dos profissionais do magistério 
 
Após análise das aplicações dos recursos do FUNDEB na remuneração e 

valorização do magistério e dos elementos correlatos apresentados em sede de defesa, 
constatou-se que o valor destinado pelo município a essa finalidade atingiu 59%, ficando 
ainda abaixo do percentual mínimo exigido. 

 
Registre-se que o artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias (ADCT), bem como o artigo 22 da Lei 11.494/2007 (que trata do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Básico – FUNDEB), determinam que deverão 
ser aplicados 60% dos recursos provenientes do FUNDEB em remuneração de 
profissionais do magistério, in verbis: 

 
Art. 60. Nos dez primeiros anos da promulgação desta Emenda, os 
Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão não menos de 
sessenta por cento dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da 
Constituição Federal, à manutenção e ao desenvolvimento do ensino 
fundamental, com o objetivo de assegurar a universalização de seu 
atendimento e a remuneração condigna do magistério. (Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias). 
 
Art. 22. Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais totais 
dos Fundos serão destinados ao pagamento da remuneração dos 
profissionais do magistério da educação básica em efetivo exercício na 
rede pública. 
Parágrafo único. Para os fins do disposto no caput deste artigo, considera-
se: 
I - remuneração: o total de pagamentos devidos aos profissionais do 
magistério da educação, em decorrência do efetivo exercício em cargo, 
emprego ou função, integrantes da estrutura, quadro ou tabela de 
servidores do Estado, Distrito Federal ou Município, conforme o caso, 
inclusive os encargos sociais incidentes 
II - profissionais do magistério da educação: docentes, profissionais que 
oferecem suporte pedagógico direto ao exercício da docência: 
direção ou administração escolar, planejamento, inspeção, supervisão, 
orientação educacional e coordenação pedagógica; 
III - efetivo exercício: atuação efetiva no desempenho das atividades de 
magistério previstas no inciso II deste parágrafo associada à sua regular 
vinculação contratual, temporária ou estatutária, com o ente 
governamental que o remunera, não sendo descaracterizado por 
eventuais afastamentos temporários previstos em lei, com ônus para o 
empregador, que não impliquem rompimento da relação jurídica existente. 
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Pelo exposto, vê-se que tais dispositivos buscam possibilitar melhores 
condições de trabalho aos profissionais do magistério e sua respectiva valorização. 

 

Com efeito, a escorreita aplicação dos recursos com a educação é de suma 
importância, notadamente quando se tem em vista que o acesso à educação constitui um 
direito social consagrado na Constituição Federal, e que é através da sua implementação 
que se assegura a concessão de condições mínimas para o desenvolvimento da pessoa 
humana com participação na vida social.  

 
É de se destacar, ainda, ser impossível a concretização de princípios e 

objetivos básicos da Constituição, como os da “promoção do desenvolvimento nacional” e 
o “respeito à dignidade humana”, sem o acesso à educação de qualidade, com 
profissionais remunerados de forma legal e justa. 

 
Portanto, a inobservância da destinação de tais recursos motiva a emissão 

de parecer contrário à aprovação das contas do gestor, além da aplicação de multa. 
 
 
- Contratação de pessoal por tempo determinado sem atender à necessidade 
temporária de excepcional interesse público, burlando a exigência de realização 
de concurso público 

 
Após a análise do quadro de pessoal da Prefeitura, constatou-se que o 

quantitativo de servidores contratados por excepcional interesse público, no exercício em 
análise, aumentou de 81 (janeiro) para 235 servidores (dezembro), correspondendo a 
uma variação de 158,24%, caracterizando burla ao instituto do concurso público (art. 37, 
II, da Carta Magna). 

 
Em sede de defesa, o gestor argumenta que as contratações realizadas 

tiveram por escopo atender as necessidades surgidas ao longo do ano, acrescentando 
que o Município apresenta peculiaridades que não lhe permitem a realização de concurso 
público, bem assim que adotará providências para regularizar a situação no segundo ano 
do governo. 

 
No tocante a essa irregularidade, impende ressaltar, de início, que o 

concurso público é a regra geral para o preenchimento de cargos e empregos públicos da 
Administração Pública Direta e Indireta. Apenas por exceção, pode o gestor contratar por 
tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse 
público, ex vi do disposto no art. 37, inciso II e IX, da Carta Magna, in verbis: 
 

Art. 37 - Omissis 
(...) 
II - 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. 
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(...) 
IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo 
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional 
interesse público. 

 
 
                       Pelo exposto, resta claro que o sistema constitucional pátrio autoriza a 
contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público, apenas nos casos legalmente estabelecidos e em 
situações de necessidade excepcional, que ensejam satisfação imediata e provisória, e 
não para suprir deficiências de pessoal, que devam ser solucionadas mediante a 
realização de concurso público. 
 
                       Destarte, pelo que se infere dos autos, não há demonstração da existência 
de situação excepcional a justificar as contratações temporárias em causa, havendo na 
verdade uma deturpação do instituto previsto no art. 37, IX, da Carta Magna, já que não 
se trata de situações de necessidade excepcional, que ensejem satisfação provisória. 
 
