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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 
GABINETE DO CONSELHEIRO-SUBSTITUTO 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 

VOTO GA-1 nº  

PROCESSO:  TCE-RJ Nº 206.360-9/15 

ORIGEM: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA 

ASSUNTO: Inspeção para verificar a legalidade e a legitimidade dos 

Contratos de Trabalho por Prazo Determinado 
 

 

Trata o processo de Relatório de Auditoria Governamental realizada na 

Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia, no período de 10 a 14/11/2014, com 

o objetivo de verificar a legalidade e a legitimidade das contratações de pessoal 

por tempo determinado, celebradas no período de 01/01/2014 a 31/10/2014. 

Tramitam, em apenso, 3.026 processos relacionados às fls. 148/204, na 

instrução da 3ª CCP de 15/07/2016, relativos às contratações por prazo 

determinado realizadas no período abrangido pela Auditoria, que agora serão 

objeto do Voto, vez que já é possível decidir, de forma definitiva, quanto à 

legalidade ou ilegalidade de cada contratação. 

Em Sessão Plenária de 28/01/2016, este Tribunal decidiu nos termos a 

seguir: 

“VOTO: 

I – Pela CIÊNCIA ao PLENÁRIO de que os atos de admissão 
celebrados no período de 01.01.14 a 31.10.14, decorrentes de 
extração de dados fornecidos pelo jurisdicionado em sede de 
auditoria, foram apensados eletronicamente ao presente Relatório. 

II - Pela CIÊNCIA à 3ª Coordenadoria de Controle de Pessoal (3ª 
CCP) do teor do presente Relatório de Auditoria, por conter matéria 
de sua competência. 

II - Pela COMUNICAÇÃO ao Prefeito Municipal de São Pedro da 
Aldeia, Sr. Claudio Vasque Chumbinho dos Santos, com base no § 
1º do artigo 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96, para que: 

II.1 - no prazo de 30 (trinta) dias, preste os seguintes 
esclarecimentos sobre: 

II.1.1. Contratações de pessoal por tempo determinado com violação 
ao critério da legalidade estrita. (Situação 1) (Situação 2); 

II.1.2. Contratações de pessoal por tempo determinado sem 
excepcional interesse público. (Situação 3) (Situação 4) (Situação 5) 
(Situação 6); 
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II.1.3. Contratações de pessoal por tempo determinado com violação 
ao critério da temporariedade. (Situação 7); 

II.1.4. Contratações de pessoal por tempo determinado com violação 
aos princípios da impessoalidade e da publicidade. (Situação 8) 
(Situação 9); 

II.1.5. Contratos de pessoal por tempo determinado não 
encaminhados a esta Corte de Contas. (Situação 10); 

II.2 - no prazo de 60 (sessenta) dias, cumpra as determinações que 
se seguem: 

II.2.1. Adote as providências necessárias visando à regularização 
das situações apontadas neste relatório, atendendo aos critérios 
descritos nos Achados correspondentes, estando ciente de que o 
cumprimento desta decisão será constatado por este Tribunal 
quando da realização da Auditoria Governamental de Monitoramento 
do tema em questão. (Situações 1 a 10); 

II.2.2. Informar a este Tribunal, no prazo de 30 dias, as providências 
adotadas para atendimento do item II.2.1 acima.” 

 

Retornando os autos para nova manifestação do Corpo Instrutivo, a 

instrução inicialmente esclarece que, em relação ao item II.2.1 e II.2.2 do Voto 

acima transcrito, a verificação de seu atendimento dar-se-á em futura auditoria 

de monitoramento do tema. 

Outrossim, no que tange ao item II.1, relata que o Sr. Claudio Vasque 

Chumbinho dos Santos, Prefeito Municipal de São Pedro da Aldeia, apresentou 

resposta à COMUNICAÇÃO PLENÁRIA por meio do Doc. TCE/RJ n° 006.291-

8/16, cuja análise, pela sua relevância, transcrevo a seguir integralmente: 

“(...)  

DOCUMENTO TCE-RJ 006.291-8/15 – Sr. Cláudio Vasque 
Chumbinho dos Santos 

Instado a apresentar esclarecimentos quanto às irregularidades 
apontadas, o responsável manifestou-se como segue. 

Achado 1: 

Contratações de pessoal por tempo determinado com violação 
ao critério da legalidade estrita (fls. 11/17) . 

Situação 1 

Contratações de pessoal por tempo determinado, celebradas no 
período de 01/01/2014 a 31/10/2014, fundamentadas em dispositivo 
legal que versa sobre hipóteses abrangentes e genéricas de 
contratação.  

Situação 2 
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Contratações de pessoal por tempo determinado, celebradas no 
período de 01/01/2014 a 31/10/2014, cujo regime de contratação 
está em desacordo com o estabelecido na lei 909/94. 

Resposta do Responsável ao Achado 1, Situações 1 e 2:  

O jurisdicionado, preambularmente, afirma que, conforme MEMO 
SECAD n° 110/2016 (Doc I), a Secretaria Municipal de 
Administração informou não ter ocorrido qualquer violação ao 
princípio da legalidade no caso concreto, tendo, tão somente, sido 
realizada uma ponderação dos princípios da legalidade e da 
supremacia do interesse público. Neste sentido, colacionou julgado 
do STF que afirma ser possível a ponderação de princípios no caso 
concreto. 

Aduz que o Município de São Pedro da Aldeia sempre pautou sua 
atuação em normas constitucionais e infraconstitucionais. Acresce 
que a legislação municipal que disciplina a contratação temporária de 
pessoal é muito antiga. Esclarece que, ad cautelam, foram tornados 
públicos os motivos que levaram a celebração de tais contratações, 
o que, a seu em entender, demonstra que o Município não 
desconhece a exigência de que o ato administrativo precisa ser 
motivado para produzir efeitos de modo legítimo. Destaca que 
assim procedendo, também atua em colaboração com os Órgãos 
de Controle. 

Afirma que, no caso concreto, as contratações efetivadas pela 
Secretaria de Saúde tiveram por fundamento o periculum in mora, 
pois, caso não realizadas, haveria o risco de dano de impossível 
reparação a toda a coletividade, conforme fundamenta, segundo o 
jurisdicionado, o Decreto n° 002/04, abaixo transcrito: 

"CONSIDERANDO os deveres e obrigações do Município com a 
saúde pública, mediante a garantia do acesso universal e 
igualitário de todos aos cidadãos às ações e serviços, os quais, 
sendo de relevância pública, o pleno atendimento da 
demanda." 

“CONSIDERANDO o incremento dos serviços a atividades a cargo 
da Secretaria Municipal de Saúde, em foco notório crescimento da 
população usuária dos serviços de saúde pública, principalmente 
no período de veraneio" 

Afirma ser de conhecimento geral as dificuldades sofridas pelos 
municípios do interior. Explica que diante de grande necessidade 
de atender o interesse comum da coletividade, oriundo de 
desproporcional crescimento na demanda por serviços públicos de 
saúde, e um quadro de servidores efetivos extremamente 
insuficiente, fez-se mister a celebração de contratações temporárias 
de pessoal com fulcro no art. 37, IX CRFB/88. 

Salienta que ao lançar mão de tal expediente jurídico, o Município 
o fez de boa fé, no afã de suprir carências coletivas que não 
poderiam esperar. Frisa que era inequívoco o periculum in mora 
existente no caso concreto, pois os danos causados seriam 
impossíveis de serem reparados, uma vez que afetaria de forma 
direta a dignidade humana dos cidadãos aldeenses. 

Externa que as referidas contratações foram realizadas no período 
de alta temporada, quando a população veranista do município 
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atingiu um nível estratosférico de turistas, comparado aos anos 
anteriores.  

Ademais, acresce que a crise suportada nos hospitais e UPAs dos 
municípios vizinhos elevou, ainda mais, a demanda do serviço de 
saúde, atingindo-se uma procura desproporcional e imprevisível. 

Afirma que o mesmo se deu nas hipóteses de contratações 
temporárias em outras Secretarias. Neste sentido, o 
jurisdicionado destaca as principais motivações dos decretos que 
fundamentaram-nas (Decretos n° 003, 004, 005, 014, 019, 044, 
049, 054, 066), in verbis:  

“CONSIDERANDO a necessidade de implementar e manter 
o Sistema único de Assistência Social – SUAS e 
programas e at iv idades governamentais para 
manutenção do FMAS Fundo Munic ipal de Assistência 
Social, Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, bem como o Conselho Tutelar, Centro de 
Referencia Especializado em Assistência Social CREAS e 
Centro de Referência de Assistência Social CRAS 
preconizadas pelo SUAS e o Ministério do Desenvolvimento 
Social e Combate à Fome, e as ações do Índice de Gestão 
Descentralizada – Programa Bolsa Família IGD/PBF; 

CONSIDERANDO os deveres e obrigações do Município com a 
manutenção e desenvolvimento do ensino, mediante a 
garantia do acesso universal e igualitário de todos aos 
cidadãos ás ações e serviços de ensino, os quais, sendo de 
relevância pública, o pleno atendimento da demanda; 

 

CONSIDERANDO finalmente, a expressa autorização contida 
na Lei Municipal n°. 909, de 10 de fevereiro de 1994, que 
regula no Município de São Pedro da Aldeia a contratação 
temporária de pessoal, nos termos do inciso IX do art. 37 da 
Constituição Federal de 1988, Processo Administrativo n°. 
2493/13 Concurso Público 2014 e Processo Administrativo 
n°. 076/2014 Contratação Temporária de Pessoal e Decreto 
Municipal n° 01/2014 Regularização do QDD - Quadro do 
Detalhamento de Despesas e Programas Governamentais. 

CONSIDERANDO finalmente, a expressa autorização contida 
na Lei Municipal n°. 909, de 10 de fevereiro de 1994, que 
regula no Município de São Pedro da Aldeia a contratação 
temporária de pessoal, nos termos do inciso IX do art. 37 da 
Constituição Federal de 1988, Processo Administrativo n". 
2493/13 Concurso Público 2014 e Processo Administrativo 
n'. 076/2014 Contratação Temporária de Pessoal e Decreto 
Municipal n° 01/2014 Regularização do QDD - Quadro do 
Detalhamento de Despesas e Programas Governamentais. 

