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PROCESSO Nº: 604846/18 

ASSUNTO: ADMISSÃO DE PESSOAL 

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE GUARACI 

INTERESSADO: ALICE DE ALMEIDA SILVA, ALLAN JOSE PITTA NHOQUI, ANA 
CLAUDIA CORDEIRO, ANDERSON ROBERTO DA SILVA, 
ANDRESSA APARECIDA TAVARES DIAS, BRENDA MARIANE 
AMARO VIEIRA, BRUNA ISABELA BIAZI, CAROLINE CAMPANA 
BETTONI, CLEONICE BARBOSA SIQUEIRA, DENISE DE 
OLIVEIRA PAULOZI, DIEGO AUGUSTO VENANCIO, ELENICE 
CRISTINA PADOVAN QUEIROZ, ELIANE ANGELO DIAS 
PADOVAN, ELISABETH CHAVES KLANN, FERNANDA 
APARECIDA RODRIGUES FERREIRA, FRANCIELI COLOMBARI, 
GILVANO CAMPOS PACHECO, IVONE APARECIDA BISPO DE 
OLIVEIRA, JACKELYNE SOUZA OLIVEIRA, JOSE CARLOS 
TOLOI, JOSE MARCELO DO NASCIMENTO, JOZIANE GOMES 
CAVALHERI DA SILVA, JULIANA DE CASSIA TOLOI, LEANDRA 
RIBEIRO BEZERRA, LUCINEIA DOS SANTOS, MARIA HELOIZA 
ALVES MACHADO PEREIRA, MISMONIA FERREIRA, MUNICÍPIO 
DE GUARACI, NOILCE DANIELA MEIRA DOS SANTOS, 
ROBSON ROSA DOS SANTOS, ROSILENE APARECIDA DOS 
SANTOS CAFE, SIDNEI DEZOTI, SORAYA GREIZIELE 
GOUVEIA, SUELEN PADUA BIANCHINI 

ADVOGADO / 
PROCURADOR: 

 

RELATOR: CONSELHEIRO IVENS ZSCHOERPER LINHARES 

 

ACÓRDÃO Nº 958/21 - Segunda Câmara 

 

Admissão de pessoal. Índice de despesa com 
pessoal acima do limite prudencial definido pela 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Negativa de 
registro à exceção daquelas já ressalvadas na 
parte final do inciso IV, parágrafo único do art. 22 
da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

 

1. Trata-se de admissão de pessoal promovida pelo Município de 

Guaraci, mediante Concurso Público regulamentado pelo Edital nº 47/2018, 

publicado em 08/11/2018, para provimento dos cargos de Auxiliar de Serviços 

Gerais, Agente de Saúde, Lavador de Carros, Motorista, Operário Braçal, Auxiliar 
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Administrativo, Educador Infantil, Fiscal de Tributos, Orientador Social, Professor, 

Técnico Agropecuária, Técnico em Enfermagem, Bioquímico, Cirurgião Dentista, 

Enfermeira, Farmacêutico, Médico, Médico Veterinário, Técnico Administrativo e 

Técnico em Informática. 

A Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão realizou o 

acompanhamento concomitante do certame em apreço. 

Em relação à primeira fase, a referida unidade, por meio da 

Instrução no 1312/18, apontou duas possíveis irregularidades1. Em análise da fase 2 

(Instrução nº 1363/18), indicou outras duas aparentes irregularidades2. 

O Município apresentou a petição juntada na peça 27, na qual se 

manifestou acerca dos apontamentos contidos nas duas instruções da unidade 

técnica. 

Previamente à apreciação das justificativas, a Coordenadoria de 

Acompanhamento de Atos de Gestão efetuou a análise da fase 3 do certame 

(Instrução nº 2329/19) e apontou outras duas possíveis irregularidades3. 

