
ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Relator Cons. Substituto Ricardo Rios

REFERENDO DE MEDIDA CAUTELAR

Assunto: PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2017 – PREFEITURA MUNICIPAL
DE SIRINHAÉM

Processo TC nº 1721470-1

Requerente:  GERÊNCIA DE ADMISSÃO DE PESSOAL -GAPE

Responsável: FRANZ ARAÚJO HACKER - PREFEITO

Trago para referendo dessa 1ª Câmara  medida cautelar que expedi em 17 de fevereiro de
2017 em virtude de solicitação da Gerência de Admissão de Pessoal expressa no Relatório de
Auditoria da lavra do Auditor das Contas Públicas Marcos Augusto Vieira que identificou falhas no
Processo Seletivo Simplificado nº 001/2017 da Prefeitura Municipal de Sirinhaém.

O citado Relatório constatou, em síntese, os seguintes achados:

a) Previsão de execução terceirizada do certame e com pagamento de taxa de inscrição sem
justificativa;

b) Previsão de reserva de vagas para deficientes e desacordo com o art. 97, VI da Constituição
Estadual.

O Sr.  Franz  Araújo  Hacker  ingressou  com defesa  às  fls.  43/152  que  foi  submetida  à
apreciação em sede de Nota Técnica de Esclarecimento da lavra do Auditor das Contas Públicas
Marcos Augusto Vieira onde restou mantida a irregularidade relativa à  contratação da Escola
Intermunicipal de Governo Tavares Bastos por ausência de previsão do objetivo de realização de
concurso  público  no  estatuto  da  entidade,  por  impossibilidade  de  celebração  de  contrato  de
gestão por não qualificação da entidade como Organização Social por parte do órgãos públicos
competentes e também por  ausência de realização do devido processo licitatório.  Por  último,
sugere a abertura de processo de auditoria especial.

Eis o relatório. 

1



ESTADO DE PERNAMBUCO
TRIBUNAL DE CONTAS

Relator Cons. Substituto Ricardo Rios

Sirvo-me da Nota Técnica de Esclarecimento como minhas razões para decidir. A seguir
transcrevo na íntegra:

 1. INTRODUÇÃO

Os autos tratam da adoção de Medida Cautelar para suspensão do processo seletivo simplificado
deflagrado através do edital nº 001/2017 pela Prefeitura Municipal de Sirinhaém, em razão de falhas
apontadas em relatório preliminar de auditoria resultante da análise do referido edital.

Após a notificação,  o  interessado apresentou as  contrarrazões  que  por  solicitação do relator
passamos a analisar.

2. ANÁLISE

Na conclusão do relatório preliminar de auditoria, e-AUD nº 6159/2017 (fls. 05) apontamos a
necessidade de adoção de Medida Cautelar para suspensão do processo seletivo simplificado deflagrado
através do edital nº 001/2017 pela Prefeitura Municipal de Sirinhaém, para alteração do subitem 7.2 da
peça  editalícia,  no  que  diz  respeito  à  previsão  de  percentual  de  vagas  reservadas  a  deficientes  em
divergência com o determinado no art. 97, VI, a, da CE e, principalmente, para que se esclareçam as
razões para a contratação de terceiro para a execução do certame, o processo de escolha da entidade e a
composição dos custos para a determinação do valor da taxa de inscrição e caso não se esclarecessem
essas pendências, sugerimos que fosse determinada a anulação do processo e a elaboração de um novo
edital  que  disponha  sobre  a  execução  do  certame  pela  comissão  responsável  pelo  processo  seletivo
simplificado, sem a cobrança de taxa de inscrição.

Em relação à necessidade de alteração do subitem 7.2 do edital, o defendente alegou na peça de
defesa que foi emitido o edital de retificação nº 004/2017 sanando a falha apontada (fls. 43 e 48). 

Para este ponto temos como sanada a irregularidade apontada.

No que diz respeito aos esclarecimentos solicitados quanto às razões para a contratação de terceiro
para  a  execução  do  certame,  o  processo  de  escolha  da  entidade  e  a  composição  dos  custos  para  a
determinação do valor da taxa de inscrição, o defendente alegou inicialmente que o processo seletivo foi
suspenso através do edital nº 005/2017 (fls. 43 e 47).