                       Portanto, não demonstrado o preenchimento dos requisitos constitucionais 
anteriormente mencionados, a Administração Pública não pode utilizar esta modalidade 
de contratação, sob pena de ofensa aos preceitos constitucionais relacionados à 
contratação temporária e à obrigatoriedade da realização de concurso público, além de 
flagrante ofensa ao princípio da legalidade. 
 
                       Por fim, as contratações realizadas pelo município de Baía da Traição, sob 
o pálio da necessidade excepcional e urgente se mostram irregulares, devendo-se aplicar 
multa à autoridade responsável, nos termos do art. 56, II da Lei Orgânica desta Corte, 
bem como determinar à atual gestão municipal que regularize o mais breve possível o seu 
quadro de pessoal, adotando providências no sentido de extinguir as contratações 
temporárias apontadas pelo Corpo Técnico, admitindo servidores por meio de concurso 
público, de modo que as vagas a serem preenchidas, possam assim o ser por aprovados 
em concurso público, na medida das necessidades demonstradas pelo ente municipal, 
bem assim que as contratações temporárias só sejam efetivadas nos estritos moldes 
constitucionalmente previstos. 
 

De se registrar, por fim, que o desrespeito a regra do concurso público, com 
a admissão/contratação de servidores de forma aleatória, e a realização de contratação 
temporária desvirtuada dos seus propósitos constitucionais e legais representa 
irregularidade grave, com reflexos negativos nas contas. 

 
 
- Não recolhimento da contribuição previdenciária do empregador à instituição 
de previdência 

 
 
Sobre este ponto, tem-se que o município  de Baía da Traição deixou de 

recolher ao Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS)  contribuição previdenciária 
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patronal no valor estimado de R$ 562.054,88, contrariando o que determina os artigos 40 
e 195, I, da Constituição Federal. 

 
Em sede de defesa, o gestor alega apenas que atingiu o percentual de 

76,31% de recolhimento do valor estimado das obrigações no exercício. 
 

  A respeito, deve-se ressaltar que a compulsoriedade da contribuição 
previdenciária decorre da necessidade de o gestor público observar o princípio 
constitucional da seguridade social, pois o custeio do sistema previdenciário é efetivado, 
dentre outras, a partir da dupla contribuição de empregados e empregadores, nos 
precisos termos do art. 195, incisos. I e II da Carta Federal: 
 

Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma 
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos 
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e 
das seguintes contribuições sociais: 
 

I – do empregador, da empresa e as entidades a ela equiparada na forma 
da lei (...); 
 

II – do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não 
incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo 
regime geral da previdência que trata o art. 201. 

 

Além disso, os recolhimentos previdenciários têm natureza jurídica de 
tributo, por se tratar de prestação pecuniária instituída em lei e cobrada mediante 
atividade administrativa plenamente vinculada. Ou seja, não cabe ao administrador fazer 
juízo de valor no tocante ao mérito, à oportunidade ou à conveniência no perfazer da 
exação. Trata-se de ato sem margem para discricionariedade. 

 

 Portanto, é imprescindível que se alerte veementemente a gestão para a 
adoção dos procedimentos tendentes ao cumprimento da lei, realizando o repasse 
integral e tempestivo das contribuições previdenciárias e resguardando o erário do 
pagamento de custosos juros em virtude de atrasos em seus compromissos. 

 
A propósito, é preciso oficiar a Receita Federal, para fins de tomada das 

providências de estilo, à vista de suas competências. 
 
 
- Ocorrência de irregularidades concernentes à legislação tributária 

 
 
A irregularidade em comento foi objeto do Processo TC nº 19868/17, 

anexado a presente prestação de contas, que trata de denúncia apresentada em face do 
Prefeito Municipal, apontando a ocorrência de irregularidades. 

 
Após examinar os elementos constantes no referido processo, o Órgão 

Auditor considerou a denúncia procedente no tocante à instituição indevida de taxa, por 
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meio de decreto, pela Prefeitura Municipal, para ser cobrada em face de ônibus de 
turismo que se deslocam no Município. 

 
Ao se pronunciar sobre esse fato, o gestor argumenta que a taxa cobrada 

tem natureza de preço público, podendo ser regulamentada por decreto do Poder 
Executivo. 

 
De início, é preciso ressaltar que taxa e preço público são institutos distintos, 

que possuem características bem diferentes.  
 
A taxa é uma das espécies de tributos, integrante do sistema tributário 

nacional. A Constituição Federal, em seu art. 145, estabelece que os entes federativos 
poderão instituir os seguintes tributos: impostos, taxas (em razão do exercício do poder de 
polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e 
divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição) e contribuição de 
melhoria.1 

 
O Código Tributário Nacional, na mesma linha da Carta Magna, dispõe que 

a taxa tem como fato gerador o exercício regular do poder de polícia ou a utilização 
efetiva ou potencial de serviço público, in verbis: 

 

Art. 77. As taxas cobradas pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal 
ou pelos Municípios, no âmbito de suas respectivas atribuições, têm como 
fato gerador o exercício regular do poder de polícia, ou a utilização, efetiva 
ou potencial, de serviço público específico e divisível, prestado ao 
contribuinte ou posto à sua disposição. 

