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O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO 

ESTADO DE ALAGOAS, Órgão de estatura constitucional, previsto nos arts. 130 da 

Constituição da República e 150 da Constituição do Estado de Alagoas, com sede na 

Av. Fernandes Lima, n. 1047, Farol, Maceió, Alagoas, por meio de seus Procuradores 

de Contas, abaixo assinados, vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, nos 

termos dos arts. 74, § 2º, c/c 75 da Constituição da República, 98, parágrafo único, da 

Constituição Estadual, 42 e segs. da Lei Estadual n. 5.604/94 e 190 e segs. do 

Regimento Interno do TCE/AL, apresentar 

 

REPRESENTAÇÃO 

 

em face do gestor JOSÉ ALCÂNTARA JÚNIOR, ex-Prefeito do Município de 

PALESTINA, e da empresa JJ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. – 

CERCON, em razão de fatos ocorridos no exercício de 2011 e dos fundamentos a 

seguir expostos. 

 

 

I – DOS FATOS. 

 

1. Esta representação tem como origem denúncia formulada ao Ministério 

Público de Contas pelo FÓRUM DE CONTROLE DAS CONTAS PÚBLICAS DE 

ALAGOAS (FOCCOPA), acerca de supostas irregularidades na contratação da empresa 

JJ CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. – CERCON para a realização do 

concurso público pela Prefeitura Municipal de PALESTINA, em 2011, representada à 

época pelo gestor público JOSÉ ALCÂNTARA JÚNIOR (fls. 02/12, doc. anexo). 

 

2. Na denúncia apresentada, o FOCCOPA assevera a possível ocorrência das 

seguintes irregularidades no certame: 

 

Relator: Cons. Subst. Alberto Abreu 
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a) inexistência de licitação para a contratação da empresa JJ Consultoria 

e Assessoria Ltda. (CERCON), responsável pela realização do 

concurso; 

b)  existência de suspensão em desfavor da CERCON para realizar suas 

atividades, estando impedida de realizar certames nos Estados de 

Pernambuco e do Rio Grande do Norte; 

c)  aprovação, na cota de deficientes, de candidato residente em Palestina 

que não seria portador de deficiência visual; e 

d)  aprovação de dois candidatos, também residentes em Palestina, que 

não teriam a concluído a formação e de outro que não teria a 

formação, exigidas pelo edital.  

 

3. Em atenção ao Ofício GP n. 00253/2013, de 08.08.2012, o então gestor da 

municipalidade (fls. 14/15, doc. anexo), ora representado, enviou o Of. n. 029/2012, de 

24.08.2012, encaminhando cópia do processo de licitação, processo de dispensa, edital e 

demais documentos relativos ao resultado do certame (fls. 16/142 e anexo, doc. anexo). 

Nos documentos apresentados verifica-se: 

 

a)  o processo licitatório foi iniciado em 12.04.2010, por provocação do 

Secretario Municipal de Administração à época, Sr. MILENO 

GONÇALVES FERREIRA, ao então Prefeito, sendo apresentada pelo 

Secretario de Finanças, Sr. GEDILSON COSTA DA SILVA, em 

15.04.2010, a relação de cargos, nível de instrução exigida, carga 

horária e vagas (os vencimentos constam no edital do convite, à fl. 

32), informando a dotação orçamentária e a funcional programática 

(fls. 16/20); 

b)  a portaria de nomeação dos membros da comissão permanente de 

licitação (CPL), ocorrida em 11.01.2010 (fl. 23); 

c)  minuta do edital do convite (fls. 24/38); 

d)  emissão de aviso de licitação em 05.05.2010, com indicação de 

publicação no quadro de avisos da Prefeitura em 05.05.2010, 

estipulando data para abertura dos envelopes com propostas de preço 

em 20.05.2010 (fl. 39); 

e)  edital de licitação n. 07/2010, na modalidade convite, tipo menor 

preço por inscrição (item 7.2), com a previsão de que o valor das 

inscrições seria repassado totalmente para a empresa contratada (item 

11 do edital e cláusula décima do contrato), firmado pelo então 

presidente da CPL, Sr. FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA (fls. 

40/57); 

f)  publicação do aviso de licitação no jornal Tribuna Independente do 

dia 11.05.2010 e no Diário Oficial do Estado de 11.05.2010 (fls. 