CONSIDERANDO os deveres e obrigações do Município com a 
manutenção e desenvolvimento do ensino, mediante a 
garantia do acesso universal e igualitário de todos aos 
cidadãos ás ações e serviços de ensino, os quais, sendo de 
relevância pública, o pleno atendimento da demanda; ... 

CONSIDERANDO finalmente, a expressa autorização contida 
na Lei Municipal n°. 909, de 10 de fevereiro de 1994, que 
regula no Município de São Pedro da Aldeia a contratação 
temporária de pessoal, nos termos do inciso IX do art. 37 da 
Constituição Federal de 1988, Processo Administrativo n°. 
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2493/13 Concurso Público 2014 e Processo Administrativo 
n°. 076/2014 Contratação Temporária de Pessoal e Decreto 
Municipal n° 01/2014 Regularização do QDD - Quadro do 
Detalhamento de Despesas e Programas Governamentais. 

CONSIDERANDO a expansão da rede de atendimento de 
saúde e a manutenção do Centro de Diagnóstico, e ampliação 
dos serviços das especialidades das UBS Unidade Básica de 
Saúde, ESF Estratégia de Saúde da Familia, Vigilância em 
Saúde e manutenção das ações de saúde pública do Pronto 
Socorro Municipal e art. 2°, VI da Lei Municipal n°. 909/1994. 

CONSIDERANDO o cumprimento à determinação do Ministério 
Público, por meio do Processo n° 0000192-40.2012.8.19.0055 
e Termo de Audiências perante a MM JUÍZA RENATA 
OLIVEIRA SOARES e Representante do MP Dra LUCIANA 
NACIMENTO PEREIRA houve aprovação do TAC- Termo de 
Compromisso de Ajuste de Conduta pelo Prefeito e 
representantes do MP. 

CONSIDERANDO a necessidade de implantação da 
Instituição de Acolhimento Municipal, no qual o município por 
meio do TAC deverá contratar pessoal através da SASDH, 
para manutenção do Abrigo Municipal; 

CONSIDERANDO que para a implementação das ações 
governamentais e atividades preconizadas pelo PMCMVRQ, o 
Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, 
disponibiliza recursos financeiros, para financiamento das 
ações do Índice de Gestão Descentralizada – Programa Bolsa 
Familia IGD/PBF. 

CONSIDERANDO a necessidade de desenvolver ações do 
Programa Minha Casa Minha Vida Rural (PMMVRQ) na 
comunidade Quilombola Dona Rosa Geralda da Silveira e suas 
abrangências, para atender exclusivamente às fanu7ias 
inscritas no CADÚNICO.” 

Destaca que as contratações de pessoal por prazo certo foram 
devidamente motivadas, inexistindo violação a regra do concurso 
público. Salientou, ainda, a ausência de má fé, fato que pode ser 
comprovado por meio de atuação fiscalizatória desta Corte. 

Por derradeiro, afirma ter sido informado pela Secretaria de 
Administração que existe processo administrativo (proc. n° 
10.343/15) que trata da adequação e atualização da lei de 
contratações temporárias. Acresce que tal diploma legal deverá 
sofrer uma reformulação em breve, objetivando melhor aplicação 
técnica na resolução de vínculos temporários em termos de 
regramento, em consonância as determinações e entendimento 
desta Egrégia Corte de Contas. 

Análise do Corpo Instrutivo: 

 Depreende-se que a tese defensiva não é capaz de afastar as 
irregularidades apontadas às fls. 11/12, estando configurada violação 
a legalidade estrita. Passa-se a transcrever as considerações 
formuladas pela equipe de auditoria, Situações 1 e 2 do Achado 1. 

O princípio em comento exige não apenas a edição de lei 
municipal prevendo hipóteses específicas de necessidade 
temporária e excepcional interesse público a justificar 
contratações por prazo determinado. É dever do gestor 
explicitar o dispositivo da norma que fundamenta a sua 



Processo nº 206.360-9/15 

Rubrica                  Fls.  

 

celebração, pois, em contrário, não se pode apreciar a 
compatibilidade entre o caso em concreto e o permissivo 
legal, impedindo a verificação de sua legalidade e 
legitimidade. 

A tese defensiva, embora extensa, não foi capaz de demonstrar que 
as contratações celebradas observaram o princípio da legalidade 
estrita, o que, por consequência, não afasta o achado de auditoria. 

Achado 2:  

Contratações de pessoal por tempo determinado sem 
excepcional interesse público (fls 17/23).  

Situação 3 

Contratações de pessoal por tempo determinado para funções cujas 
atribuições são inerentes a cargos ou empregos de natureza 
permanente que não se enquadram em casos de contratação 
provisória. 

Situação 4 

Contratações de pessoal por tempo determinado para funções 
incompatíveis com a situação excepcional alegada pelo 
jurisdicionado, conforme apresentado nas LISTAS DE 
VERIFICAÇÃO LVF 01 e 02 (item 2.2).  

Situação 5 

Contratações de pessoal por tempo determinado para exercer 
funções exclusivas de Estado.  

 

Situação 6 

Contratações de pessoal por tempo determinado para suprir a 
necessidade causada pela cessão de servidor efetivo, conforme 
apresentado no item 2.4 das LISTAS DE VERIFICAÇÃO LVF 01 e 
02.  

Resposta do Responsável ao Achado 2, Situação 3:   

No que concerne a Situação 3, Achado 2, afirma o jurisdicionado que a 
Secretaria Municipal de Administração por meio do MEMO SECAD 
110/2016 (Doc I), externou que de modo transparente os Decretos 
n° 002/14 e 049/14, estabelecem os motivos das contratações para a 
área de Saúde no Município. 

Salienta que desde o ano de 2003 o município não realizava concurso 
público para suprimento funcional em suas diversas áreas de 
atuação, ou seja, por mais de uma década não era realizado 
concurso público no município. 

Afirma que a atual gestão, ao assumir o gerenciamento da coisa 
pública no ano de 2013, se deparou com uma situação caótica em 
termos de prestação de serviços á população. Aduz que quase todas 
as áreas em que o ente público deveria exercer sua função 
constitucional de distribuição de bens sociais estavam 
prejudicadas pela ausência de servidores. 

Ressalta que a partir do ano de 2013, foram efetivados os estudos 
necessários à realização do concurso público. Porém, esclarece 
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que como o serviço de saúde, bem como o de outras áreas, não 
poderiam sofrer solução de continuidade, foi necessário contratar 
médicos e outros profissionais de saúde até que o concurso 
público fosse realizado. 

Argumenta que, com a realização do concurso, os contratados estão 
sendo paulatinamente substituídos pelos servidores efetivos 
aprovados no certame. Tal substituição engloba, não somente os 
médicos, mas praticamente todos os profissionais que 
desempenham funções rotineiras e de estado. 

Resposta do Responsável ao Achado 2, Situação 4:   

Em relação à Situação 4 do Achado em comento, o jurisdicionado 
afirma que, como informado anteriormente, ante a não realização de 
concursos públicos em gestões anteriores, fez-se necessária a 
contratação de pessoal temporário a fim de assegurar a prestação de 
serviços nas áreas de saúde, ação social, serviços públicos, 
segurança pública, entre outras. 

Frisa que após a realização do concurso público os servidores 
contratados estão sendo paulatinamente substituídos pelos 
aprovados no certame. 

Resposta do Responsável a Achado 2, Situação 5:   

Sobre a Situação 5 do Achado 2, esclarece o jurisdicionado que a 
atual gestão, ao assumir, deparou-se com caótica prestação de 
serviços a população em virtude da carência de profissionais.  

Destacou que serviços relacionados a área de segurança pública, em 
virtude de sua essencialidade, não poderiam ser interrompidos, 
circunstância que levou a contratação de pessoal para apoio a 
guarda municipal até a realização de concurso público. Acresceu que 
os contratados temporários serão substituídos por guardas 
municipais, tão logo findem o curso de formação. 

Resposta do Responsável ao Achado 2, Situação 6:   

Sobre a Situação 6, Achado 2, o jurisdicionado informa que será feito 
estudo tendo por objeto analisar a cessão de servidores, verificando-
se a observância dos preceitos legais atinentes ao instituto, bem 
como, o consequente saneamento de irregularidades detectadas em 
concreto.  

Análise do Corpo Instrutivo:  

Preambularmente, cumpre esclarecer que os contratos temporários 
celebrados visaram suprir carência de profissionais afetos a 
execução de atividades finalísticas e, por consequência, 
permanentes no município, os quais, por força constitucional, devem 
ser admitidos mediante realização de concurso público.   

Tomando por base as considerações formuladas pela equipe de 
auditoria, evidencia-se que a situação de urgência que motivou tais 
contratações é fruto da reiterada omissão na realização de concurso 
público para o provimento de cargos afetos a atividades do órgão. 

O jurisdicionado, por sua vez, alega, em síntese, que, ao assumir a 
gestão municipal, deparou-se com um quadro insuficiente de 
servidores efetivos para atender demandas sociais inadiáveis, 
ressaltando que a situação de urgência que motivou a celebração de 
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contratos temporários de pessoal não foi por ele provocada. Acresce 
que realizou concurso público, tendo juntado aos autos documentos 
demonstrando a convocação de profissionais de diversas categorias. 
Também anexou aos autos a relação de candidatos convocados para 
apresentação de documentos e realização de exame médico 
admissional.  

Ocorre que a documentação trazida aos autos não demonstra o 
quantitativo de candidatos de fato empossados e a efetiva 
substituição de contratados temporários por servidores efetivos. 
Neste contexto, inexistem elementos capazes de demonstrar o 
saneamento do Achado de Auditoria ora analisado ou minimamente 
comprovar as alegações do gestor. 

Achado 3: 

 Contratações de pessoal por tempo determinado com violação 
ao critério da temporariedade (fls. 23/27); 

Situação 7 

Contratações de pessoal por tempo determinado cuja 
compatibilidade entre o prazo contratual e a temporariedade 
apresentada como justificativa para a contratação não é razoável, 
conforme apresentado nas LISTAS DE VERIFICAÇÃO LVF 01 e LVF 
02 (item 3.3).  