Depreende-se do dispositivo legal transcrito, portanto, que taxa é uma 
espécie de tributo vinculado, ou seja, é aquele cujo fato gerador é uma atividade estatal  
especificamente dirigida ao contribuinte. 

 
A depender da atividade estatal, pode-se ter duas espécies distintas de 

taxas: de polícia e taxas de serviços públicos. O art. 78 do CTN define, a grosso modo, o 
fato gerador da taxa de polícia como a atividade da Administração Pública que regula ou 
limita atos das pessoas físicas ou jurídicas, visando assegurar o bem da coletividade. 

 
Já o fato gerador da taxa de serviço público está previsto no art. 79 do 

Código Tributário Nacional, o qual dispõe, em resumo, que os serviços públicos podem 
ser utilizados pelo contribuinte de forma efetiva ou potencial e podem ainda ser 
específicos ou divisíveis. 

                                                 
1 Art. 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos: 
I - impostos; 
II - taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços 
públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos a sua disposição; 
III - contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. 
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No tocante ao preço público (tarifa), é preciso destacar que este não é um 

instituto de direito tributário e não tem natureza de tributo, consistindo, na verdade, em 
instrumento de regime contratual, o qual decorre da vontade das partes e somente é 
cobrado com a efetiva utilização do serviço, diferentemente da taxa que tem cobrança 
compulsória. 

 
Dessa forma, conclui-se que os serviços públicos essenciais (distribuição de 

água, de coleta de lixo, etc.), ou seja, aqueles prestados em razão do interesse da 
coletividade, devem ser, via de regra, remunerados por taxa e os serviços públicos não 
essenciais (serviços postal, serviços telefônicos, etc.), isto é, aqueles que quando não 
utilizados não resultam em prejuízo ao interesse público devem ser remunerados 
mediante tarifa.  

 
No presente caso, a descrição dos serviços prestados - organização e 

controle de veículos de passageiros com fins turísticos - dão conta de que tais serviços 
foram prestados pelo Município, mediante atividade estatal específica, em razão de 
interesse público. Logo, trata-se de fato gerador da taxa (tributo) e não de tarifa pública. 

 
Na lição do ilustre doutrinador Ricardo Alexandre, a “taxa é prestação 

pecuniária compulsória, não havendo livre manifestação do sujeito passivo para que surja 
a obrigação de pagar”. Quanto ao preço público, ele ensina que “a relação é contratual, 
sendo imprescindível a prévia manifestação da vontade do particular para que surja o 
vínculo obrigacional. A prestação pecuniária é facultativa.” 

 
Nessa mesma linha de entendimento, o Supremo Tribunal Federal editou a 

Súmula nº 545, a fim de estabelecer a diferenciação entre taxa e preço público, 
especialmente no tocante a espécie normativa que os institui, in verbis: 

 
Súmula 545 - Preços de serviços públicos e taxas não se confundem, 
porque estas, diferentemente daqueles, são compulsórias e têm sua 
cobrança condicionada à prévia autorização orçamentária, em relação 
à lei que as instituiu. 

 
Com efeito, em se tratando de um serviço público que deve ser remunerado 

por taxa, não poderia o Município ter instituído a cobrança desse serviço mediante 
decreto, haja vista se tratar de espécie tributária plenamente vinculada, isto é, 
condicionada a uma atividade estatal específica, a qual somente pode ser instituída e 
fixada por lei, como ocorre com todo tributo. 

 
Dessa forma, entende este Órgão Ministerial que a falha em comento 

contrariou disposição constitucional e legal, infringindo ainda o princípio da legalidade, 
devendo por essa razão, o Poder Público municipal revogar o decreto em comento.  

 
Por fim, recomende-se à administração municipal que, caso pretenda 

prestar um serviço público específico, de interesse público, deve cobrá-lo mediante taxa 
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instituída por lei, em conformidade com a Constituição e com o Código Tributário 
Nacional. 

 
 
- Ocorrência de irregularidades na gestão de pessoal  
 

 
A falha em análise também foi objeto do Processo TC nº 19868/17 

(denúncia) e trata de matéria relativa à prática de nepotismo envolvendo parentes do 
Prefeito, Vice-Prefeito e Secretário do Município de Baía da Traição (esposa e sogro do 
Prefeito, irmão do Vice e esposa do Secretário de Turismo) que foram nomeados para o 
exercício de cargos públicos do quadro de pessoal da Prefeitura. 

 
Em sede de defesa, o gestor defende a tese de que os cargos ocupados 

pelos referidos parentes são de natureza política, não configurando nepotismo, 
acrescentando que independem de capacidade técnica, embora tenha apresentado 
diversos argumentos tentando comprovar a qualificação dos nomeados para os cargos de 
Secretária de Assistência Social, Secretário da Administração e Planejamento, Secretário 
Municipal e Secretária Adjunta de Assuntos Indígenas. 