58/59); 

g)  ata da sessão da abertura de envelopes em 20.05.2010, declarando 

deserta a licitação pela ausência de empresas, assinada pelos três 

membros da CPL (fl. 61); 

h)  aviso de licitação em 2ª chamada, de 08.06.2010, para abertura dos 

envelopes em 22.06.2010, publicado no quadro de avisos em 

08.06.2010 (fl. 62); 
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i)  publicação do aviso de licitação (2ª chamada) no jornal Tribuna 

Independente do dia 11.06.2010 e no Diário Oficial do Estado de 

11.06.2010 (fls. 63/64); 

j)  ata da sessão da abertura de envelopes em 22.06.2010, declarando 

deserta a licitação pela ausência de empresas, assinada pelos três 

membros da CPL (fl. 65); 

k)  parecer jurídico firmado pelo Dr. IRAN NUNES MEDEIRO, 

OAB/AL n. 4.460, datado de 10.12.2010, aprovado em 23.12.2010 

(sem identificação do subscritor, aparentemente firmado pelo Prefeito 

à época), manifestando-se pela revogação do certame, por força do art. 

49 da Lei n. 8.666/93 e pela realização de contratação direta por 

dispensa, na forma do art. 24, inc. V, da Lei n. 8.666/93 (fls. 66/67); e 

l)  ata de audiência realizada no Ministério Público do Trabalho, 

cobrando a realização do concurso público, não ocorrido desde 2001 

(fl. 68). 

 

4. Além desses documentos, foram apresentados pelo então gestor e acostados 

a esta representação: 

 

a)  despacho de abertura do processo de dispensa de licitação n. 001/2011 

(fl. 69); 

b)  apresentação pelo Secretário de Administração à época, Sr. MILENO 

GONÇALVES FERREIRA, de pedido ao Prefeito, em 24.02.2011, 

para a contratação da empresa JJ CONSULTORIA E ASSESSORIA 

LTDA. (CERCON), no valor global de R$1.000,00 (um mil reais) (fl. 

70); 

c)  atestado de capacidade técnica e idoneidade moral em favor da 

CERCON, emitido pela Associação dos Municípios Alagoanos 

(AMA), Prefeitura de Arapiraca, Prefeitura de Feliz Deserto e de 

Canapi (fls. 71/74); 

d)  “contrato de interveniência para prestação de serviços”, firmado entre 

a AMA e a CERCON, prevendo o pagamento da segunda em favor da 

primeira da quantia de 5% (cinco por cento) sobre os recursos 

oriundos das inscrições realizadas pelos candidatos (fls. 75/76); 

e)  contratos firmados entre a CERCON e os Municípios de Marechal 

Deodoro, Palmeira dos Índios, Barra de Santo Antônio e Penedo, 

constando em todos que os certames seriam custeados pelos recursos 

oriundos das inscrições realizadas pelos candidatos, mediante 

contratação direta (sem licitação), nos termos dos arts. 24, inc. II, e 25, 

inc. II, ambos da Lei n. 8.666/93 (fls. 77/84); 

f)  juntada do contrato de constituição da CERCON, constando no seu 

objeto social “consultoria e assessoria empresarial” e demais 

instrumentos de alteração contratual (fls. 85/93 e 102/106);
1
 

g)  comprovante de situação cadastral da CERCON, indicando a atividade 

econômica de “consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria 

técnica específica” e atividades econômicas secundárias de 

                                                           
1
 Consta à fls. 105 a alteração do endereço da empresa CERCON. 
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“administração de caixas escolares” e “atividades de apóio à 

educação, exceto caixas escolares” (fl. 94); 

h)  certidões negativas emitidas pela Secretaria da Receita Federal do 

Brasil e pela Caixa Econômica Federal (fls. 95/96); 

i)  missiva da CERCON dirigida ao Prefeito, datada de 23.02.2011, em 

que: propõe realizar o certame, inclusive elaborando e corrigindo as 

provas a serem aplicadas, com a reversão em seu favor do total dos 

valores cobrados dos candidatos, além do custo de R$1.000,00 (um 

mil reais) a ser suportado pelo município; alega ter realizado certames 

para 56 (cinquenta e seis) prefeituras municipais, 07 câmaras 

municipais e 03 conselhos regionais; e afirma que a contratação seria 

inexigível por força do art. 25, inc. II, da Lei n. 8.666/93 (fls. 97/101); 