Resposta do Responsável ao Achado 3, Situação 7:  

Em relação a Situação 7 do Achado em comento, afirma o 
jurisdicionado que a Secretaria Municipal de Administração, por meio 
do MEMO SECAD 110/2016 (Doc I), externou que a necessidade 
de manutenção de determinados contratos até a realização do 
concurso público foi necessária em respeito ao princípio da 
continuidade dos serviços públicos, pois não poderia deixar de 
oferece-los à população. Aduz que sem a manutenção dos contratos, 
naquele momento, a população aldeense sofreria enormemente as 
consequências da ausência do serviço público. Por derradeiro, frisa 
que a opção por manter os contratos visou o interesse público. 

Contesta as conclusões apontadas pela equipe de auditoria (fls. 26) 
afirmando que não ocorreu loteamento precário de cargos públicos. 
Afirma que o Analista que se encontra fora da realidade da cidade, 
não obstante toda capacidade técnica, por vezes não percebe 
nuances dos fatos sociais concretos que demandam atuação rápida 
e decidida por parte do Poder Executivo. 

Esclareceu que, na realidade, optou-se por manter determinados 
contratos temporários para que a população aldeense não 
sofresse pela carência de serviços públicos essenciais. Destacou 
que no Município de São Pedro da Aldeia o interesse público é 
sempre respeitado e colocado acima de eventuais formalidades 
quando riscos à ordem pública ou à vida humana se encontram 
presentes 

Análise do Corpo Instrutivo:  

O jurisdicionado considera atendido o princípio da temporariedade. 
Como justificativa para o prazo estipulado nas contratações de 
pessoal, destaca a carência de servidores efetivos em virtude da 
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ausência de planejamento das gestões anteriores, bem como, os 
princípios da continuidade do serviço público e interesse público.  

Todavia, não foi juntada aos autos qualquer documentação no 
sentido de demonstrar que os prazos contratualmente estipulados 
foram decorrência de um estudo gerencial no que se refere a sua 
fixação, tão somente, pelo período que se fazia estritamente 
necessário.  Como bem salientou a equipe de auditoria, todos os 
decretos que instrumentalizaram as contratações de pessoal previam 
o prazo de 01/01/2014 a 31/12/2014, não apontando para qualquer 
correlação a situação fática de necessidade temporária de 
excepcional interesse público. 

Outrossim, cumpre destacar que o critério da temporariedade não 
deve ser entendido como uma “eventual formalidade”. Em verdade, 
trata-se de requisito constitucional que autoriza, de forma 
excepcional, a celebração de contratos temporários de pessoal, 
devendo, por consequência, estar robustamente demonstrado, 
inexistindo espaço para pressuposições, abstrativismos ou 
cogitações.  

Tomando por base as considerações formuladas em auditoria, 
conclui-se que não foram juntados aos autos elementos suficientes 
para afastá-las. 

Achado 4: 

Contratação de pessoal por tempo determinado com violação 
aos princípios da impessoalidade e da publicidade (27/32). 

Situação 8 

Contratações de pessoal por tempo determinado sem realização de 
processos seletivos simplificados, conforme declaração do 
jurisdicionado (06 - OF-TSID - RESPOSTAS AOS TSIDs - fl. 11) e 
memorandos com justificativas para as contratações (37 - PT-DRA - 
EXTRATO MEMORANDOS - JUSTIFICATIVAS).  

Situação 9 

Contratações de pessoal por tempo determinado, cuja publicidade 
dos atos de admissão celebrados no período compreendido entre 
01.01.2014 a 31.01.2014 se deu de forma intempestiva.  

Resposta do Responsável ao Achado 4, Situação 8:  

No que concerne à situação 8, aduz o jurisdicionado que a 
Secretaria Municipal de Administração, por meio do MEMO SECAD 
110/2016 (Doc I), externou que conforme tem-se esclarecido ao 
longo dessas razões de defesa, a necessidade de continuação 
de alguns serviços essenciais demandou a contratação 
temporária de servidores. Explicou que tais situações estão sendo 
corrigidas paulatinamente ao longo dos anos de 2015 e 2016, com 
a substituição dos contratos temporários por servidores aprovados 
no último concurso público. 

No que respeita aos processos seletivos simplificados para 
contratações temporárias, esclarece que a lei municipal de 
contratações temporárias se encontra em processo de revisão. E 
tais adequações, bem como as regras aplicáveis às hipóteses de 
seleção rápida, serão regulamentadas pela norma local. 
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Resposta do Responsável ao Achado 4, Situação 9:  

Em relação à situação 9, o jurisdicionado afirma que as 
publicações oficiais são realizadas no boletim interno da prefeitura. 
Alega que, por lapso de procedimento as publicações foram 
efetuadas intempestivamente.  Frisa que Não houve qualquer intento 
obliquo no atraso das publicações, no sentido de prejudicar a 
atuação dos órgãos fiscalizadores. Afirma que o Município 
diligenciará, a partir dessa observação, que as publicações se deem 
de modo tempestivo, e com maior proximidade temporal da 
celebração daqueles vínculos temporários que se fizerem extrema e 
inadiavelmente necessários. 

Análise do Corpo Instrutivo:  

O Achado 4, Situação 8, acima transcrito, refere-se a contratações 
de pessoal por tempo determinado sem realização de processos 
seletivos simplificados. O jurisdicionado, por sua vez, afirma que a lei 
municipal que regulamenta tal modalidade de contratação está em 
processo de reformulação. Tal afirmação, contudo, mostra-se 
insuficiente para promover o saneamento de irregularidade em 
comento. 

No que se refere a Situação 9, verificou-se a não observância do 
princípio da publicidade. O jurisdicionado argumenta que, por lapso, 
realizou intempestivamente as publicações, tendo sido adotadas 
providencias no sentido de evitar a repetição do problema. 

Achado 5: 

Contratos de pessoal por tempo determinado não 
encaminhados para o TCE/RJ (fls. 32/35). 

Situação 10: 

Contratações de pessoal por tempo determinado, incluindo 
renovações e prorrogações, cujos atos de admissão (contratos e 
termos de prorrogação/renovação), foram encaminhados ao TCE-RJ 
intempestivamente.  

Resposta do Responsável ao Achado 5:  

Sobre o tema, afirma o jurisdicionado que a Secretaria Municipal de 
Administração, por meio do MEMO SECAD 110/2016 (Doc I), 
esclareceu que o Município havia entendido que por encaminhar 
rotineiramente informações ao SIGFIS, da parte admissão de 
pessoal, não seria necessário enviar, de forma impressa, os atos de 
admissão de pessoal.  

Salientou tratar-se de equívoco escusável, pois, somente após a 
realização da auditoria de pessoal, foi compreendida a obrigação de 
também encaminhar, de forma impressa, os atos de admissão de 
pessoal.  

Análise do Corpo Instrutivo:  

Como bem destacou a equipe de auditoria, em pesquisa ao SCAP 
observa-se que até 20/10/2014, data em que o jurisdicionado foi 
informado sobre realização de auditoria de pessoal no município, não 
havia sido encaminhado a esta Corte qualquer contrato de pessoal 
por prazo determinado referente a 2014, situação corrigida, tão 
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somente, em 30/10/2014, por meio do Ofício GAB 307/2014 (06 - 
OF-TSID - RESPOSTAS AOS TSIDs – fls. 13/14).  

Ainda que não se presuma má fé em tal procedimento, fato é que a 
Deliberação 196/96 não traz qualquer exceção em relação ao 
encaminhamento físico de tais atos ao fundamento de que são 
informados via SIGFIS.  

Sendo certo que ao gestor não é dado alegar desconhecimento da 
legislação para justificar incorreções em seu atuar, e, considerando 
que a citada deliberação não traz qualquer dispositivo passível de 
gerar dúvida acerca do procedimento em tela, pugna-se pelo não 
acolhimento da tese defensiva. 

CONCLUSÃO 

De todo o acervo documental que se encontra nos autos, extrai-se 
que o gestor não logrou elidir as inúmeras irregularidades bem 
apontadas pela equipe de auditoria. 

Ademais, chama atenção o fato de que o município contava, na 
folha de pagamentos de setembro de 2014, 2.400 (dois mil) 
contratos temporários em contraste com 1.840 (um mil, 
oitocentos e quarenta) servidores efetivos. 

Dessa forma, observa-se que de forma patente o gestor faz opção 
clara, consciente e deliberada de privilegiar contratações temporárias 
em detrimento de servidores concursados, mesmo sem ter qualquer 
justificativa minimamente comprovada de existência de necessidade 
temporária de excepcional interesse público que fundamente 
admissões pela via precária. 

Ora, assumir que exista excepcionalidade na exorbitante contratação 
de 2400 servidores temporários (no caso do período de 01/01/2014 a 
31/10/2014 foram 3026 contratações), tendo o município somente 
1840 servidores efetivos em seu quadro, em determinado mês, seria 
reconhecer que, das duas, uma, ou o ente vivencia um caso raro de 
anomalia sem paralelo na administração pública, o que, de fato, não 
é o caso, ou então que simplesmente o gestor decide por 
deliberadamente ignorar a regra insculpida no art. 37, II da CRF/88 
ao incidir reiterada e despreocupadamente, quanto às 
consequências, na irregularidade em se fazer da exceção 
(contratação temporária) a regra (admissão por concurso). 

Ante o exposto, sugere-se a adoção das seguintes medidas: 

1. A NOTIFICAÇÃO ao Sr. Claudio Vasque Chumbinho dos Santos, 
Prefeito Municipal de São Pedro da Aldeia, nos termos do artigo 6º, 
§2º, da Deliberação TC-RJ nº 204/96, a ser efetivada na forma do 
art. 3º da Deliberação TCE-RJ nº 234/2006, alterada pela 
Deliberação TCE-RJ nº 241/2007, ou, na impossibilidade, na ordem 
sequencial do art. 26, do Regimento Interno desta Corte, para que 
apresente razoes de defesa em virtude das irregularidades 
apontadas no item 2 de fls. 11/35, abaixo reproduzidos, todos 
relativos ao Relatório de fls. 1/38 que constatou a celebração de 
3026 contratações de pessoal por prazo determinado no período 
de 01/01/2014 a 31/10/2014: 

a) Contratações de pessoal por tempo determinado com violação 
ao critério da legalidade estrita. (Situação 1) (Situação 2) 
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b) Contratações de pessoal por tempo determinado sem 
excepcional interesse público. (Situação 3) (Situação 4) (Situação 5) 
(Situação 6) 

c) Contratações de pessoal por tempo determinado com violação 
ao critério da temporariedade. (Situação 7) 

d) Contratações de pessoal por tempo determinado com violação 
aos princípios da impessoalidade e da publicidade (Situação 8) 
(Situação 9); 

e) Contratos de pessoal por tempo determinado não 
encaminhados a esta Corte de Contas (Situação 10); 

2. A COMUNICAÇÃO ao atual Secretário de Controle Interno de São 
Pedro da Aldeia, nos termos do § 1º do artigo 6º da Deliberação 
TCE-RJ nº 204/96 e na forma do artigo 26 e seus incisos da Lei 
Complementar nº 63/90, para que tome ciência da decisão plenária.” 