 
De início, vale salientar que nepotismo é o termo utilizado para fazer 

referência a favorecimento ou promoção de parentes – muitas vezes sem qualquer 
qualificação técnica – para o desempenho de cargos ou funções na Administração 
Pública, em razão exclusivamente da relação de parentesco. O nepotismo é considerado 
uma prática ilegal na Administração Pública. 

 
Com efeito, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, a velha 

conduta de indicar familiares para ocupar cargos públicos se tornou proibida em razão da 
existência expressa dos princípios administrativos da impessoalidade e da moralidade 
(art. 37, caput), e, posteriormente, em razão de vedação legal, a exemplo da Lei Federal 
nº 8.112/90 e do Decreto nº 7.203, de 2010, os quais proíbem a presença de cônjuge, 
companheiro ou parente na linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau para o 
exercício de cargo em comissão ou função de confiança. 

 
A propósito, o princípio da impessoalidade orienta que a Administração 

Pública deve ser impessoal, buscando dar tratamento igual aos indivíduos, sem 
discriminações ou favorecimentos, visando precipuamente atingir o interesse público, e 
nunca o privado, enquanto o princípio da moralidade impõe ao administrador público o 
dever de atuar com observância de princípios éticos da razoabilidade e justiça.  

 
Há ainda a Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal, nessa 

mesma toada, a qual estabelece que: 
 

“A nomeação de cônjuge, companheiro, ou parente, em linha reta, colateral 
ou por afinidade até o 3° grau inclusive, da autoridade nomeante ou do 
servidor da mesma pessoa jurídica, investindo em cargo de direção, chefia 
ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de 

Impresso por convidado em 28/03/2019 10:03. Validação: E897.7BFC.2455.300D.2DAC.C0DB.0300.6D98. 
Parecer. Proc. 06107/18. Data: 28/03/2019 07:25. Responsável: Elvira S. P. de Oliveira.

2519

2519



 
ESTADO DA PARAÍBA 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO 
                                                                 MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

 

14 

confiança, ou ainda, de função gratificada na Administração Pública direta 
ou indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito 
Federal, e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações 
recíprocas, viola a Constituição  Federal.”  

 
Contudo, embora seja uma decisão sacramentada em Súmula Vinculante, 

obrigando toda a Administração Pública ao seu cumprimento, é preciso ressaltar que a 
jurisprudência do STF vem afastando a incidência da referida Súmula nos casos que 
envolvem a investidura de cônjuges ou a nomeação de parentes em cargos públicos de 
natureza política, como os de Secretário Estadual ou Municipal, desde que não esteja 
configurada a hipótese de fraude à lei ou de ausência inequívoca de qualificação técnica 
para o desempenho da função pública. 

 
Nesse sentido, vejam-se algumas decisões do STF: 
 

Direito Administrativo. Agravo interno em reclamação. Nepotismo. 
Súmula Vinculante 13. 1. O Supremo Tribunal Federal tem 
afastado a aplicação da Súmula Vinculante 13 a cargos públicos 
de natureza política, ressalvados os casos de inequívoca falta de 
razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou 
inidoneidade moral. Precedentes. 2. Não há nos autos qualquer 
elemento que demonstre a ausência de razoabilidade da 
nomeação. 
[Rcl 28.024 AgR, rel. min. Roberto Barroso, 1ª T, j. 29-5-2018, 
DJE 125 de 25-6-2018.]  
 
7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem 
majoritariamente afastado a aplicação da Súmula Vinculante 13 
aos cargos de natureza política, conceito no qual se incluem os 
secretários municipais ou estaduais. (...) 8.  Registro que as 
hipóteses de nepotismo cruzado, fraude à lei ou inequívoca falta 
de razoabilidade da indicação, por manifesta ausência de 
qualificação técnica ou idoneidade moral do nomeado, vem sendo 
ressalvadas da aplicação desse entendimento pela jurisprudência 
do Supremo Tribunal Federal. No entanto, os documentos que 
instruem os autos não constituem prova inequívoca a respeito da 
presença de tais circunstâncias. De forma específica, os 
comprovantes de escolaridade que instruem os autos (docs. 47, 48 
e 49) não corroboram a alegação de que a qualificação técnica dos 
nomeados seria manifestamente insuficiente para o exercício dos 
cargos públicos para os quais foram nomeados.[Rcl 29.099, rel. 
min. Roberto Barroso, dec. monocrática, j. 4-4-2018, DJE 66 de 
9-4-2018.] 
 