j)  parecer jurídico favorável à contratação direta da CERCON, com 

fulcro no art. 24, inc. II, da Lei n. 8.666/93, firmado pelo Dr. IRAN 

SIQUEIRA DE QUEIROZ, OAB/AL n. 6747-B, Assessor Jurídico, 

em 17.03.2011 (fls. 107/108); 

k)  minuta contratual (fls. 109/113); 

l)  despacho do Prefeito encaminhando feito à CPL, em 03.03.2011; 

despacho do Presidente da CPL enviando à Secretaria de Finanças em 

10.03.2011; despacho do Secretário de Finanças informando a 

alocação dos recursos nas respectivas dotações orçamentárias, em 

14.03.2011 (fls. 114/116); 

m)  despacho do Prefeito, Sr. JOSÉ ALCÂNTARA JÚNIOR, datado de 

15.03.2011, autorizando a realização do objeto, bem como declarando, 

nos termos da Lei Complementar n. 101/2000, que as despesas 

decorrentes do processo tem adequação orçamentária e financeira para 

o respectivo exercício financeiro com a Lei Orçamentária Anual e 

compatibilidade com o Plano Plurianual e a Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (fl. 117); 

n)  súmula do contrato com base no art. 24, inc. II, da Lei n. 8.666/93, 

datada de 31.03.2011, constando publicação no quadro de avisos da 

Prefeitura em 31.03.2011, e ordem de serviço firmada pelo Prefeito e 

pela contratada, em 31.03.2011 (fls. 119/120); 

o)  lista com quantitativo de inscritos (concorrência), à fl. 121; 

p)  relação dos aprovados dentro das vagas previstas (fls. 122/128); 

q)  memorandos do Presidente da CPL aos Secretários de Administração, 

Educação, Assistência Social e Saúde, datados de 10.10.2011, 

encaminhando relação de aprovados (fls. 129/132); 

r)  ratificação do entendimento e autorização para a contratação da 

empresa CERCON com base no art. 24, inc. II, da Lei n. 8.666/93, 

firmada pelo Prefeito, em 22.03.2011(fl. 134); 

s)  aviso de dispensa de licitação, datado de 23.03.2011, indicando 

publicação em quadro de avisos da Prefeitura em 23.03.2011 (fl. 135); 

t)  despacho do Presidente da CPL, solicitando a emissão de nota de 

empenho, e despacho do Secretário de Finanças, informando a 

emissão (fls. 136/137); e 

u)  contrato firmado entre a Prefeitura e a CERCON, datado de 

31.03.2011, subscrito pelo Prefeito (fls. 138/142). 
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5. Na documentação em anexo a esta representação consta, ainda, o edital do 

concurso público e a relação dos candidatos inscritos. 

 

6. A partir da análise dos documentos acostados aos autos, constataram-se as 

seguintes irregularidades no tocante ao processo licitatório anterior e à posterior 

contratação direta da empresa: 

 

a) inexistência nos autos de menção à lei que criou os cargos objeto do 

certame; 

b) inexistência de numeração dos processos administrativos; 

c) ausência dos comprovantes de entrega dos convites, no primeiro 

processo licitatório, que restou deserto; 

d) celebração de “contrato de risco”, com repasse integral dos valores 

arrecadados em favor da empresa, além da cobrança de mais 

R$1.000,00 (um mil reais) do município; 

e) utilização indevida de licitação por dispensa em razão do preço, sem 

considerar o montante dos valores arrecadados com as inscrições; 

f) ausência de comprovação no processo da reconhecida especialização 

na realização de concurso público com comprovada aptidão para 

desempenho da atividade e compatível em características, quantidades 

e prazos estabelecidos no instrumento convocatório ou contrato e 

indicação das instalações e do aparelhamento e do pessoal técnico 

adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação; e 

g) contratação de empresa cujo objeto social não tem pertinência com o 

serviço prestado. 

 

7. Em relação às alegadas falhas envolvendo os candidatos aprovados, não 

havia nos autos elementos suficientes para qualquer análise. Foi preciso ampliar a 

instrução do feito, para coligir maiores informações, lastreando com maior segurança 

atuação ministerial, bem como oportunizando o contraditório e a ampla defesa. 