 

Em Sessão Plenária de 01/11/2016, este Tribunal aprovou Voto, 

concordando integralmente com a manifestação do Corpo Instrutivo. 

Constatando o atendimento à notificação pelo Sr. Claudio Vasque 

Chumbinho dos Santos através do Doc. TCE-RJ nº 01.492-1/17, o Corpo 

Instrutivo assim reexamina as questões apontadas: 

“Observa-se, preliminarmente, que as razões de defesa 
apresentadas pelo responsável limita-se a discussão teórica sobre as 
possibilidades de contratação por prazo determinado. Não há no 
documento nenhuma referência aos casos concretos de contratação 
formalizados pelo município. 

De início, aduz que a contratação temporária seria possível quando 
não houver tempo suficiente para a realização de concurso público, 
tendo em vista a urgência da necessidade do serviço. 

Assim, cita jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que define 
que devem ser atendidas as seguintes condições para as 
contratações por prazo determinado: previsão em lei, tempo 
determinado e necessidade temporária de excepcional interesse 
público. E passa a análise dos requisitos elencados.  

Deste modo, relativamente à legalidade estrita, alega que cada ente 
federativo deve editar suas leis, que regularão tanto as contratações 
do Executivo quanto do Legislativo. Destaca ainda que a lei deve 
estabelecer as situações autorizadoras, não fazendo sentido a 
exigência de uma lei para cada situação específica de contratação.  

Quanto à ausência de temporariedade, aduz que a necessidade deve 
ter duração determinada e identificável no tempo. Sobre o ponto, 
alega que jurisprudência recente do STF considerou a possibilidade 
de contratação para função de natureza permanente, enquanto não 
se realiza concurso público. Prossegue afirmando que, neste caso, o 
administrador deve adotar as providências necessárias para a 
realização do certame. 
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No que se refere ao excepcional interesse público, informa que pode 
estar relacionado à contratação ou ao objeto do interesse. Assim, cita 
a lei federal 8745/93 que estabelece como hipóteses a assistência a 
situações de calamidade pública, combate a surtos endêmicos, 
realização de recenseamento e outras pesquisas estatísticas e 
admissão de professores visitantes. Afirma também que a realização 
de prévio processo seletivo simplificado é indicada. 

Informa que a contratação deve ser efetuada com a exposição dos 
motivos que deram ensejo ao contrato, pois a ausência da 
justificativa pode levar à nulidade da contratação e responsabilização 
da autoridade que contratou. 

Assim, conclui que as contratações por prazo determinado 
objetivaram privilegiar o excepcional interesse público e que a 
municipalidade optou por este instrumento legal, acreditando ser o 
único possível.  

Solicita, por fim, que seja aberto novo prazo para apresentação de 
documento e esclarecimentos do presente. 

Análise do Corpo Instrutivo 

A defesa apresentada limita-se a apresentar discussão teórica a 
respeito das possibilidades de contratação temporária de excepcional 
interesse público sem, entretanto, fazer referência aos casos 
concretos de contratação formalizados pela municipalidade. Nota-se, 
ainda, que não foram juntados novos documentos que pudessem 
elidir as irregularidades expostas no Relatório de Auditoria, fls. 01/37. 
Dessa forma que o notificado não se desincumbiu de 
especificadamente impugnar cada irregularidade apontada, menos 
ainda de apresentar comprovação documental de suas alergações. 

A contratação por prazo determinado deve ser exceção à regra do 
concurso público e restringir-se rigorosamente à situação de 
necessidade temporária de excepcional interesse público. Ainda, 
destaca-se que cabe ao gestor comprovar a necessidade que deu 
ensejo às comprovações. Verifica-se, entretanto, que no caso ora 
analisado isso não ocorreu.  

Cabe ressaltar que, conforme informação constante do Relatório 
de Auditoria, às fls. 6, em setembro de 2014 o quantitativo de 
contratados por prazo determinado representava 50,47% do total 
do quadro funcional do município. Em oposição, os servidores 
efetivos equivaliam a 38,70% do quadro. Destarte, é possível 
observar desproporção inaceitável, que por si só já depõe 
enfaticamente contra a ideia de excepcionalidade.  

Ainda, conforme exposto em análise anterior, às fls. 213/214, o 
gestor alegou urgência na contratação, tendo em vista demandas 
inadiáveis causadas pelo quadro insuficiente de servidores efetivos. 
Esclarece que realizou concurso público e demonstra a convocação 
de profissionais de diversas categorias. Entretanto, a documentação 
trazida aos autos não logrou demonstrar os quantitativos de 
candidato empossados e a efetiva substituição dos contratos 
temporários por servidores efetivos. 

Sobre este ponto, também é possível verificar, da análise do 
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Processo TCE-RJ 210.076-2/161, que entre 01/11/14 e 31/12/15 
foram formalizados 5171 (cinco mil cento e setenta e um) contratos 
por prazo determinado e, em dezembro de 2015, terceiro ano do 
mandato, os contratados temporários representavam 25,49% do total 
do quadro funcional do município.  

Assim, verifica-se que ao longo da gestão do Sr. Claudio Vasque 
Chumbinho dos Santos a contratação por prazo determinado se deu 
em quantitativos que contrariam o critério da excepcionalidade. 
Ademais, tendo em vista que a situação irregular foi novamente 
identificada no final do terceiro ano de sua gestão, fica claro que não 
há razoabilidade em imputar a necessidade de contratação 
temporária à situação herdada de gestão anterior.  

Em seguida, especificamente sobre a temporariedade, retomamos a 
informação de fls. 215, que trata de análise das razões de 
justificativas apresentadas pelo gestor onde este Corpo Instrutivo 
conclui que: 

... não foi juntada aos autos qualquer documentação no sentido 
de demonstrar que os prazos contratualmente estipulados 
foram decorrência de um estudo gerencial no que se refere 
a sua fixação, tão somente, pelo período que se fazia 
estritamente necessário. Como bem salientou a equipe de 
auditoria, todos os decretos que instrumentalizaram as 
contratações de pessoal previam o prazo de 01/01/2014 a 
31/12/2014, não apontando para qualquer correlação a 
situação fática de necessidade temporária de excepcional 
interesse público.  

Outrossim, cumpre destacar que o critério da temporariedade 
não deve ser entendido como uma “eventual formalidade”. 
Em verdade, trata-se de requisito constitucional que autoriza, 
de forma excepcional, a celebração de contratos temporários 
de pessoal, devendo, por consequência, estar robustamente 
demonstrado, inexistindo espaço para pressuposições, 
abstrativismos ou cogitações. (grifos nossos) 

Deste modo, resta claro que as contratações formalizadas pela 
municipalidade não se restringiram à necessidade temporária de 
excepcional interesse público, mas foram adotadas como prática de 
admissão de pessoal na municipalidade.  

Assim sendo, considerando-se o quadro exposto acima, e ainda, 
tendo em vista que não foi apresentado nenhum elemento novo e 
que o documento TCE-RJ 1.492-1/17 não traz esclarecimento quanto 
às irregularidades identificadas nas contratações formalizadas pela 
municipalidade, concluímos que a defesa apresentada não é capaz 
de modificar o entendimento quanto aos achados de auditoria.  

CONCLUSÃO 

Ante o exposto, sugere-se ao Plenário a adoção das seguintes 
medidas: 

1.O NÃO ACOLHIMENTO DAS RAZÕES DE DEFESA formuladas 
pelo Sr. Claudio Vasque Chumbinho dos Santos, Prefeito Municipal 
de São Pedro da Aldeia, por meio do Documento TCE-RJ 1.492-
1/17; 

                                                 
1
 Trata de Relatório de Auditoria realizada na Prefeitura Municipal de São Pedro de Aldeia com o objetivo de verificar a 

legalidade das contratações por prazo determinado formalizadas no período entre 01/11/2014 e 31/12/2015. 
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2.A RECUSA DO REGISTRO dos contratos de trabalho por prazo 
determinado relacionados na tabela que consta desta instrução da 3ª 
CCP de 15/07/2016, às fls. 148/204, relativos aos processos em 
apenso, com base na Deliberação TCE 196/96, por não se 
conformarem com os requisitos formais e legais indispensáveis à 
espécie. 

3. A APLICAÇÃO DE MULTA ao Sr. Claudio Vasque Chumbinho 
dos Santos, Prefeito Municipal de São Pedro da Aldeia, nos termos 
do art. 63, inciso II, nos termos do art. 63, inciso II, combinado com 
os artigos 65 e 28 da Lei Complementar estadual n° 63/90, em 
virtude das irregularidades apontadas no Item 2 do Voto proferido em 
sessão de 01/11/2016, relativo aos Achados 1, 2, 3, 4 e 5 de fls. 
01/37 do Relatório de Auditoria Governamental – Inspeção Ordinária, 
devendo ser recolhida com recursos próprios, no prazo de 30 (trinta) 
dias da ciência da decisão, comprovando-se junto a este Tribunal o 
seu recolhimento nos 10 (dez) dias subsequentes, nos termos do art. 
27, inciso III, alínea “a” do Regimento Interno, aprovado pela 
Deliberação TCE-RJ Nº 167/92, ficando desde já autorizada a sua 
Cobrança Judicial. 

4.A COMUNICAÇÃO ao atual Secretário Municipal de Controle 
Interno de São Pedro da Aldeia, nos termos do § 1º do artigo 6º da 
Deliberação TCE-RJ nº 204/96 e na forma do artigo 26 e seus incisos 
da Lei Complementar nº 63/90, para que tome ciência da decisão 
plenária. 

5.A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público do Estado do Rio 
de Janeiro para dar-lhe ciência das irregularidades apontadas no 
relatório de auditoria de fls. 1/37 e para que tome as providências 
que entender cabíveis no âmbito de suas competências, 
notadamente quanto ao desarrazoado número de contratações de 
pessoal por prazo determinado celebradas em clara burla à 
obrigatoriedade de realização de concurso público para admissão de 
pessoal.” 