A jurisprudência do STF preconiza que, ressalvada situação de 
fraude à lei, a nomeação de parentes para cargos públicos de 
natureza política não desrespeita o conteúdo normativo do 
enunciado da Súmula Vinculante 13.[RE 825.682 AgR, rel. min. 
Teori Zavascki, 2ª T, j. 10-2-2015, DJE 39 de 2-3-2015.] 
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Os cargos políticos são caracterizados não apenas por serem de 
livre nomeação ou exoneração, fundadas na fidúcia, mas também 
por seus titulares serem detentores de um “múnus” governamental 
decorrente da Constituição Federal, não estando os seus 
ocupantes enquadrados na classificação de “agentes 
administrativos”. 2. Em hipóteses que atinjam ocupantes de cargos 
políticos, a configuração do nepotismo deve ser analisada caso a 
caso, a fim de se verificar eventual “troca de favores” ou fraude a 
lei. 3. Decisão judicial que anula ato de nomeação para cargo 
político apenas com fundamento na relação de parentesco 
estabelecida entre o nomeado e o chefe do Poder Executivo, em 
todas as esferas da Federação, diverge do entendimento da 
Suprema Corte consubstanciado na Súmula Vinculante 13.[Rcl 
7.590, rel. min. Dias Toffoli, 1ª T, j. 30-9-2014, DJE 224 de 14-11-
2014.] 
 

Verifica-se, portanto, que a jurisprudência da Suprema Corte posiciona-se 
no sentido de que há exceção à regra geral da proibição à nomeação de parentes, qual 
seja, quando as nomeações destes forem direcionadas para cargos políticos e ficar 
comprovado que os nomeados possuem capacidade técnica para exercer a função 
pública e idoneidade moral. 

 
A respeito, no entender desta Representante Ministerial, o nepotismo é uma 

conduta reprovável, por violar a lei e princípios administrativos expressos (moralidade, 
impessoalidade, eficiência e legalidade), mas também por representar um risco para a 
Administração Pública, uma vez que permite ao administrador nomear familiares sem 
qualquer capacidade técnica, baseado, muitas vezes, apenas, em critérios pessoais e de 
afinidade, sem levar em conta questões ligadas ao interesse público. 

 
A questão da vedação à nomeação de parentes para cargos políticos é 

bastante controversa, haja vista que, a referida Súmula Vinculante, se considerada em 
sua literalidade, sugere que o nepotismo deve ser proibido em todas as situações. 

 
Com efeito, embora a regra seja a proibição do nepotismo em toda a 

Administração Pública, não se pode ignorar a existência de jurisprudência recente da 
Suprema Corte entendendo ser possível a nomeação de parentes para cargos de 
natureza política, desde que observados os requisitos da qualificação técnica e 
idoneidade moral do nomeado. 

 
Assim, infere-se ser importante, para a não aplicação da Súmula Vinculante 

13 do STF, que se analise o caso concreto, levando-se em consideração a razoabilidade 
e as questões objetivas aplicáveis ao caso, como o reconhecimento da capacidade 
técnica e a comprovação da idoneidade moral, observando-se ainda se não há ocorrência 
de troca de favores (nepotismo cruzado) ou de fraude à lei. 

 
Nesse diapasão, torna-se, portanto, imprescindível a comprovação desses 

requisitos, a fim de que a nomeação de parente a determinado cargo político não seja 
considerada ilegal.   
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Na hipótese em análise, verifica-se que as indicações ocorreram pra os 

cargos de Secretária de Assistência Social (esposa do Prefeito – Gabriela Freitas Leite 
Oliveira), Secretário de Administração (sogro do Prefeito – Germano Oliveira), Secretário 
Municipal (irmão do Vice-Prefeito - Josivam Estevão dos Santos) e Secretária Adjunta de 
Assuntos Indígenas (esposa do Secretário de Turismo). 

 
O gestor afirma que todos os indicados possuem capacidade técnica e 

competência para assumir as atribuições dos cargos de Secretários Municipais, 
informando, inclusive, que alguns tiveram experiência em suas áreas (como a Sra. 
Gabriela Leite Oliveira e o Sr. Germano Oliveira). Entretanto, ao examinar os argumentos 
e documentos constantes nos autos, constata-se que a defesa não anexou documentos 
idôneos que realmente comprovem a capacidade técnica dos Secretários e suas 
experiências na área de atuação. 

 
Por fim, quanto à nomeação da esposa do Secretário de Turismo para o 

cargo de Secretária Adjunta de Assuntos Indígenas, o gestor esclareceu que a referida 
servidora já foi exonerada do cargo, conforme portaria anexada aos autos.  

 
Sobre esse ponto específico, é de se ver que o fato da referida Secretária 

ter sido exonerada da titularidade da Pasta, não exclui o fato de a irregularidade ter sido 
perpetrada. Ademais, referido cargo não se enquadra na categoria de cargo político, em 
face do que se tem como sumariamente proibida tal nomeação. 

 
Assim, as irregularidades ora analisadas revelam afronta à Constituição e a 

princípios norteadores da Administração Pública, merecendo reprovação deste Corte. 
 
Outrossim, ensejam aplicação de multa à autoridade responsável e 

recomendação à gestão municipal no sentido de providenciar a exoneração daqueles 
Secretários que ainda se encontram em atividade, com envio a esta Corte de prova das 
medidas adotadas, bem como recomendação para que não voltar a repetir a falha, sob 
pena de responsabilização. 