Quanto à previsão de execução terceirizada do certame e com pagamento de taxa de inscrição sem
justificativa, o defendente alegou que o pagamento de taxa de inscrição em processo seletivo simplificado,
mesmo que baseado em avaliação curricular, é prática usual dos Entes Políticos, tal como se comprova
através dos Editais de Seleção Simplificada em anexo (DOC. 04); que não há nenhuma proibição legal
quanto à exigência da referida taxa e que o valor cobrado a título de taxa de inscrição, justifica-se pela
indisponibilidade de servidores para executar o procedimento diretamente, bem como pelos custos a serem
suportados na realização do Processo Seletivo. Alegou, também, que foi feita pesquisa de mercado junto a
outros Entes e o Estado de Pernambuco, em situação análoga, cobrou o valor de R$ 60,00 (sessenta reais),
ao passo que o município de Macaíba – RN cobrou o valor de R$ 30,00 (trinta reais), nos moldes dos
editais  acima referidos (DOC.  O4).  Logo,  resta claro que o valor  cobrado de R$ 30,00  (trinta reais),
referente  à  taxa  de  inscrição  em  Seleção  Simplificada  no  município  de  Sirinhaém  não  pode  ser
considerado desarrazoado ou desproporcional (fls. 44 e 49-82).
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Neste ponto fica evidente que a opção pela terceirização da execução do certame está baseada na
alegação de falta de pessoal disponível para a realização do processo e que o valor da taxa de inscrição foi
estabelecido com base no valor cobrado pela Prefeitura Municipal de Macaíba, Estado do Rio Grande do
Norte, ou seja, sem o levantamento dos custos para a determinação do valor da referida taxa.

Por fim alega que, quanto à realização do Processo Seletivo Simplificado pelo Departamento de
Projetos de Tecnologia Administrativa da Escola Intermunicipal de Governo Tavares Bastos, também não
há que se falar em irregularidade em tal fato. Esclarece que o Município de Sirinhaém, bem como outros
municípios da região, é integrante do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA MATA SUL –
PORTAL  SUL  CONSÓRCIO,  nos  termos  do  Protocolo  de  Intenções  carreado  aos  autos  nesta
oportunidade (DOC. 05).  Como um dos objetivos  almejados,  tem-se a melhoria dos serviços públicos
municipais,  de  acordo  com  o  Contrato  Administrativo  nº  003/2013  e  Ata  da  Assembleia  Geral  de
Instalação do Consórcio (DOCS. 06 e 07).
No Protocolo de Intenções, acima referido, mais especificamente em sua Cláusula 7ª, inciso V, também se
vê a autorização para a instituição e o funcionamento de escolas de governo ou de estabelecimentos
congêneres,  relativa  aos  municípios  consorciados.  Dessa  maneira,  levando-se  em  consideração  tal
autorização,  o  CONSÓRCIO  INTERMUNICIPAL  PORTAL  DA  MATA  SUL  –  PORTAL  SUL
CONSÓRCIO, celebrou, após o devido procedimento licitatório (Chamamento Público nº 003/2014), o
Contrato de Gestão com a Organização Social, ESCOLA INTERMUNICIPAL DE GOVERNO TAVARES
BASTOS (DOC. 08), tudo, repita-se, com vistas à melhoria dos serviços públicos municipais. A ESCOLA
INTERMUNICIPAL DE  GOVERNO  TAVARES  BASTOS,  responsável  pela  realização  do  Processo
Seletivo  Simplificado  objeto  desta  Medida  Cautelar,  relativo  ao  Município  de  Sirinhaém,  além  da
realização de cursos e palestras,  tem a função de assessorar os municípios  integrantes do Consórcio
Contratante na elaboração de Processos Seletivos Públicos, em atenção ao Princípio da lmpessoalidade e
à melhoria do serviço público municipal, tal como ocorreu no caso em análise (fls. 44-45 e 83-152).

Quanto a este ponto queremos tecer algumas considerações:

De  início  queremos  chamar  à  atenção  para  o  fato  de  o  CONSÓRCIO  INTERMUNICIPAL
PORTAL  DA MATA SUL  –  PORTAL  SUL  CONSÓRCIO  alegar  ter  realizado  processo  licitatório
(chamamento público)  para a escolha da entidade.  É bom salientar  que chamamento público não é
modalidade de licitação, mas um simples instrumento de sondagem de mercado e não substitui nenhuma
modalidade licitatória. Não há comprovação da realização de processo licitatório, nem mesmo de dispensa
(fls. 44).

Também é fato que o protocolo de intenções do CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL PORTAL DA
MATA SUL – CONSÓRCIO PORTAL SUL, transformado em contrato, prevê em sua cláusula sétima,
inciso V, a instituição e o funcionamento de escolas de governo ou de estabelecimentos congêneres e
também em sua cláusula décima segunda, que o CONSÓRCIO PORTAL SUL poderá firmar contrato de
gestão e termo de parceria com entidades do terceiro setor previstas nas Leis nºs 9.637/98 (Organizações
Sociais),  9.790/99  (Organizações da  Sociedade Civil  de  Interesse  Público)  e  11.107/2005 (Consórcios
Públicos),  somente  se  os  objetivos  das  entidades estiverem de acordo com os objetivos  do  consórcio,
estiverem  de  acordo  com  as  Leis  nºs  9.637/98,  9.790/99  e  11.107/2005  e  com  prévia  aprovação  da
Assembleia Geral (fls. 85 e 88). 