 

O douto Ministério Público Especial junto ao TCE-RJ manifesta-se em igual 

sentid. 

É o Relatório. 

Ab initio, registro que atuo nestes autos em substituição a Conselheiro, em 

razão de convocação – para que eu assim atuasse – pela Presidência desta 

Egrégia Corte de Contas, em Sessão Plenária de 04/04/2017. 

Após exame dos achados de Auditoria e da defesa oferecida, e 

considerando recentes decisões adotadas pelo Plenário sob o mesmo tema, 

concluo que o jurisdicionado foi responsável por grande parte das irregularidades 

apontadas no relatório do Corpo Instrutivo. Discordo apenas quanto aos seguintes 

achados e situações: 
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Achado 1 
Contratação de pessoal por tempo determinado com violação ao 
critério da legalidade estrita. 

Situação 1 

Contratações de pessoal por tempo determinado, celebradas no 
período de 01/01/2014 a 31/10/2014, fundamentadas em dispositivo 
legal que versa sobre hipóteses abrangentes e genéricas de 
contratação;.  

Situação 2 

Contratações de pessoal por tempo determinado, celebradas no 
período de 01/01/2014 a 31/10/2014, cujo regime de contratação 
está em desacordo com o estabelecido na lei 909/94, que cometeu 
impropriedade ao estabelecer o regime da locação civil de serviços 
para as contratações por prazo determinado, pois este não se aplica 
à admissão de pessoas, mas sim à contratação de serviços. Já a lei 
1580/01, que alterou a anterior, não saneou a impropriedade ao 
estabelecer o regime da prestação de serviços, o qual não se difere 
da locação civil de serviços; 

Achado 2 
Contratação de pessoal por tempo determinado com violação ao 
critério de excepcionalidade. 

Situação 6 

Contratações de pessoal por tempo determinado para suprir a 
necessidade causada pela cessão de servidor efetivo; 

 

Em relação às situações 1 e 2, transcrevo parte do Voto aprovado em 

Sessão de 30/08/2016, no processo TCE nº 209.945-8/16: 

“Exceção aponto para o Achado 01 (Contratação de pessoal por 
prazo determinado com violação ao critério da legalidade estrita):  

Na Situação 1, o Corpo Instrutivo indicou que as contratações 
realizadas não tiveram fundamento em lei municipal, tendo em vista 
o jurisdicionado, no preenchimento da Planilha Modelo 01, ter citado 
o artigo 4º da Lei Municipal nº 4258/13 quando o referido artigo 
dispõe apenas sobre prazo contratual .    

Na Situação 2  há o relato de que o artigo 3º, inciso III da   Lei nº 
4.258/13, prevê  hipótese abrangente e genérica, em desacordo à 
exigência constitucional de reserva de contratação apenas nos casos 
legalmente previstos de necessidade temporária de excepcional 
interesse público. 

Entendo forçoso concluir que as contratações não tiveram 
fundamento em lei, quando está em vigor no município a Lei nº 
4.258/13. No caso, considero apropriada a citação do voto 
defendido pela Exma. Conselheira Relatora Marianna Montebello 
Willeman,  no Proc. TCE-RJ nº 209.926-2/16: 

“A equipe de auditoria constatou que a lei municipal sobre 
contratação de pessoal por prazo determinado (na forma do art. 
37, IX, CRFB) é assaz genérica, constituindo verdadeiro 
“guarda-chuva” para quaisquer contratações eis que contém 
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hipóteses indeterminadas, demasiado vagas, o que violaria o 
próprio dispositivo constitucional pretensamente regulamentado 
(art. 37, IX). 

 
“O dispositivo legal indicado na lei local de contratação 
temporária (Lei 1227/2011) configura-se como hipótese 
abrangente e genérica de contratação, possibilitando ao 
gestor contratações do tipo "guarda-chuva”, contrárias à 
exigência constitucional de reserva de contratação apenas 
nos casos legalmente previstos de necessidade temporária 
de excepcional interesse público.  
 
A Lei 1227/11, em seu Art. 4º, apresenta como situações 
que autorizam contratações por prazo determinado aquelas 
ocorridas nas funções: I - Educação Pública, II - Saúde 
Pública, III - Assistência Social e Trabalho, IV - Agricultura e 
Pesca e Esporte, Cultura, V - Turismo e Lazer.  
 
Como se observa nas hipóteses veiculadas nos incisos, não 
é especificada qualquer situação fática temporária e 
excepcional que possa servir de fundamento a contratações 
temporárias.”  

 
Invoca como exemplo a servir de inspiração a lei federal acerca 
do tema (lei 8.745/93). 
 
Ocorre que, em primeiro lugar a lei federal não se aplica aos 
municípios, em razão de sua autonomia e competências 
legislativas constitucionalmente asseguradas; em segundo 
lugar, não compete a esta Corte, de lege ferenda, especular 
acerca das melhorias possíveis em razão de futuro e incerto 
aprimoramento da legislação. 
 
É claro que vícios de inconstitucionalidade devem ser 
apontados e considerados pelo Tribunal no exercício de seus 
misteres. Ora, se as cortes de contas podem, inclusive, deixar 
de aplicar norma por entendê-la inconstitucional,  com muito 
mais razão podem (e devem) aplicar diretamente norma 
constitucional, solucionando o caso concreto.  Ainda que a 
norma constitucional tenha estrutura de princípio. 
 
Por outro lado, observo que as normas jurídicas validamente 
editadas gozam de presunção de constitucionalidade, de sorte 
que uma lei de 2011 (lei municipal nº 1227/2011 – arquivo 
EVD_A02 - fls. 113/115), regularmente aprovada no 
parlamento local, ratificada pela comissão de constituição e 
justiça e sancionada pelo prefeito, supõe-se perfeita e válida. 
Desse modo não concordo com a sugestão do corpo instrutivo 
de notificação para os administradores (prefeito e secretários) 
apresentarem defesa por violação à legalidade estrita, quando, 
pelo oposto, aparentemente se utilizaram da lei em vigor.” 
 
Quanto às medidas sugeridas visando o aprimoramento da lei 
local, verifico que já existem determinações em andamento 
nesse mesmo sentido, em voto prolatado nos autos do 
processo nº 220.694-0/152.” 

                                                 
2
 Inspeção Ordinária na Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu com o objetivo de verificar a 

legalidade e a legitimidade das contratações de pessoal por prazo determinado realizadas entre 
01/01/2014 e 31/10/2014 
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Assim, face ao exposto, e considerando que a Lei Municipal nº 909/94 

cometeu impropriedade ao estabelecer o regime da locação civil de serviços para 

contratações por prazo determinado, e tendo sido verificado que a Lei nº 1580/01, 

que alterou a anterior, não saneou a impropriedade, entendo como suficiente ao 

caso dar CIÊNCIA, nos termos da Lei Complementar nº 63/90, ao Presidente da 

Câmara de São Pedro da Aldeia acerca da existência de vícios na legislação 

municipal que trata da matéria. Também entendo relevante fazer 

RECOMENDAÇÃO ao Chefe do Executivo Municipal para promoção de estudos 

em prol da edição de lei corrigindo as falhas e prevendo hipóteses de contratação 

temporária, de acordo com o art. 37, IX, da Constituição da República, 

adequando-a com a jurisprudência consolidada pelo E. STF na matéria. 

Em relação à contratação por prazo determinado para substituir servidor 

cedido a outros órgãos, de que trata a situação 6, primeiramente identifiquei 

planilha contendo a quantidade, função e órgão cessionário, no ANEXO 19 – PT – 

DRA – PLANILHA MODELO 02 – CESSÃO DE SERVIDORES. 

Foram cedidos para outros órgãos 22 servidores, sendo 6 ao PREVISPA, 

Insituto de Previdência dos servidores do próprio município, 2 ao Ministério 

Público de Nova Friburgo, 3 à Prefeitura de Cabo Frio, 1 à Prefeitura  de Casimiro 

de Abreu, 4 ao Poder Judiciário, 1 à Câmara de São Pedro da Aldeia, e o restante 

a outros órgãos estaduais e federais.   

Creio relevante trazer a fundamentação do Voto aprovado em sessão de 

29/03/2016, no processo nº 212.473-6/15, que assim tratou a questão: 

“Contudo, cabe breve comentário acerca das ilações feitas pelo 
zeloso Corpo Técnico, ao enfrentar a Situação 6 do Achado 2.  

Com efeito. Sem embargo da imprescindibilidade de o gestor, por 
imposição constitucional, permanecer obrigado à comprovação da 
necessidade temporária de excepcional interesse público (art. 37, 
inciso IX, da CRFB) a fundamentar a contratação por prazo 
determinado, não se pode, aprioristicamente, estabelecer que a 
referida contratação seria ilegal por haver casos de cessão de 
servidores efetivos cujos cargos coincidem com funções para as 
quais houve contratação temporária. 

O fato é que a gestão de pessoas do quadro próprio, de contratados 
e de terceirizados está inserida na esfera da conveniência e 
oportunidade do Administrador e advém da prerrogativa política 
concedida e limitada pela Constituição da República, qual seja, a 
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autonomia municipal, especificamente sob as vertentes dos poderes 
de auto-organização e autoadministração. 

Tal postulado foi bem enfrentado no precedente havido no Processo 
TCE-RJ n. 214.084-6/07, através do qual o Egrégio Plenário desta 
Corte definiu que a responsabilidade pela boa ou má administração é 
integralmente do Gestor Público e não pode este Tribunal imiscuir-se 
em todo e qualquer assunto da administração municipal. 

Sendo assim, julgo que a mera existência de servidores cedidos 
regularmente não colide com eventual contratação por prazo 
determinado, desde que, por óbvio, sejam observados os requisitos 
próprios a cada um desses institutos. No primeiro caso, ato 
autorizativo de caráter discricionário para atender a situações 
previstas em leis específicas. No segundo caso, a comprovação da 
necessidade temporária de excepcional interesse público.” 
 

Decisão no mesmo sentido foi tomada em Sessão de 12/05/2016, no 

processo TCE/RJ nº 222.323-7/15. 