 
 
- Falhas no processo legislativo que instituiu a Contribuição para o Custeio da 
Iluminação Pública 
 
Com relação à irregularidade acima descrita, verificou-se a existência de 

indícios de vícios formais no processo legislativo para edição da Lei Municipal nº 
239/2016, que instituiu a contribuição para o custeio da iluminação pública no município, 
resultando na inconstitucionalidade do referido diploma legal. 

 
De acordo com o apurado pelo Órgão Auditor, não constam, na 

documentação do projeto de lei que instituiu a referida contribuição, os pareceres da 
Comissão de Justiça e Redação e de Orçamento e Finanças. Além disso, apontou-se que 
na Ata da Sessão do Legislativo Municipal, que aprovou o referido projeto de lei, não há 
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registro de que houve a apreciação do parecer das Comissões de Orçamento e Finanças 
e de Justiça e Redação. 

 
O defendente argumenta, em resumo, que não é responsável pelo projeto 

de lei, pois quando assumiu a gestão municipal a lei já estava em vigor. 
 
Após a análise de defesa, a Unidade Técnica ressalta que, de fato, a 

irregularidade não deve ser imputada ao atual gestor, no entanto, reafirma a 
inconstitucionalidade da norma que instituiu a contribuição de iluminação pública. 

 
Ao compulsar os autos e examinar toda a documentação acostada, percebe-

se que a inconstitucionalidade formal da lei tem fundamento, haja vista que a Lei 
Municipal nº 239/2016 foi editada sem observância de uma das formalidades exigidas no 
Regimento Interno, qual seja, elaboração do parecer das Comissões Permanentes 
(Justiça e Redação e Orçamento e Finanças) relativo ao projeto de lei. 
 

Cumpre destacar que a forma da elaboração das leis é matéria 
essencialmente constitucional, e, por essa razão, é imprescindível, no momento da 
elaboração legislativa, que sejam observados os princípios e regras inseridos na 
Constituição Federal, especialmente no que se refere à questão das competências 
legislativas, das espécies legislativas e da obediência ao devido processo legislativo.  
 

Nesse sentido, o projeto de lei, seja ela de âmbito municipal ou estadual, 
deve seguir obrigatoriamente as regras do processo legislativo estabelecidas pela 
Constituição e legislação infraconstitucional, caso contrário,  padecerá de um vício formal 
insanável, resultando, por conseguinte, na inconstitucionalidade formal da lei. 

 
A esse respeito, vale destacar a esclarecedora lição do autor Clémerson 

Merlin Cléve2: 
 

Com efeito, diz-se que uma lei é formalmente inconstitucional quando foi 
elaborada por órgão incompetente (inconstitucionalidade orgânica) ou 
seguindo procedimento diverso daquele fixado na Constituição 
(inconstitucionalidade formal propriamente dita). Pode, então, a 
inconstitucionalidade formal resultar de vício de elaboração ou de 
incompetência (...)   
 No Brasil, tem-se como certo que todas as disposições, ainda que 
adjetivas, da Constituição são essenciais, imperativas, e, então, 
mandatórias, como já teve oportunidade de asseverar Francisco 
Campos. Em vista disso, a inobservância de qualquer regra adjetiva, de 
procedimento ou de competência inscrita na Constituição, implicará a 
inconstitucionalidade da lei ou do ato normativo. Aliás, nesse sentido, há 
vários precedentes do Supremo Tribunal Federal. 

 

                                                 
2 CLÈVE, Clemerson Merlin. A fiscalização abstrata de constitucionalidade no direito brasileiro. São Paulo: 
Revista dos Tribunais, 1995. 
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  Reforçando esse entendimento, leciona  Alexandre de Morais, em sua obra 
Direito Constitucional, in verbis3:  
 

O desrespeito às normas de processo legislativo constitucionalmente 
previstas acarretará a inconstitucionalidade formal da lei ou do ato 
normativo produzido, possibilitando o pleno controle repressivo de 
constitucionalidade por parte do poder judiciário, tanto pelo método 
difuso quanto pelo método concentrado. Salienta-se, ainda que mesmo 
durante o processo legislativo os parlamentares têm o direito público 
subjetivo à fiel observância de todas as regras previstas 
constitucionalmente para elaboração de cada espécie normativa, 
podendo pois, socorrerem-se ao Poder Judiciário via de Mandado de 
Segurança. 

 
  Portanto, resta claro que a inconstitucionalidade formal se configura quando 
algum dos requisitos procedimentais da elaboração normativa é desrespeitado, seja a 
competência para disciplinar a matéria, seja a presença de elemento indispensável do 
processo legislativo. 

 
No caso em análise, observa-se que estão ausentes, no projeto de lei que 

referente à instituição da contribuição para a iluminação pública, os pareceres das 
Comissões Permanentes de Justiça e Redação e Orçamento e Finanças, os quais são 
considerados obrigatórios pelo Regimento Interno da Câmara Municipal de Baía da 
Traição (Resolução nº 04/99). 

