
 

 

 

 
 

Estado de Alagoas 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
1ª Procuradoria de Contas 

RECOMENDAÇÃO N. 1/2014/1ªPC/RS 

 

 
Procedimento Investigativo n. 16/2014. 

Ente: Prefeitura Municipal de TAQUARANA. 

Gestor: Sebastião Antônio da Silva. 

 

 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DE 

ALAGOAS, pelo Procurador que esta subscreve, no exercício de suas atribuições 

constitucionais e legais, nos termos dos arts. 129, inc. II, e 130 da Constituição da 

República, arts. 142, 149, parágrafo único, “d”, e 150 da Constituição Estadual, e 

 

CONSIDERANDO que a Constituição da República, em seus arts. 

70, parágrafo único, 71, inc. I e II, e 75, bem como a Constituição Estadual, em seus arts. 

97, inc. I e II, estabelecem para qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que 

utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos 

quais a União, o Estado ou o Município respondam, ou que, em nome destes, assuma 

obrigações de natureza pecuniária, o dever de prestar contas aos órgãos de controle 

externo; 

 

CONSIDERANDO a competência dos Tribunais de Contas e, por 

conseguinte, do Ministério Público de Contas, para fiscalizar a legalidade dos atos de 

admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, incluídas as 

fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo 

de provimento em comissão (art. 71, inc. III, c/c 75 e 130 da CR); 

 

CONSIDERANDO as informações colhidas no procedimento 

investigativo n. 16/2014, instaurado para apurar denúncias relacionadas a irregularidades 

em processo seletivo simplificado realizado pela Prefeitura Municipal de TAQUARANA 

para a contratação de monitores para a educação; 

 

CONSIDERANDO que no decorrer da apuração verificaram-se 

falhas na publicidade do edital do processo seletivo simplificado n. 1/2014 e do resultado 

final com a lista dos candidatos aprovados; 

 

CONSIDERANDO ter sido firmado Termo de Compromisso e 

Ajustamento de Conduta com o Ministério Público Estadual, no qual fora ajustado o prazo 

de 8 (oito) meses para a regularização das contratações temporárias, a contar de 2.10.2013, 

sendo definido, ainda, que, havendo a necessidade de admissão de servidores efetivos, os 

respectivos cargos deveriam ser criados e realizado o concurso público; 

 

CONSIDERANDO a necessidade de lei para reservar percentual 

dos cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência e definição dos 

critérios de sua admissão (art. 37, inc. VIII, da CR) e que os órgãos e entidades da 

administração direta e indireta devem dispensar, no âmbito de sua competência e 

finalidade, tratamento prioritário e adequado, tendente a viabilizar, sem prejuízo de outras, 

a adoção de legislação específica que discipline a reserva de mercado de trabalho, em favor 
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das pessoas portadoras de deficiência, nas entidades da Administração Pública e do setor 

privado (art. 2º, parágrafo único, inc. III, “d”, da Lei n. 7853/89); 

 

CONSIDERANDO a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal 

(ADI n. 3247/MA; ADI n. 3237/DF; e RE n. 658026/MG) no sentido de que, para assumir 

como regular a contratação temporária ou por tempo determinado realizada pela 

administração pública, é obrigatório o atendimento aos seguintes requisitos: (i)  existência 

de lei estabelecendo os casos em que se admitirá a contratação por tempo determinado, 

discriminando cada hipótese quanto ao tempo determinado e à necessidade temporária, e 

ainda: (i.a) a lei não poderá estabelecer hipóteses abrangentes e genéricas de contratações 

temporárias sem concurso público; (i.b) a lei deverá especificar a contingência fática que 

evidencie situação de emergência; (ii) previsão legal dos cargos cuja atividade seja 

essencial e permanente, os quais deverão providos por concurso público a ser realizado 

pelo poder público paralelamente às contratações; (iii) comprovação da existência de 

necessidade temporária; e (iv) comprovação da existência de excepcional interesse público. 

 

RESOLVE RECOMENDAR ao Excelentíssimo PREFEITO DO 

MUNICÍPIO DE TAQUARANA que adote as seguintes providências: 

 

a) não realizar novas contratações temporárias a partir da 

seleção feita por meio do processo seletivo simplificado n. 

1/2014, devendo publicar aviso no site do Município na 

internet e no Diário Oficial do Município informando a 

medida aos candidatos selecionados, no prazo de 15 (quinze) 

dias;  

 

b) não prorrogar as contratações temporárias decorrentes do 

processo seletivo simplificado n. 1/2014, devendo publicar 

aviso no site do Município na internet e no Diário Oficial do 

Município informando a medida aos contratados, no prazo de 

15 (quinze) dias; 

 

c) publicar, no site do Município na internet e no Diário Oficial 

do Município o resultado final com a listagem contendo os 

nomes e a pontuação dos candidatos selecionados no 

processo seletivo simplificado n. 1/2014, no prazo de 15 

(quinze) dias;  

 

d) adotar as medidas de sua competência necessárias à 

definição, por meio de lei, de percentual de reserva de vagas 

em favor de portadores de deficiência nos concursos públicos 

e processos seletivos simplificados realizados pelo poder 

público municipal, no prazo de 30 (trinta) dias; e 

 

e) adotar as medidas de sua competência necessárias à alteração 

das Leis municipais n. 322/2001, 518/2013 e 553/2014, para 

que, conforme o caso: discriminem cada hipótese de 
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contratação quanto ao tempo determinado e à necessidade 

temporária; não utilizem hipóteses abrangentes e genéricas; 

especifiquem a contingência fática que evidencie a situação 

de emergência; haja previsão legal dos cargos cuja atividade 

seja essencial e permanente, os quais deverão providos por 

concurso público a ser realizado pelo poder público 

paralelamente às contratações; e limitem o prazo das 

contratações a, no máximo, 12 (doze) meses, a contar do 

último concurso público realizado; no prazo de 30 (trinta) 

dias.  

 

Quanto às medidas adotadas visando à regularização das situações 

mencionadas nas alíneas “a”, “b” e “c”, o gestor deverá comprovar a regularização 

mediante o envio dos respectivos comprovantes de publicação na internet e no DOM ao 

Ministério de Contas, no prazo de 30 (trinta) dias. 

 

Quanto às medidas adotadas visando à regularização das situações 

mencionadas nas alíneas “d” e “e”, o gestor deverá comprovar a regularização mediante o 

envio do comprovante do encaminhamento dos respectivos projetos de lei à Câmara 

Municipal, no prazo de 30 (trinta) dias, e das próprias leis sancionadas, no prazo de 4 

(quatro) meses, ao Ministério de Contas. 

 

A inobservância do contido na presente Recomendação, conforme 

as condições assinaladas acima, acarretará a adoção, pelo Ministério Público de Contas, 

das medidas cabíveis, inclusive a representação ao Tribunal de Contas do Estado e ao 

Ministério Público Estadual, por ato de improbidade administrativa. 

 

ENCAMINHE-SE, com urgência, a presente recomendação ao 

gestor notificado, solicitando que se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito do 

cumprimento espontâneo do objeto da recomendação, indicando fundamentadamente os 

pontos de recusa, se for o caso. O silêncio será compreendido como recusa ao seu 

cumprimento e ensejará a adoção das referidas medidas. 

 

Maceió, AL, em 22 de julho de 2014. 

 

 

RICARDO SCHNEIDER RODRIGUES 
Procurador do Ministério Público de Contas 

Titular da 1ª Procuradoria de Contas 