No caso dos autos sob exame, entendo que não seria razoável adiar o 

julgamento definitivo, aguardando os esclarecimentos e documentos que 

demonstrassem o interesse público na cessão. Com base nos elementos 

constantes no presente processo, pode-se seguramente concluir que a cessão de 

servidores pela Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia é uma exceção aà 

regra. Excluindo os 6 servidores cedidos para o Instituto de Previdência do próprio 

município e 1 desempenhando atividades na Câmara,  observo que apenas 15 de 

um total de 2.346 servidores efetivos e comissionados (dados do mês de 

setembro/2014) prestavam serviços em outros relevantes órgãos e Poderes, 

representando menos de 1% do total.  

Assim, para a situação que se apresenta, concluo que a decisão mais 

razoável é a de determinar ao atual Prefeito que, por ocasião da cessão de 

servidores, instrua o respectivo processo com o ato autorizativo, atendendo às 

situações previstas em leis específicas, e comprovando as razões de excepcional 

interesse público que o levaram a decidir pela colaboração com outros órgãos 

públicos ou Poderes. Além disso, observei, nos esclarecimentos prestados 

através do Doc. nº 006.291-8/16, que o gestor municipal se comprometeu a 

avaliar a situação de cada servidor, revendo a cessão daqueles que não 

estivessem enquadrados nos preceitos legais. 

Com relação às demais situações apontadas, concordo integralmente com 

o Corpo Instrutivo quando as considera irregulares e graves, levando esta Corte a 
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fazer determinações à atual Administração para que promova urgentes correções, 

além da aplicação de sanção ao responsável. 

O que se espera de um gestor quando assume a Administração Municipal 

é que, junto com a implantação das ações prometidas em seu plano de governo, 

promova uma ampla revisão dos atos pretéritos, corrigindo com a velocidade 

possível tudo que fira princípios constitucionais ou normas legais. E 

compreendendo que nem tudo pode ser consertado imediatamente, é que esta 

Corte, quando se depara com situações nas quais fica inquestionavelmente 

demonstrado o interesse público, permite que atos ilegais continuem pelo prazo 

estritamente necessário a sua revisão.  

Por exemplo, seguramente é incorreta a rescisão de contratos temporários 

de professores, firmados pela gestão anterior, se isso vier a impedir o reinício do 

ano letivo, já que, como regra, tal cargo deve ser preenchido através de concurso 

público, cujo tempo para o planejamento e realização é de 6 a 12 meses. 

Ao assumir a Prefeitura, o gestor deveria constituir no seu primeiro dia um 

grupo de trabalho para definir as ações públicas que iria realizar (agenda de 

políticas públicas). Logo em seguida definir a forma de execução (escolha de 

soluções), definir os recursos humanos necessários (sua qualificação e 

quantidade), comparar sua necessidade com o disponível no quadro de 

servidores, promover cursos e treinamentos, rever o seu Plano de Cargos e 

Salários e, finalmente, realizar concurso público. 

Não é uma tarefa simples e nem sempre as exigências da comunidade 

local aguardam o cumprimento da sequência lógica acima descrita, constante em 

qualquer manual de planejamento de gestão de pessoal. Também muitas vezes 

há restrições de ordem orçamentária, além de limites e vedações impostas pelo 

arcabouço de princípios constitucionais e legais vigentes, destacando-se nesse 

cenário a Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Por não ser tão fácil é que esta Corte analisa o caso concreto, procurando 

observar se a demora na implantação das medidas corretivas ocorreu mais por 

desídia do gestor do que pelo surgimento de fatos novos e supervenientes, 

incapazes de serem previstos. 
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No caso da Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia, não há qualquer 

indicativo de que tenha ocorrido um plano para a substituição dos contratados 

temporariamente por concursados no menor prazo possível. A Auditoria sob 

exame foi realizada no segundo ano da gestão do Sr. Claudio Vasque Chumbinho 

dos Santos, encontrando o seguinte quadro: 

 

CATEGORIA 

SETEMBRO/2014 

QUANT. QUANT. (%) 
VALOR PAGO 

(R$) 
VALOR 

PAGO (%) 

EFETIVOS NÃO COMISSIONADOS 1.840 38,70% 2.966.649,75 42,83% 

COMISSIONADOS SEM VÍNCULO EFETIVO 506 10,64% 1.079.206,59 15,58% 

CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO 2.400 50,47% 2.842.327,64 41,03% 

AGENTES POLÍTICOS (Prefeito, Vice e 
Secretários) 

2 0,04% 27.000,00 0,39% 

OUTROS (Pensão vitalícia e Conselheiro Tutelar) 7 0,15% 11.962,24 0,17% 

TOTAL 4.755 100,00% 6.927.146,22 100,00% 

 

Os 3.026 contratos temporários apensados, assinados entre 01/01/2014 e  

30/10/2014, em sua grande maioria, tiveram duração até o início de 2015. 

Portanto, seguramente, até o início do terceiro ano de gestão, mais da metade do 

quadro de servidores seria formado por contratados por prazo determinado, em 

total desrespeito ao disposto no art. 37, II, da Consitutição Federal, que prevê 

como regra geral a nomeação por concurso público. Além disso, milhares de 

professores, médicos, enfermeiros, guardas e  profissionais de apoio às áreas de 

educação, saúde e assistência social, foram contratados sem nem ao menos 

passar por um processo seletivo com critérios objetivos para o acesso aos cargos, 

em total desrespeito ao princípio da impessoalidade.  

Em 15/11/2014 foi realizada a última etapa do concurso público, que 

recebeu nesta Corte o Processo nº 218.702-5/14. Da análise do processo 

digitalizado se observa a Lei Complementar nº 113, de 16/06/2014, criando vários 

cargos públicos no Poder Executivo e no Instituto de Previdência, também 

autorizando o provimento através de concurso público. O respectivo Edital, que 

recebeu o número 01/2014, disponibilizou 1.041 vagas, visando prover cargos de 

todos os níveis de escolaridade criados pela citada Lei Complementar, bem como 

os que vagarem dentro do prazo de validade do certame. 
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Deve ser destacado que se tratou do primeiro concurso público em mais de 

uma década no município. Mesmo assim, o número inicial de vagas disponível era 

bem inferior ao número de contratados temporariamente. 

Mesmo com os atos de admissão ocorrendo ao longo de 2015, em exame 

nesta Corte através dos processos nºs 807.559-7/15 e 266.856-0/15, ainda sem 

Decisão Plenária, o fato é que outra auditoria realizada no município no citado 

exercício confirmou a conclusão do parágrafo anterior. 

No processo nº 818.135-6/15, a auditoria teve como objetivo verificar a 

conformidade da composição do Quadro de Pessoal de Saúde – Média e Alta 

Complexidade no município de São Pedro da Aldeia, quanto aos aspectos de 

legalidade, eficácia e controle do serviço prestado. Apurando a situação nos 

meses de julho/agosto de 2015, o relatório apresentou o seguinte quadro: 

   

“1.5. Quadro de Perfil de Saúde do Município: 

De acordo com dados informados pela Administração por meio do 
Quadro de Perfil de Saúde do Município (item 7 do TSID nº 
01/2015), a Prefeitura Municipal registra um total de 917 (novecentos 
e dezessete) de profissionais de saúde, distribuídos pelas categorias 
discriminadas a seguir: 

 

 CATEGORIA 
Nº de 

Profissionais 
% dos 

Profissionais 
Total dos 

Pagamentos (R$) 
% dos 

Pagamentos 

EFETIVOS 399 43,51 639.343,44 42,16 

EFETIVOS COMISSIONADOS - - - - 

COMISSIONADOS SEM VÍNCULO 
EFETIVO 

84 9,16 96.650,88 6,37 

CONTRATADOS POR PRAZO 
DETERMINADO 

225 24,54 477.882,45 31,51 

CEDIDOS DE OUTROS ÓRGÃOS* 37 4,03 - - 

TERCEIRIZADOS (prestadores de 
serviço, etc.) 

- - - - 

ESTAGIÁRIOS - - - - 

PROFISSIONAIS DE 
ORGANIZAÇÃO SOCIAL 

164 17,88 286.673,94 18,90 

AGENTES POLÍTICOS (Prefeito, 
Vice e Secretários) 

- - - - 

PROFISSIONAIS DO PROGRAMA 
MAIS MEDICOS 

8 0,87 16.000,00 1,06 

Totais 917 100 1.516.550,71 100 

*Os profissionais são cedidos sem ônus para o município.” 
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Portanto, o número de profissionais temporários no setor representava 

ainda quase 25% do total, o que poderia até significar uma real redução, 

considerando os números anteriores, se não fosse o fato de terem sido 

contratados outros 164 profissionais através de organizações sociais. Forma 

inédita no município, considerando que, até a auditoria anterior, não havia sido 

identificado nenhum contrato de prestação de serviços ou de gestão com 

organizações sociais. 

Recomendo também a leitura do relatório elaborado pela equipe de 

inspeção no processo nº 818.135-6/15, que identificou falhas no planejamento da 

mão de obra necessária, além de inadequações no plano de cargos e salários do 

setor de saúde. Falhas que deveriam ter sido corrigidas antes mesmo da 

realização do concurso público. Trago por último, em relação ao citado processo, 

a sugestão do Corpo Instrutivo para decisão do Plenário, que a acolheu 

integralmente em Sessão de 24/11/2016: 

“3. PROPOSTA DE ENCAMINHAMENTO 

Considerando o estabelecido no art. 5º, LV da Constituição Federal 
de 1988, que assegura o DIREITO AO CONTRADITÓRIO E À 
AMPLA DEFESA, o disposto nos artigos 6º e 68 da Lei 
Complementar Estadual 63/90 e o teor da Deliberação TCE-RJ 
204/96; e 

Considerando a necessidade de a atual Administração da Prefeitura 
Municipal tomar ciência do relatado neste processo, haja vista o 
princípio da continuidade administrativa e o dever de autotutela; 

Sugere-se ao Egrégio Plenário desta Corte de Contas, 
independentemente de outras providências julgadas convenientes, a 
adoção das seguintes propostas de encaminhamento: 

------------------------------------------------------------- 

3.1.  Proposta:     NOTIFICAÇÃO 
Fundamentação:     §2º do artigo 6º da Deliberação TCE/RJ nº 204/9
6 
Responsável:     Claudio Vasques Chumbinho dos Santos 
CPF/CNPJ:     026.413.407-98 
Cargo/função:     Prefeito Municipal 

Apresentar razões de defesa, no prazo a ser fixado pelo plenário, 
contado da ciência da decisão desta Corte, juntando documentação 
comprobatória para as irregularidades a seguir relacionadas: 

3.1.1. Apresentar razões de defesa quanto às admissões irregulares 
dos profissionais de saúde. (Situação 1)  

3.2.  Proposta:     COMUNICAÇÃO 
Fundamentação:     §1º do artigo 6º da Deliberação TCE/RJ nº 204/9
6 
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Responsável:     Atual Secretário Municipal de Saúde 
Cargo/função:     Secretário Municipal de Saúde 

Para que cumpra as DETERMINAÇÕES abaixo relacionadas, 
conforme §3º do art. 39 da Lei Complementar 63/1990, alertando-o 
de que o não atendimento injustificado sujeita-o às sanções previstas 
no inciso IV do art. 63 da mesma Lei. 