 

8. Em atenção aos Despachos n. 3/2013 (fls. 143/149) e 74/2013 (fl. 201), o 

denunciante apresentou as seguintes informações complementares: 

 

a) após ter monitorado no Município a real existência da licitação e 

conversado com o então Presidente da Comissão de Licitação, Sr. 

FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA, que já teria sido preso 

anteriormente por ordem da Justiça Estadual, a pedido do GECOC, 

constatou que o certame não teria sido efetivamente realizado, mas 

realizada grosseira montagem no procedimento respectivo 

procedimento; 

b) o Sr. FERNANDO JORGE MIRANDA, que também teria sido preso 

anteriormente por ordem da Justiça Estadual, a pedido do GECOC, 

teria sido aprovado na vaga destinada a deficientes físicos, para o 

cargo efetivo de vigilante; apesar de ter alegado deficiência visual, 

exerceria atividades incompatíveis como dirigir motos e carros, além 

de trabalhar sem se valer do método Braille; ademais, estaria atuando 
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com desvio de função e acumularia irregularmente outro cargo efetivo 

de assistente administrativo no Município de Pão de Açúcar; 

c) os Srs. VALTER LUCIANO CORDEIRO, CLAUDIANA MELO  

SILVA e DAMIANA DOS SANTOS, que exercem os cargos de 

Secretário Escolar, não teriam concluído a formação profissional 

exigida; e 

d) o Sr. JOSÉ CARLOS DOS SANTOS não teria a formação específica 

exigida para o cargo, pois não seria graduado em Artes, mas em 

pedagogia. 

 

9. É preciso registrar a obrigação de os gestores enviarem ao Tribunal de 

Contas todos os 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 para fins de registro, tal como ocorre 

com os atos de aposentadorias, reformas e pensões. Por se tratar de ato complexo, a 

análise da Corte de Contas é imprescindível à validade do ato. 

 

10. Nesse sentido, a Lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas 

(Lei estadual n. 5.604/1994) determina expressamente que os gestores enviem os 

respectivos processos no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação do ato (art. 

37, inc. III). 

 

11. No intuito de perquirir se a legislação mencionada foi cumprida, este 

Parquet efetuou diversas diligências. Contudo, apesar de notificado por duas vezes (v. 

fls. 153, 164, 201, 202 e 204), o atual gestor de PALESTINA, Sr. GERALDO 

JOAQUIM DE CARVALHO, não apresentou as informações e documentos 

requisitados por meio dos Despachos n. 3/2013 (fls. 143/149) e 74/2013 (fl. 201), quais 

sejam: 

 

a)  cópia da lei municipal relativa à criação dos cargos públicos que 

foram objeto do concurso público n. 001/2011 realizado pela 

municipalidade;  

b)  relação dos candidatos aprovados no referido certame e que foram 

nomeados e empossados; e 

c)  informar se foi cumprido o disposto no art. 37, inc. III, da Lei estadual 

n. 5.604/94, em relação às admissões decorrentes do concurso público 

de 2011, no prazo de 30 (trinta) dias. 

 

12. Por meio do Ofício n. 145/2013, de 8.11.2013, o atual Prefeito GERALDO 

JOAQUIM DE CARVALHO informou que a requisição já havia sido atendida por meio 

do Ofício n. 29/2012, de 24.8.2012, deixando, portanto, de prestar as informações 

devidas. 

 

13. Além disso, o ex-gestor, Sr. JOSÉ ALCÂNTARA JÚNIOR, apesar da 

notificação recebida no endereço residencial indicado à Receita Federal, não 

apresentou justificativas ou esclarecimentos em relação às irregularidades apontadas 

(v. fls. 179/180 e 195). 
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14. Em relação à empresa CERCON, sua notificação foi intentada por duas 

oportunidades, mas não foi possível concretizar o ato (v. fls. 158, 168/172, 201 e 205). 

 

 

II – DOS FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 

 

15. A Constituição da República, do Estado de Alagoas, a Lei Orgânica do 

TCE/AL e seu respectivo regimento interno asseguram a qualquer pessoa a legitimidade 

para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas.
2
 

 

16. Com maior razão, o Ministério Público de Contas, Órgão de estatura 

constitucional cuja vocação é justamente a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático e dos interesses sociais perante os respectivos Tribunais de Contas, tem o 

dever de atuar quando tiver conhecimento de fatos deletérios que estejam sob a 

jurisdição das Cortes de Contas. 