Acontece  que,  examinando  a  Lei  Federal  nº  9.637/98  que  trata  dos  requisitos  para
credenciamento das Organizações Sociais, segundo o Art. 5º, verificamos que para celebrar contratos de
gestão com o Poder Público, após a satisfação de uma série de exigências, é essencial que seja requerida
pela entidade e concedida pelos órgãos competentes a qualificação de Organização Social, sem a qual o
CONSÓRCIO  PORTAL  SUL  não  poderia  celebrar  contrato  de  gestão  com  a  ESCOLA
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INTERMUNICIPAL DE  GOVERNO  TAVARES  BASTOS.  Não  há  comprovação  de  que  a  entidade
possua essa qualificação concedida pelo Poder Público (fls. 154-159).

Também,  conforme  o  Estatuto  Social  da  ESCOLA  INTERMUNICIPAL  DE  GOVERNO
TAVARES BASTOS, não consta como objetivo da entidade a realização de concurso público, sentido
amplo (concurso, seleção simplificada e etc., fls. 129-142). Portanto a entidade não poderia explorar essa
atividade.

Diante desses fatos, apresenta-se irregular a contratação da ESCOLA INTERMUNICIPAL DE
GOVERNO TAVARES BASTOS pelo CONSÓRCIO PORTAL SUL, por ausência de previsão do objetivo
de realização de concurso público no estatuto da entidade, por impossibilidade de celebração de contrato
de gestão por não comprovação da qualificação da entidade como Organização Social por parte do órgãos
públicos competentes e também por ausência de comprovação da realização do devido processo licitatório.

Há também a necessidade de se determinar a realização de auditoria especial para levantar as
possíveis demais irregularidades decorrentes da contratação indevida da entidade para a realização das
ações pertinentes ao contrato de programa que tem por objetivo a melhoria dos serviços públicos dos
municípios consorciados, visando o implemento de soluções consorciadas para melhor servir aos usuários
e cidadãos nos Municípios de Gameleira, Rio Formoso, Sirinhaém e Tamandaré, Contrato de Gestão nº
008/2014 e aditivo (fls. 120-127).

3. CONCLUSÃO

Diante  do  exposto,  analisadas  as  razões  alegadas  na  peça  de  defesa  e  seus  anexos,  cabe  o
referendo da Medida Cautelar,  pela Câmara competente,  por apresenta-se irregular a contratação da
ESCOLA INTERMUNICIPAL DE GOVERNO TAVARES BASTOS pelo CONSÓRCIO PORTAL SUL,
por ausência de previsão do objetivo de realização de concurso público no estatuto da entidade,  por
impossibilidade de celebração de contrato de gestão por não qualificação da entidade como Organização
Social por parte do órgãos públicos competentes e também por ausência de realização do devido processo
licitatório e em consequência cabe que se determine a anulação do processo seletivo simplificado.

Sugerimos  ainda  a  realização  de  auditoria  especial  para  levantar  as  possíveis  demais
irregularidades decorrentes da contratação indevida da entidade para a realização das ações referentes ao
contrato de programa que tem por objetivo a melhoria dos serviços públicos dos municípios consorciados,
visando  o  implemento  de  soluções  consorciadas  para  melhor  servir  aos  usuários  e  cidadãos  nos
Municípios de Gameleira, Rio Formoso, Sirinhaém e Tamandaré.

 Assim, 

CONSIDERANDO  as  alegações  expressas  na  Nota  Técnica  de  Esclarecimento  emitida  pela
Gerência de Atos de Pessoal;

CONSIDERANDO  que  apresenta-se irregular a contratação da ESCOLA INTERMUNICIPAL DE
GOVERNO TAVARES BASTOS pelo CONSÓRCIO PORTAL SUL, por ausência de previsão do
objetivo  de  realização  de  concurso  público  no  estatuto  da  entidade,  por  impossibilidade  de
celebração de contrato de gestão por não qualificação da entidade como Organização Social por
parte do órgãos públicos competentes e também por ausência de realização do devido processo
licitatório
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CONSIDERANDO o previsto no art. 18 da Lei Estadual nº 12.600/2004, bem como art. 71 c/c 75
da CF/88 e Resolução TC nº 15/2011, bem assim o poder geral de cautela, inclusive, reconhecido
aos Tribunais de Contas pelo Supremo Tribunal Federal (STF: MS 24.510 e MS 26.547),

REFERENDAR MEDIDA CAUTELAR expedida monocraticamente, para determinar a suspensão
do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2017 da Prefeitura Municipal de Sirinhaém  assim como
determino  a  imediata  abertura  de  Processo  de  Auditoria  Especial  para  análise  detalhada  e
meritória dos fatos. 
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