3.2.1. Elaborar, no prazo de 90 dias, ato administrativo que defina o 
organograma completo da Secretaria Municipal de Saúde, com a 
organização administrativa e funcional de todos os seus órgãos 
subalternos (internos) e respectivas Tabelas de Lotação de Pessoal, 
com observância necessária às legislações hierarquicamente 
superiores já existentes no município e aos parâmetros definidos 
pela legislação do SUS. (Situação 3)  

3.2.2. Elaborar, no prazo de 90 dias, atos administrativos que 
definam, para cada um dos Estabelecimentos de Saúde municipais, 
caso a caso, os setores prestadores de serviço, as atribuições 
desses setores, os serviços oferecidos, os requisitos, documentos e 
informações necessários para o acesso aos serviços, as principais 
etapas para seu processamento, a forma de prestação dos serviços 
e a distribuição dos profissionais de saúde respectivos, nos aspectos 
quantitativo e qualitativo, necessários para a prestação dos serviços 
previstos no estabelecimento, observados os parâmetros 
estabelecidos pela legislação do SUS, em estrito cumprimento aos 
princípios da legalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade e da 
transparência. (Situação 3)  

3.2.3. Efetuar o registro, em documentos específicos (Folha de 
Ponto), das cargas horárias dos profissionais de saúde sob sua 
responsabilidade, de modo que reflitam a realidade do efetivo 
atendimento dos profissionais de saúde aos respectivos usuários dos 
serviços de saúde, evitando a repetição da irregularidade 
concernente ao registro único de uma carga horária semanal fixa 
sem a correspondente prestação de serviços por parte desses 
profissionais. (Situação 4)  

3.2.4. Proceder, no prazo de 30 dias, à afixação, nos 
Estabelecimentos de Saúde, em local de fácil visualização, de 
cronograma de atendimento diário, por turno, dos profissionais de 
saúde atuantes nos respectivos estabelecimentos. (Situação 4)  

3.2.5. Adotar providências para garantir que os médicos 
eventualmente escalados em sobreaviso tenham condições de 
atendimento presencial quando solicitado em tempo hábil, o que 
inclui a verificação do número de vínculos do médico, da 
compatibilidade de horários de trabalho, da localização da residência 
fixa do médico escalado, dentre outras medidas de controle. 
(Situação 4)  

3.3.  Proposta:     RECOMENDAÇÃO 
Responsável:     Atual Secretário Municipal de Saúde 
Cargo/função:     Secretário Municipal de Saúde 

Para que ponha em prática as RECOMENDAÇÕES abaixo 
relacionadas, visando à melhoria dos serviços públicos avaliados. 

3.3.1. Elaborar estudo que reestruture o Plano de Carreiras, Cargos 
e Salários para profissionais de saúde do município, com 
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observância obrigatória ao que preceitua o art. 39 da CF/88, 
considerando, no referido estudo: a) elaboração de quadro detalhado 
contendo todas as categorias de profissionais de saúde existentes no 
município, a exemplo das Planilhas de Trabalho exigidas pela 
Deliberação TCE-RJ 212/96; b) possibilidade de criação de cargos 
efetivos para substituição dos profissionais de saúde sem vínculo 
efetivo por servidores efetivos concursados; c) cronograma de 
substituição dos profissionais de saúde sem vínculo efetivo por 
servidores efetivos, com calendário para realização de concurso 
público; d) extinção de cargos em comissão considerados 
desnecessários ou que não estejam relacionados às funções de 
direção, chefia e assessoramento; e e) fixação de padrões de 
vencimento e dos demais componentes do sistema remuneratório 
dos cargos efetivos, que deve observar o disposto no art. 39 da 
CF/88. (Situação 1) (Situação 2)  

3.3.2. Observar, quando da adequação de seu Quadro de Pessoal às 
suas necessidades administrativas: a) que a contratação a título 
precário de servidor temporário está reservada apenas aos casos e 
condições previstos em lei que estabeleça as hipóteses de 
contratação por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, considerando caso a 
caso, de conformidade com os princípios constantes do caput e do 
inciso IX do artigo 37 da Constituição da República de 1988; b) que 
os cargos cujas atribuições sejam de natureza permanente, com 
funções tipicamente burocráticas, devem ser providos por meio do 
necessário concurso público, nos termos do inciso II do art. 37 da 
CF/88; c) que a lei que reestruturar o Quadro de Pessoal deve 
obedecer ao que preceitua o inciso V do art. 37 da CF/88, com 
redação dada pela EC nº 19/98, no sentido de que “as funções de 
confiança devem ser exercidas exclusivamente por servidores 
ocupantes de cargo efetivo” e “os cargos em comissão devem ser 
preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e 
percentuais mínimos previstos em lei e destinam-se apenas às 
atribuições de direção, chefia e assessoramento”; e d) os princípios 
da impessoalidade, moralidade, razoabilidade e proporcionalidade 
quando das definições dos quantitativos e atribuições de todos os 
seus cargos (efetivos e comissionados). (Situação 1) (Situação 2)  

3.4.  Proposta:     RECOMENDAÇÃO 
Responsável:     Atual Secretário Municipal de Administração (ou 
Equivalente) 
Cargo/função:     Secretário Municipal de Administração 

Para que ponha em prática as RECOMENDAÇÕES abaixo 
relacionadas, visando à melhoria dos serviços públicos avaliados. 

3.4.1. Orientar a Secretaria Municipal de Saúde acerca da 
importância de manter processo de trabalho referente ao 
planejamento da força de trabalho, que deverá abranger: a definição 
e a atualização, com base em critérios técnicos, de tabelas de 
lotação necessária por Estabelecimento de Saúde/unidade 
organizacional, entre outras ações de gerenciamento dessas tabelas; 
a análise e o monitoramento de informações sobre a força de 
trabalho (p. ex., comparação entre o quantitativo necessário e o real, 
projeções de necessidades futuras, inclusive considerando eventual 
demanda reprimida); e a definição de estratégias de gestão de 
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pessoas (p. ex., realocação de pessoal) com base nas análises 
realizadas. (Situação 3)  

3.5.  Proposta:     RECOMENDAÇÃO 
Responsável:     Atual Secretário Municipal de Controle Interno 
Cargo/função:     Secretário Municipal de Controle Interno 

Para que ponha em prática as RECOMENDAÇÕES abaixo 
relacionadas, visando à melhoria dos serviços públicos avaliados. 

3.5.1. Contribuir para que a Administração possua equipes de 
profissionais de saúde planejadas adequadamente, de acordo com 
critérios preestabelecidos. (Situação 3)”  

 

Nova auditoria sobre o mesmo tema tratado neste processo realizada em 

2016, protocolada sob o Processo TCE-RJ nº 210.076-2/16, levantou todos os 

contratos por prazo determinado assinados no períododo de 01/11/2014 a 

31/12/2015. Mesmo que a equipe de inspeção tivesse constatado uma redução 

no número de servidores temporários, que em dezembro/2015 correspondia a 

cerca de 25% do total do quadro de servidores, observei em apenso à Auditoria 

milhares de contratos firmados no período de 01/11/2014 a 31/12/2015, 

demonstrando que a prática ainda persiste. 

Portanto, transcorridos 3 anos do início de sua gestão, o Sr. 

Claudio Vasques Chumbinho dos Santos mantém a prática de preencher cargos 

públicos sem concurso.  

Sobre qual deveria ser um prazo razoável para a solução do problema, 

entendo relevante citar decisão do STF ao apreciar inconstitucionalidade da Lei 

Estadual n° 4.599/2005,  nos autos da ADI 3649/RJ3. Tal diploma foi declarado 

inconstitucional, na íntegra, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), com 

modulação temporal dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade para 

preservar os contratos celebrados até a data da sessão de julgamento 

(28/05/2014), improrrogáveis após 12 (doze) meses a partir do referido termo a 

quo. 

                                                 
3
 Ação Declaratória de Inconstitucionalidade nº 3649, julgada em 28/05/2014: “O Tribunal, por maioria, 

julgou procedente a ação direta para declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 4.599, de 27 de setembro 

de 2005, do Estado do Rio de Janeiro (...). Em seguida, o Tribunal modulou os efeitos da declaração de 

inconstitucionalidade para preservar os contratos celebrados até a data desta sessão, não podendo os referidos 

contratos excederem a 12 (doze) meses de duração (...)”. Disponível em 

http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seq

objetoincidente=2349665. Acesso em 19/09/2016. 
 

http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=2349665
http://redir.stf.jus.br/estfvisualizadorpub/jsp/consultarprocessoeletronico/ConsultarProcessoEletronico.jsf?seqobjetoincidente=2349665
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A decisão do STF baseou-se no caráter genérico da Lei Estadual, diante da 

ausência de uma delimitação precisa das hipóteses de necessidade de 

contratação, bem como no desproporcional prazo legal de 3 (três) anos de 

duração dos contratos temporários, prorrogável por mais 2 (dois) anos, conforme 

o seguinte trecho, extraído da ementa do julgado, ipsis litteris (grifamos): 

Ementa: 1) A contratação temporária prevista no inciso IX do art. 
37 da Constituição da República não pode servir à burla da regra 
constitucional que obriga a realização de concurso público para 
o provimento de cargo efetivo e de emprego público. 

[...] 

6) É inconstitucional a lei que, de forma vaga, admite a 
contratação temporária para as atividades de educação pública, 
saúde pública, sistema penitenciário e assistência à infância e à 
adolescência, sem que haja demonstração da necessidade 
temporária subjacente. 

