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RECOMENDAÇÃO Nº 05/2018 

 

 

Recomendada: Sabrina Scardua Fiorotti 

Secretária Municipal de Assistência Social de Itarana-ES. 

 

 

Alerta/Recomendação –

Prejulgado nº 030 do TCE-ES. 

 

 

 

Ilustríssima Senhora Secretária, 

 

 

Considerando que a Unidade Central de Controle Interno, deste Poder Executivo, 

fundamentada nos artigos 31, 70 e 74 da Constituição Federal, incisos do artigo 14 da Lei 

Municipal 1048/2013, e ainda, Resolução nº 227/2011 do Tribunal de Contas do Estado 

do Espírito Santo, tem, no exercício do controle interno, também, a atuação de caráter 

preventivo e concomitante, voltada tanto para a inibição e correção de atos como servir de 

instrumento auxiliar da gestão pública; 

 

Considerando que recentemente foi publicado pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito 

Santo o Prejulgado nº 030, constante no item 5 do Boletim informativo de Jurisprudência nº 

80, que dispõe sobre uma inspeção realizada na Prefeitura Municipal de Colatina, onde 

analisou-se a inconstitucionalidade de Lei Municipal autorizando a contratação temporária 

para atender a programas de proteção básica, média e alta complexidade definidos pela 

Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social. 

 

Considerando que a área técnica do Tribunal de Contas, observou que referida Lei, é 

contrária às disposições constitucionais do art. 37, incisos II e IX, razão pela qual, as 

Políticas de Assistência Social são de caráter permanente, não sendo admitidas as 

contratações temporárias para seu atendimento. 

 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, 

dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao 

seguinte: 

(...) 
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II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em 

concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a 

complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as 

nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e 

exoneração;   

(...) 

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender 

a necessidade temporária de excepcional interesse público; 

 

Considerando que no Município de Itarana, observou-se que é utilizado os meios de 

Processo Seletivo para contratação de pessoal temporário para os programas da 

Assistência Social em pauta; 

 

Considerando que os prejulgados são incidentes processuais nos quais o Plenário do 

Tribunal de Contas delibera sobre a aplicação de alguma norma jurídica ou procedimento 

da Administração Pública, quando reconhecida sua relevância da matéria de direito ou sua 

aplicabilidade de forma geral. 

 

Considerando que a deliberação em sede de prejulgado soluciona a questão levantada e 

vincula os demais casos submetidos ao Tribunal de Contas, onde refere-se ao caráter 

normativo do prejulgado que será aplicado sempre que invocado. 

 

Alertamos a Vossa Senhoria sobre o conteúdo deste prejulgado acerca da forma de 

contratação de servidores ligados a Programas da Assistência Social que são considerados 

de caráter permanente. 

 

Segue em anexo, cópia do Boletim Informativo de Jurisprudência e Prejulgado nº 030. 

 

 

Itarana/ES, 29 de agosto de 2018. 

 

 

 

Adjar Fabiano De Martin 

Controlador Interno 

Poder Executivo 

Flávia Colombo Dal’Col 

Auditora Pública Interna 

Poder Executivo 

 

 