Acompanhou a análise da fase 3, a Informação nº 307/18 (peça 41), 

na qual constou que o Município estava acima do limite prudencial (95%) de 

despesas com pessoal: 

                                                 
1
 a) O encaminhamento dos dados referentes a esta fase do processo de seleção de pessoal não respeitou o prazo de 5 dias 

úteis a contar da data de publicação do ato de dispensa ou de reconhecimento de inexigibilidade de licitação, 12/07/2018, 
conforme contido na Instrução Normativa nº 142/2018, pois o processo foi autuado em 29/08/2018; 
b) Não houve a efetiva publicação da dispensa/inexigibilidade, prevista no artigo 26 da Lei nº 8.666/93, o que ofendeu o 
princípio da publicidade. A entidade deve esclarecer o motivo pelo qual não houve publicação. 
2
 a) O seguinte sócio dirigente PEDRO BARALDI da entidade contratada FUNDAÇÃO DE APOIO A FACULDADE ESTADUAL 

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIAS E LETRAS DE PARANAVAÍ consta na folha de pagamento do município de ESTADO DO 
PARANÁ; 
b) Pela documentação juntada, não há como se aferir se o valor do contrato é compatível com os preços praticados no 
mercado. Deve a entidade juntar outros orçamentos demonstrando a compatibilidade do valor. 
3
 a) Os documentos relativos à previsão de dotação orçamentária prévia e à lei de responsabilidade fiscal não foram 

apresentados ou não atendem aos requisitos legais. Em conformidade com a Informação nº 307/18 (peça 41), o Ente 
apresenta "projeções acima do 'Alerta de 95%' dos índices de gasto com pessoal perante a Lei de Responsabilidade Fiscal", 
não sendo possível o preenchimento de vagas novas. Todavia, "existe a possibilidade de contratações nas vagas de 
“Enfermagem” (01 vaga), “Farmacêutico” (01 vaga), “Bioquímico‟ (01 vaga), “Médico Clínico Geral‟ (02 vagas), “Médico PSF‟ 
(02 vagas), pois trata-se de vacância/reposição da área da saúde". Também "existe a possibilidade de contratações nas vagas 
de “Educador Infantil” (01 vaga), “Professor” (03 vagas); pois trata-se de vacância/reposição da área da educação"; 
b) Foram ofertadas vagas para Afrodescendente, porém não existe legislação cadastrada no SIAP;  
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Destacou a unidade técnica que o “Demonstrativo de Impacto” 

confeccionado pela entidade demonstra estimativa de impacto, projeções acima do 

“Alerta de 95%” dos índices de gasto com pessoal perante a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. Trata-se de Concurso Público. Apesar do ente 

disponibilizar vagas nas áreas de educação e saúde, essas contratações não serão 

em um todo possível, pois conforme a peça processual, trata-se de novas vagas, 

não sendo possível, portanto, a exceção da própria lei LRF. 

Diante disso, observou que existia possibilidade de contratações nas 

vagas de “Enfermagem” (01 vaga), “Farmacêutico” (01 vaga), “Bioquímico” (01 

vaga), “Médico Clínico Geral” (02 vagas), “Médico PSF” (02 vagas), pois trata-se de 

vacância/reposição na área da saúde; e de “Educador Infantil” (01 vaga), “Professor” 

(03 vagas), pois trata-se de vacância/reposição na área da educação. 

O Município prestou esclarecimentos juntados na peça 55. 

Na sequência, ao analisar a fase 4, por meio da Instrução nº 

3347/19, de peça 72, a Coordenadoria de Acompanhamento de Atos de Gestão 

detectou novas impropriedades, atinentes a possível cumulação de cargos e erro de 

cadastro de dados no SIAP. 