 
A obrigatoriedade de manifestação das referidas Comissões é inferida dos 

artigos 37 e 39, inciso I, do mencionado Regimento Interno, in verbis: 
 

 

 
 

 
 

                                                 
3 MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 22. ed. São Paulo: Atlas: 2009. 
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Portanto, do exposto, conclui-se que os pareceres das Comissões 

Permanentes são tidos como elementos indispensáveis à regularidade de todo projeto 
de lei, de modo que sua ausência representará flagrante inobservância do processo 
legislativo, o que enseja a inconstitucionalidade formal da lei.  

 
Enfim, resta evidente que o desrespeito aos rituais rigidamente impostos 

pela Constituição Federal torna a lei inconstitucional por insanável vício formal, sendo o 
caso de Poder Judiciário, através do controle de constitucionalidade, seja o concentrado 
ou difuso, declarar sua inconstitucionalidade. 
 

A propósito, no tocante ao controle de constitucionalidade de lei ou ato 
normativo, cumpre esclarecer que o Tribunal de Contas não pode, por óbvio, declarar 
inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, já que se trata de atribuição exclusiva do 
Poder Judiciário, mas pode afastar a aplicabilidade do texto legal tido por inconstitucional, 
no tocante à matéria sujeita a sua apreciação. 

 
Assim, tendo em vista o disposto no supracitado dispositivo constitucional, 

reputa-se cabível recomendação à gestão municipal para que suspensa a cobrança da 
contribuição baseada em lei potencialmente inconstitucional. 

 
Por último, como se trata de hipótese de declaração de inconstitucionalidade 

de lei em abstrato, de competência exclusiva do Poder Judiciário, faz-se necessário que 
tal matéria seja remetida ao Ministério Público Comum para adoção das providências que 
entender cabíveis no que tange à propositura da competente medida judicial. 

 

 
- Contratação de pessoal por tempo determinado sem a realização de processo 
seletivo simplificado 

 
Em relação a este item, constatou-se que o Fundo Municipal de Saúde de 

Baía da Traição realizou admissão de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) mediante 
contratação sem a realização de processo seletivo simplificado. 

 
Por ocasião da defesa, o Prefeito Municipal solicitou o chamamento ao 

processo do gestor do Fundo, Sr. Marcelo Ferreira de Lima, para se pronuncia acerca 
desta eiva, todavia, o Órgão de Instrução esclareceu que não havia necessidade, uma 
vez que a competência para a a contratação é do Chefe do Poder Executivo. 

 
Com razão a Auditoria quanto ao aspecto da competência.  
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Em relação ao mérito da irregularidade, é oportuno ressaltar que a 
obrigatoriedade da realização de processo seletivo público prévio para as contrações de 
Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) 
decorre de imposição constitucional. 

 
 Assim, observe-se o disposto nos parágrafos 4° e 5° do art. 198 da CF/88, 

incluídos pela Emenda Constitucional nº 51/2006, bem como o estabelecido no art. 2º, § 
único da referida Emenda, os quais determinam: 
 

Art. 198. As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede 
regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado 
de acordo com as seguintes diretrizes: 
[...] 
§ 4º Os gestores locais do sistema único de saúde poderão admitir agentes 
comunitários de saúde e agentes de combate às endemias por meio de 
processo seletivo público, de acordo com a natureza e complexidade de 
suas atribuições e requisitos específicos para sua atuação.  
§ 5º Lei federal disporá sobre o regime jurídico, o piso salarial profissional 
nacional, as diretrizes para os Planos de Carreira e a regulamentação das 
atividades de agente comunitário de saúde e agente de combate às 
endemias, competindo à União, nos termos da lei, prestar assistência 
financeira complementar aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, 
para o cumprimento do referido piso salarial. (Redação dada pela Emenda 
Constitucional nº 63, de 2010); 

 

Posteriormente foi editada a Lei Federal n° 11.350/2006, visando à 
regulamentação das atividades de Agente Comunitário de Saúde e Agente de Combate 
às Endemias, a qual dispõe: 

 

[...] 
Art. 9  A contratação de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de 
Combate às Endemias deverá ser precedida de processo seletivo público 
de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 
complexidade de suas atribuições e requisitos específicos para o exercício 
das atividades, que atenda aos princípios de legalidade, impessoalidade, 
moralidade, publicidade e eficiência. 
 
Parágrafo único. Caberá aos órgãos ou entes da administração direta dos 
Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios certificar, em cada caso, a 
existência de anterior processo de seleção pública, para efeito da dispensa 
referida no parágrafo único do art. 2o da Emenda Constitucional no 51, de 14 
de fevereiro de 2006, considerando-se como tal aquele que tenha sido 
realizado com observância dos princípios referidos no caput. 

 
EC 51 - Art. 2º. Após a promulgação da presente Emenda Constitucional, os 
agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias 
somente poderão ser contratados diretamente pelos Estados, pelo Distrito 
Federal ou pelos Municípios na forma do § 4º do art. 198 da Constituição 
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Federal, observado o limite de gasto estabelecido na Lei Complementar de 
que trata o art. 169 da Constituição Federal.  
 