 

17. Essa é a única interpretação consentânea com a instituição pelo legislador 

constituinte originário de um Parquet com atuação exclusiva nos Tribunais de Contas, 

especializado, pois, na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e 

patrimonial, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e aplicação das 

subvenções e renúncia de receitas. 

 

18. Nos termos do art. 43 da Lei estadual n. 5.604, 20 de janeiro de 1994 (Lei 

Orgânica do TCE/AL), a denúncia ou representação deve estar acompanhada de prova 

ou indício concernente ao fato denunciado, ou da existência de ilegalidade ou 

irregularidade. 

 

19. Além disso, nos termos do art. 38 da Lei estadual n. 5.604, de 20 de janeiro 

de 1994 (Lei Orgânica do TCE/AL), para assegurar a eficácia do controle externo e 

instruir o julgamento das contas, o Tribunal de Contas deve efetuar a fiscalização dos 

atos e contratos de que resulte receita ou despesa.  

 

20. Sob outra perspectiva, após 1988, a Constituição da República, em seu art. 

71, inc. III, também passou a estabelecer, dentre as competências do Tribunal de Contas 

da União, a apreciação, para fins de registro, da 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. 

 

21. A referida competência deve ser exercida pelos Tribunais de Contas dos 

Estados e Conselhos de Contas dos Municípios, onde houver, por força da norma de 

extensão do art. 75 da CR. Em Alagoas, a Constituição Estadual reproduziu a referida 

regra em seu art. 97, inc. III, “a” c/c art. 36.  

 

                                                           
2
  Arts. 74, § 2º, c/c 75 da Constituição da República, 98, parágrafo único, da Constituição Estadual, 42 

e segs. da Lei Estadual n. 5.604/94 e 190 e segs. do Regimento Interno do TCE/AL. 
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22. A Lei Orgânica do TCE/AL (Lei estadual n. 5.604/1994), por sua vez, 

disciplinou a matéria, reproduzindo a citada regra de competência (art. 1º, inc. III, “a”, e 

art. 37, inc. I, c/c art. 94). Ademais, a LO estabeleceu expressamente que os referidos 

atos de admissão serão “obrigatoriamente, formalizados com a fundamentação legal, e 

deverão ser publicados e remetidos ao Tribunal, no prazo de até 30 (trinta) dias da 

respectiva publicação” (grifo nosso). 

 

23. Destarte, cumpre aos Tribunais de Contas velar pelo respeito à regra do art. 

37, inc. II, da CR/88, segundo a qual 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. 

 

24. Neste contexto, importante mencionar o art. 3º, caput, da referida Lei 

Orgânica assegura o poder regulamentar da Corte para expedir instruções normativas 

sobre matérias de suas atribuições, organização de processos que lhe devam ser 

submetidos, obrigando seu cumprimento, sob pena de responsabilidade. Em 22.6.2012, 

o TCE/AL publicou a Instrução Normativa n. 001/2012, que representou enorme 

avanço ao disciplinar a fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas sobre 

os contratos relativos a serviços de organização e realização de concurso para 

provimento de cargos e empregos públicos na Administração Pública Municipal e 

Estadual e deu outras providências. Por certo, embora posterior à realização do certame 

ora examinado, o entendimento consolidado por meio da referida regulamentação 

apenas apresenta de forma didática aos gestores o que já estava prescrito na Lei n. 

8.666. de 1993, de modo que as irregularidades ora verificadas decorrem da violação à 

lei e não ao regulamento do TCE/AL. 

 

25. Outrossim, para exercer a fiscalização que lhe compete, a Corte de Contas 

deve receber cópias dos editais de licitação, acompanhadas da documentação que a eles 

diga respeito, bem assim dos atos de dispensa ou inexigibilidade, acompanhados dos 

fundamentos e justificativas, além de cópia autenticada dos contratos, nos termos do art. 

38, inc. II, “e” e “f”, da Lei Orgânica do TCE/AL. O prazo para envio está disciplinado 

pela Resolução Normativa n. 002/2003 (Calendário das Obrigações dos Gestores 

Públicos), qual seja, 30 (trinta) dias após o encerramento do mês. 