No mesmo ato, a unidade procedeu à reanálise das irregularidades 

detectadas nas fases anteriores, em face das justificativas apresentadas pelo 

Município, nas peças 27 e 55, acolhendo-as no que se refere à efetiva publicação da 

dispensa/inexigibilidade4, ao fato de sócio da contratada constar na folha de 

pagamento de outro Município5, à compatibilidade do valor do contrato com os 

                                                 
4
 Visto que o ato de publicação fora apresentado. 

5
 Considerando que o servidor apontado não mantém vínculo com o Município em que ocorreu a contratação, nem incide em 

vedação ao ser sócio/dirigente de sociedade privada. 
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preços praticados no mercado6, e à existência de legislação para oferta de vagas 

para afrodescendente7. 

Em face das irregularidades remanescentes e das detectadas na 

fase 4, foi intimado o Município para que prestasse esclarecimentos, que, em 

atendimento, juntou as petições de peças 89 e 100. 

Em instrução conclusiva (Instrução nº 21501/20), a Coordenadoria 

de Acompanhamento de Atos de Gestão, opinou pela negativa de registro das 

admissões, exceto para os cargos que restou comprovada a possibilidade de 

admissões: Enfermagem (01 vaga), Farmacêutico (01 vaga), Bioquímico (01 vaga - 

BRUNA ISABELA BIAZI), Médico Clínico Geral (02 vagas), Médico PSF (02 vagas), 

Educador Infantil (01 vaga - ANA CLAUDIA CORDEIRO) e Professor (03 vagas - 

FRANCIELI COLOMBARI, ELIANE ANGELO DIAS PADOVAN e MARIA HELOIZA 

ALVES MACHADO PEREIRA), pois tratam-se de vacâncias/reposições nas áreas de 

saúde e educação, conforme Informações 307/18 (peça 41) e 220/20 (peça 79). 

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 206/21, 

acompanhou o opinativo da unidade técnica. 

É o relatório.  

 

2. Conforme relatado, versam os autos sobre o exame da 

legalidade dos atos de admissão de pessoal promovida pelo Município de Guaraci, 

mediante Concurso Público regulamentado pelo Edital nº 47/2018, publicado em 

08/11/2018, para provimento dos cargos de Auxiliar de Serviços Gerais, Agente de 

Saúde, Lavador de Carros, Motorista, Operário Braçal, Auxiliar Administrativo, 

Educador Infantil, Fiscal de Tributos, Orientador Social, Professor, Técnico 

Agropecuária, Técnico em Enfermagem, Bioquímico, Cirurgião Dentista, Enfermeira, 

Farmacêutico, Médico, Médico Veterinário, Técnico Administrativo e Técnico em 

Informática. 

                                                 
6
 Uma vez que o Município anexou cotação de preços contendo os orçamentos levantados e demonstrando a compatibilidade 

do valor 
7
 Alegou o Município não possui em sua legislação a disposição sobre vagas para afrodescendentes e diante disso utiliza-se a 

legislação estadual. 
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No curso da instrução, a principal irregularidade identificada referiu-

se à realização das nomeações, em período de vedação da Lei de Responsabilidade 

Fiscal e sem que se enquadrassem nas exceções previstas no inciso IV, parágrafo 

único, do art. 22 da LRF. 

Isso porque a unidade técnica constatou que o índice de despesas 

com pessoal, do Município de Guaraci, apurado no período de 09/2017 a 08/2018 

era de 51,84% da Receita Corrente Líquida, ou seja, acima do limite prudencial de 

51,30% (Alerta 95%).  

 

 

Somado a isso, em consulta ao sistema deste Tribunal, extrai-se a 

tabela com a evolução da despesa total com pessoal do Município de Guaraci8, que 

                                                 
8
 https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/SIMAM/Paginas/Rel_AGF.aspx. Acesso em 22/04/2021. 

https://servicos.tce.pr.gov.br/TCEPR/Municipal/SIMAM/Paginas/Rel_AGF.aspx
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demonstra que o referido Município já tinha sido alertado por este Tribunal, nos 

moldes do art. 59, III e §1º, I, da Lei de Responsabilidade Fiscal: 

 

 

 

Portanto, considerando que à época das nomeações, ocorridas em 

abril de 2019 as despesas com pessoal do Município estavam acima do limite 

prudencial, incidem as vedações contidas no art. 22 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal9, de modo que só poderiam ocorrem nomeações para reposição decorrente 

de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e 

segurança.  