Parágrafo único. Os profissionais que, na data de promulgação desta 
Emenda e a qualquer título, desempenharem as atividades de agente 
comunitário de saúde ou de agente de combate às endemias, na forma da 
lei, ficam dispensados de se submeter ao processo seletivo público a que se 
refere o § 4º do art. 198 da Constituição Federal, desde que tenham sido 
contratados a partir de anterior processo de Seleção Pública efetuado por 
órgãos ou entes da administração direta ou indireta de Estado, Distrito 
Federal ou Município ou por outras instituições com a efetiva supervisão e 
autorização da administração direta dos entes da federação.” 

 
 

Diante do exposto, fica claro que os Agentes Comunitários de Saúde e os 
Agentes de Combate às Endemias, contratados após 14/02/2006, data da promulgação 
da Emenda Constitucional nº 51/2006, precisam se submeter a processo de seleção 
pública prévio, como requisito para o exercício dos referidos cargos. 

 
Somente aqueles Agentes contratados em data anterior à da promulgação 

da EC 51/2006 não precisam mais se submeter a novo processo, desde que comprovada, 
através de certificação emitida pelo ente público competente, que a anterior contratação 
se deu através de processo de seleção pública. 

 
Dessa forma, as contratações em comento devem ser consideradas ilegais, 

uma vez que não foram precedidas do devido processo seletivo mencionado na Lei 
11.350/2006 e no art. 198 da CF/88. 

 
Ademais, faz-se necessário recomendar ao gestor municipal que adote 

medidas no sentido de desligar esses servidores do serviço público municipal, e não volte 
a contratar Agentes Comunitários de Saúde sem a realização de processo seletivo 
simplificado. 

 
Ante o exposto, opina esta Representante do Ministério Público de Contas 

pela:  
 

 
1. EMISSÃO DE PARECER CONTRÁRIO à aprovação das contas anuais 

de governo do Sr. Euclides Sérgio Costa de Lima Júnior, Prefeito 
Constitucional do Município de Baía da Traição, relativas ao exercício de 
2017; 

 
2. IRREGULARIDADE DAS CONTAS DE GESTÃO do supramencionado 

gestor, referente ao citado exercício; 
 

3. DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO PARCIAL dos preceitos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LC nº 101/2000);  
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4. APLICAÇÃO DA MULTA prevista no art. 56, II, da Lei Orgânica desta 

Corte ao referido gestor, em virtude do cometimento de infração a normas 
legais e constitucionais, conforme indicado no presente Parecer; 

 
 5. RECOMENDAÇÃO à Administração Municipal de Baía da Traição no 

sentido de: 
 

5.1. Atender aos princípios previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal - 
LRF, buscando adotar uma gestão fiscal equilibrada e eficiente, 
especialmente no que diz respeito ao disposto nos artigos 1º da LC nº 
101/2000; 

 
 5.2. Dar fiel cumprimento às normas constitucionais relativas à aplicação de 

recursos do FUNDEB na remuneração e valorização do magistério (art. 60, 
XII do ADCT); 

 
5.3. Cumprir com as obrigações previdenciárias (art. 195 da CF), de modo 
que o seu recolhimento seja realizado de forma integral e tempestiva; 

 
 5.4. Observar a à legislação tributária quando da instituição de taxas e 

tarifas publicas, observando as diferenças entre tais institutos; 
 

5.5. Providenciar a exoneração dos Secretários mencionados nos autos, 
irregularmente nomeados em face de parentescos, os que ainda se 
encontrarem em atividade, devendo, em seguida, enviar a esta Corte prova 
das medidas adotadas, não voltando a repetir a eiva, sob pena de 
responsabilização; 
 
5.6. Adotar medidas no sentido de exonerar os Agentes Comunitários de 
Saúde contratados irregularmente, promovendo a contratação de servidores 
para tal cargo, impreterivelmente por meio da realização de processo 
seletivo simplificado. 
 
 
6. REPRESENTAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO acerca  da 
eventual inconstitucionalidade formal da Lei Municipal nº 239/2016, para 
adoção das providências que entender cabíveis no que tange à propositura 
da competente medida judicial, bem como acerca dos indícios da prática de 
atos de improbidade administrativa por parte do Prefeito, consubstanciados 
na nomeação de parentes para cargos políticos sem comprovação das 
respectivas capacidades técnicas (nepotismo), para fins de igualmente 
adotar as medidas que entender cabíveis, à vista de suas competências; 

 
7. COMUNICAÇÃO à Receita Federal do Brasil para adoção das medidas 
de sua competência, no tocante ao não recolhimento da contribuição 
previdenciária. 
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É o Parecer. 
 
 
 
João Pessoa, 27 de março de 2019. 
 

 
 
 
 
 

ELVIRA SAMARA PEREIRA DE OLIVEIRA 
Procuradora do Ministério Público de Contas da Paraíba 
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