7) A realização de contratação temporária pela Administração 
Pública nem sempre é ofensiva à salutar exigência constitucional do 
concurso público, máxime porque ela poderá ocorrer em hipóteses 
em que não há qualquer vacância de cargo efetivo e com o escopo, 
verbi gratia, de atendimento de necessidades temporárias até que o 
ocupante do cargo efetivo a ele retorne. Contudo, a contratação 
destinada a suprir uma necessidade temporária que exsurge da 
vacância do cargo efetivo há de durar apenas o tempo 
necessário para a realização do próximo concurso público, 
ressoando como razoável o prazo de 12 meses. 

[...] 

10) Reconhecida a necessidade de modulação temporal dos efeitos 
da declaração de inconstitucionalidade para preservar os contratos 
celebrados até a data desta sessão (28/05/2014), improrrogáveis 
após 12 (doze) meses a partir do termo a quo acima.  

(ADI 3649, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado 
em 28/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-213 DIVULG 
29-10-2014 PUBLIC 30-10-2014) 

 

Desta forma, estou plenamente convencido de que a autoridade 

responsável, que já exerceu relevante cargo público no mesmo município, sendo 

Presidente da Câmara de São Pedro da Aldeia nos exercícios de 2007/2008, 

deve sofrer sanções pelas irregularidades que praticou. Os fatos apurados pela 

equipe de inspação revelam que o Prefeito Municipal definiu por decreto a forma 

irregular de contratação de servidores, mantendo-a por mais tempo do que o 

razoável para a correção das falhas, além de deixar de publicar os atos na forma 
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da lei, desrespeitando também os prazos de remessa à esta Corte de Contas, 

com grave prejuízo ao exercício de sua competência ficalizatória. 

No que tange à dosimetria da multa, o artigo 65 da Lei Orgânica deste 

Tribunal dispõe como circunstâncias a serem avaliadas para a fixação do 

quantum da penalidade pecuniária, entre outras condições, as de exercício da 

função, a relevância da falta, o grau de instrução do servidor e sua qualificação 

funcional, bem assim se agiu com dolo ou culpa. 

As irregularidades praticadas são de natureza grave já que implicam em 

descumprimento de dispositivos constitucionais e legais, impedindo também uma 

ação proativa desta Corte de Contas, ao deixar de remeter os atos praticados nos 

prazos estabelecidos em Deliberação. A gravidade da conduta do gestor é 

ainda maior ao se considerar o enorme quantitativo de contratações 

irregulares.  

Ex positis, posiciono-me PARCIALMENTE DE ACORDO com a proposta 

do Corpo Instrutivo e com o parecer do douto Ministério Público Especial, 

residindo minha parcial divergência no elenco de irregularidades praticadas, além 

de determinar a comunicação ao atual Prefeito Municipal e a ciência ao 

Presidente da Câmara, e 

VOTO: 

1. Pelo ACOLHIMENTO PARCIAL DAS RAZÕES DE DEFESA formuladas 

pelo Sr. Claudio Vasque Chumbinho dos Santos, Prefeito Municipal de São Pedro 

da Aldeia, por meio do Documento TCE-RJ 1.492-1/17; 

2. Pela RECUSA DO REGISTRO dos contratos de trabalho por prazo 

determinado relacionados na tabela que consta desta instrução da 3ª CCP de 

15/07/2016, às fls. 148/204, relativos aos processos em apenso, com base na 

Deliberação TCE 196/96, por não se conformarem com os requisitos formais e 

legais indispensáveis à espécie; 

3. Pela APLICAÇÃO DE MULTA, mediante Acórdão, ao Sr. Claudio 

Vasque Chumbinho dos Santos, Prefeito Municipal de São Pedro da Aldeia à 

época dos fatos (e atual Prefeito), nos termos do art. 63, inciso II, nos termos do 

art. 63, inciso II, combinado com os artigos 65 e 28 da Lei Complementar 
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Estadual n° 63/90, no valor de R$ 79.997,50 (setenta e nove mil, novecentos e 

noventa e sete reais e cinquenta centavos), equivalente, nesta data, a 25.000 

vezes o valor da UFIR-RJ, devendo ser recolhida com recursos próprios ao 

erário estadual, no prazo de 30 (trinta) dias da ciência da decisão, comprovando-

se junto a este Tribunal o seu recolhimento nos 10 (dez) dias subsequentes, nos 

termos do art. 27, inciso III, alínea “a” do Regimento Interno, aprovado pela 

Deliberação TCE-RJ nº 167/92, ficando desde já autorizada a sua Cobrança 

Judicial, incluindo a expedição de ofício à PGE para a inscrição na dívida ativa, 

observado o procedimento recursal; 

4. Pela COMUNICAÇÃO ao atual Prefeito Municipal de São Pedro da 

Aldeia, nos termos do § 1º do artigo 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96 e na 

forma do artigo 26 e seus incisos da Lei Complementar nº 63/90, para que tome 

ciência do inteiro teor da decisão plenária, e em especial: 

DETERMINAÇÕES: 

4.1. promova a regularização das contratações de servidores em seu 

Municípío, observando os princípios, constitucionais, normas legais e 

decisões do STF sobre o tema, como discriminado no voto, sendo seu 

cumprimento verificado nas próximas Auditorias; 

4.2. por ocasião da cessão de servidores, instrua o respectivo processo 

com o ato autorizativo, atendendo às situações previstas em leis 

específicas, e comprovando as razões de excepcional interesse público 

que o levaram a decidir pela colaboração com outros órgãos públicos ou 

Poderes; 

RECOMENDAÇÃO: 

4.3. promova estudos em prol da edição de lei prevendo hipóteses de 

contratação temporária, de acordo com o art. 37, IX, da Constituição da 

Repúblicada, corrigindo de vícios na legislação municipal que trata da 

matéria, citados no Relatório de Auditoria; 

5. Pela COMUNICAÇÃO ao atual Secretário Municipal de Controle Interno 

de São Pedro da Aldeia, nos termos do § 1º do artigo 6º da Deliberação TCE-RJ 

nº 204/96 e na forma do artigo 26 e seus incisos da Lei Complementar nº 63/90, 

para que tome ciência da decisão plenária; 
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6. Pela CIÊNCIA ao atual Presidente da Câmara Municipal de São Pedro 

da Aldeia, nos termos do § 1º do artigo 6º da Deliberação TCE-RJ nº 204/96 e na 

forma do artigo 26 e seus incisos da Lei Complementar nº 63/90, acerca da 

existência de vícios na legislação municipal que trata da matéria, citados no 

Relatório de Auditoria;  

7. Pela EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO ao Ministério Público do Estado do Rio de 

Janeiro dando-lhe ciência das irregularidades apontadas no relatório de auditoria 

de fls. 1/37, considerando os termos do Voto, e para que tome as providências 

que entender cabíveis no âmbito de suas competências, notadamente quanto ao 

desarrazoado número de contratações de pessoal por prazo determinado 

celebradas em clara burla à obrigatoriedade de realização de concurso público 

para admissão de pessoal. 

 
 

Plenário, 

GA-1, 24/08/2017. 

 

 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 
Conselheiro-Substituto 
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO 

 
ACÓRDÃO Nº                2017 

 
 

1 – PROCESSO: TCE-RJ Nº 206.360-9/15 
 
2 – ASSUNTO: APLICAÇÃO DE MULTA 
 
3 – RESPONSÁVEL: CLAUDIO VASQUE CHUMBINHO DOS SANTOS 
 
4 – UNIDADE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA 
 
5 – RELATOR: CONSELHEIRO-SUBSTITUTO RODRIGO MELO DO 
NASCIMENTO 
 
6 – REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL: SERGIO 
PAULO DE ABREU MARTINS TEIXEIRA 
 
7 – ÓRGÃO DE INSTRUÇÃO: 3ª CCP/SUP 
 
8 – ACÓRDÃO 
 

Vistos, relatados e discutidos estes autos referentes à Auditoria 

Governamental realizada na Prefeitura Municipal de São Pedro da Aldeia, no 

período de 10 a 14/11/2014, com o objetivo de verificar a legalidade ea 

legitimidade das contratações de pessoal por tempo determinado, celebradas no 

período de 01/01/2014 a 31/10/2014. 

Considerando as conclusões apresentadas pelo Corpo Instrutivo 

e pelo Ministério Público Especial; 

Considerando as irregularidades constatadas nas contratações 

de pessoal por tempo determinado celebradas no período de 01/01/2014 a 

31/10/2014, relacionadas em meu voto; 

Considerando que ao responsável foi assegurada ampla defesa, 

conforme o que estabelece o art. 68 da Lei Complementar nº 63/90, por força da 

decisão maior insculpida no art. 5º, inciso LV da CF 88; 

Considerando, ainda, que a legislação exige que a Aplicação de 

Multa seja formalizada mediante Acórdão; 
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ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do 

Rio de Janeiro, reunidos em Sessão Plenária Ordinária, 

APLICAR MULTA ao Sr. Claudio Vasque Chumbinho dos Santos, Prefeito 

Municipal de São Pedro da Aldeia, com fulcro no art. 63, inciso II c/c artigo 65 da 

Lei Complementar nº 63/90, alterada pela Lei Complementar nº 124/09 no valor 

de R$ 79.997,50 (setenta e nove mil, novecentos e noventa e sete reais e 

cinquenta centavos), equivalente, nesta data, a 25.000 vezes o valor da UFIR-RJ,, 

devendo ser recolhida com recursos próprios ao erário estadual, no prazo de 30 

(trinta) dias da ciência da decisão, comprovando-se junto a este Tribunal o seu 

recolhimento nos 10 (dez) dias subsequentes, nos termos do art. 27, inciso III, 

alínea “a” do Regimento Interno, aprovado pela Deliberação TCE-RJ nº 167/92, 

ficando desde já autorizada a sua Cobrança Judicial, incluindo a expedição de 

ofício à PGE para a inscrição na dívida ativa, observado o procedimento recursal. 

 

 
 
9 – ATA Nº ________/2017 
 
 
10 – DATA DA SESSÃO:   /  /2017 

 
 

 
 

RODRIGO MELO DO NASCIMENTO 
Conselheiro - Substituto 

 
 

 
 

MARIANNA MONTEBELLO WILLEMAN 
Presidente Interina  

 

 
 

 

REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESPECIAL/TCE-RJ 
 

 
 
 
 