                                                 
9
 Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada 

quadrimestre. 
Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder 
ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:  
IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de 
aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança (grifamos). 
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Nesse contexto, acolho o opinativo da unidade técnica pela negativa 

de registro das admissões, exceto para os cargos que restou comprovada a 

possibilidade de admissões: Enfermagem (01 vaga), Farmacêutico (01 vaga), 

Bioquímico (01 vaga - BRUNA ISABELA BIAZI), Médico Clínico Geral (02 vagas), 

Médico PSF (02 vagas), Educador Infantil (01 vaga - ANA CLAUDIA CORDEIRO) e 

Professor (03 vagas - FRANCIELI COLOMBARI, ELIANE ANGELO DIAS PADOVAN 

e MARIA HELOIZA ALVES MACHADO PEREIRA), pois tratam-se de 

vacâncias/reposições nas áreas de saúde e educação, conforme Informações 

307/18 (peça 41) e 220/20 (peça 79). 

3. Em face do exposto, VOTO no sentido de que esta Câmara: 

3.1. negue registro às admissões, exceto para os cargos que 

restou comprovada a possibilidade de admissões: Enfermagem (01 vaga), 

Farmacêutico (01 vaga), Bioquímico (01 vaga - BRUNA ISABELA BIAZI), Médico 

Clínico Geral (02 vagas), Médico PSF (02 vagas), Educador Infantil (01 vaga - ANA 

CLAUDIA CORDEIRO) e Professor (03 vagas - FRANCIELI COLOMBARI, ELIANE 

ANGELO DIAS PADOVAN e MARIA HELOIZA ALVES MACHADO PEREIRA), pois 

tratam-se de vacâncias/reposições nas áreas de saúde e educação, conforme 

Informações 307/18 (peça 41) e 220/20 (peça 79). 

3.2 expeça determinação à entidade para que proceda à 

intimação dos servidores para efeito de fluência do prazo recursal, nos termos do 

Prejulgado nº 11. 

 

VISTOS, relatados e discutidos,  

ACORDAM 

 

Os membros da Segunda Câmara do TRIBUNAL DE CONTAS DO 
ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do relator, Conselheiro IVENS 
ZSCHOERPER LINHARES, por unanimidade, em: 
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I – Negar registro às admissões, exceto para os cargos que restou 

comprovada a possibilidade de admissões: Enfermagem (01 vaga), Farmacêutico 

(01 vaga), Bioquímico (01 vaga - BRUNA ISABELA BIAZI), Médico Clínico Geral (02 

vagas), Médico PSF (02 vagas), Educador Infantil (01 vaga - ANA CLAUDIA 

CORDEIRO) e Professor (03 vagas - FRANCIELI COLOMBARI, ELIANE ANGELO 

DIAS PADOVAN e MARIA HELOIZA ALVES MACHADO PEREIRA), pois tratam-se 

de vacâncias/reposições nas áreas de saúde e educação, conforme Informações 

307/18 (peça 41) e 220/20 (peça 79); 

II - determinar à entidade para que proceda à intimação dos 

servidores para efeito de fluência do prazo recursal, nos termos do Prejulgado nº 11. 

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros NESTOR BAPTISTA, 
FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES e IVENS ZSCHOERPER LINHARES. 

 
Presente o Procurador do Ministério Público junto ao Tribunal de 

Contas MICHAEL RICHARD REINER. 
 

Plenário Virtual, 6 de maio de 2021 – Sessão Ordinária Virtual nº 6. 

 

IVENS ZSCHOERPER LINHARES 
Conselheiro Relator 

 

NESTOR BAPTISTA 
Presidente 