 

26. In casu, a partir da denúncia e dos elementos colhidos durante a instrução 

deste procedimento verificou-se a presença de indícios suficientes a legitimar a atuação 

ministerial por meio da propositura de representação ao e. Tribunal de Contas, conforme 

se depreende dos itens 6 e 8 supra. Contudo, apesar de diversas tentativas, não foi 

possível obter maiores esclarecimentos junto ao ex-gestor, à empresa contratada e ao 

atual gestor (v. itens 11 a 14 supra), 

 

27. Ademais, o histórico de descumprimento da legislação por diversos gestores 

municipais, a notícia de que apesar dos esforços envidados pela Corte de Contas alguns 

municípios não têm atendido às determinações do TCE/AL, somados aos fatos 

anteriormente mencionados, denotam indícios de que graves irregularidades 



 
 

Página 9 de 10 

Representação. Concurso Público. Palestina. 2011. 

 

Estado de Alagoas 

MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 
 

ocorreram por ocasião do concurso público realizado em 2011 no Município de 

PALESTINA. 

 

 

III – DOS PEDIDOS. 

 

28. Do exposto, o Ministério Público de Contas do Estado de Alagoas requer, 

nesta ordem: 

 

(i) o juízo positivo de admissibilidade da pretensão pela Presidência 

dessa e. Corte de Contas (art. 191, § 2º, do RI/TCE/AL) e, por 

conseguinte, a distribuição do feito ao(a) Relator(a) Cons. Subst. 

ALBERTO PIRES ALVES DE ABREU; 

 

(ii) a submissão do processo ao Pleno do Tribunal de Contas, para que 

seja determinada a apuração dos fatos (art. 192 do RI/TCE/AL); 

 

(iii) o encaminhamento dos autos aos Órgãos Técnicos, para atendimento 

das diligências internas que o(a) Relator(a) julgar necessárias, além de 

determinar ao atual gestor municipal, como medida importante 

para a coleta de provas documentais e à formação do convencimento 

sobre os fatos narrados, que apresente os seguintes documentos / 

informações (art. 193 do RI/TCE/AL):  

 

a)  cópia da lei municipal relativa à criação dos cargos públicos que 

foram objeto do concurso público n. 001/2011 realizado pela 

municipalidade; 

b)  relação dos candidatos que foram nomeados e empossados, com 

as respectivas datas e termos de nomeação e posse; e  

c)  informar se foi cumprido o disposto no art. 37, inc. III, da Lei 

estadual n. 5.604/94, em relação às admissões decorrentes do 

concurso público de 2011, no prazo de 30 (trinta) dias. 

 

(iv) realização de inspeção in loco no Município de PALESTINA, para 

apurar os fatos mencionados, em especial aqueles referentes às 

irregularidades relacionadas aos servidores aprovados no certame, 

indicados no item 8 supra; 

 

(v) informação pela Diretoria Técnica competente do envio do processo 

relativo ao concurso público realizado em PALESTINA, inclusive 

edital e contrato, ao TCE/AL; em caso positivo, indicar o número do 

processo gerado no TCE/AL e a situação atual (se já houve 

julgamento); em caso negativo, se foi gerado processo no TCE/AL 

para aplicação de multa; 

 

(vi) após a realização das diligências, a citação e a abertura do prazo de 

15 (quinze) dias para os representados apresentarem suas alegações / 

defesa (art. 195 do RI/TCE/AL); 
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(vii) ao final, vista à Auditoria e, em seguida, ao Ministério Público de 

Contas para, após a instrução do feito, manifestarem-se quanto ao 

prosseguimento ou não da representação com a sua conversão em 

processo administrativo, nos termos do art. 196 do RI/TCE/AL. 

 

29. Com esta representação, segue cópia das fls. 3/12; 16/142; 158; 171/172; 

175/176; 179/196; 198/200; 203; 205; e 215 e do anexo I do PI n. 20/2013. 

 

Nestes termos, pedimos e esperamos deferimento. 

 

Maceió, AL, em 16 de junho de 2014. 

 

 

PEDRO BARBOSA NETO 

Procurador-Geral do Ministério Público de Contas  
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