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MEMORANDO CGM N° 089/2020 

João Neiva - ES, 14 de setembro de 2020. 

Para: Prefeito Municipal 

Comissão Concurso Público 2019/2020 — Laélio Lucas Zambon - Presidente 
Secretaria Municipal de Administração — SEMAD 

De: Controladoria Geral do Município — CGM 

Assunto: Conclusão do concurso para agente fiscal e encerramento dos contratos 
temporários dos agentes fiscais de obras. 

Excelentíssimo Sr. Prefeito, 
Ilustres Secretários e Servidores, 

A Controladoria Geral do Município — CGM, CIENTIFICA da decisão do Tribunal de 
Contas do Espirito Santo que acolheu a representação do Ministério Público de Contas para 
que o Município proceda a retomada do concurso público para o cargo de agente fiscal 
(edital n° 05/2020) e encerre os contratos temporários dos agentes fiscais de obras. 

Tal decisão (acórdão n° 00890/2020-1) foi expedida após representação do MPC, 
que foi julgada parcialmente procedente pelo TCE/ES no processo n° 03007/2016-1. Segue 
abaixo o dispositivo do acórdão: 

3. DO DISPOSITIVO: Ante o exposto, acompanhando o posicionamento da  area  
técnica e parcialmente do Ministério Público Especial de Contas, VOTO no sentido 
de que o Cole giado aprove a seguinte minuta de Acórdão que submeto à sua 
apreciação. LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA Relator 1. ACÓRDÃO TC-
890/2020: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Conselheiros 
do Tribunal de Contas do Estado do Espirito Santo, reunidos em sessão da Segunda 
Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 1.1. CONSIDERAR 
PARCIALMENTE PROCEDENTE a representação, em razão da manutenção da 
seguinte irregularidade consistente na ausência de concurso público para admissão 
de servidores públicos para o exercício de carreiras típicas de estado (item 2.2 da  
ITC  260/2019), APLICANDO ao Sr.  Romero  Gobbo Figueredo a multa no valor de 
R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do  art.  135, da Lei Complementar n° 621/2012 
c/c com o artigo 389 do Regimento Interno TCEES; 1.2. ACOLHER as razões de 
justificativa do Sr. Otávio Abreu Xavier, para afastar a irregularidade tratada no item 
2.1 da  ITC  260/2019 (Não atendimento no prazo fixado, sem causa justificada, .5 
decisão do Tribunal) e pelos fundamentos expostos também afastar a mesma 
irregularidade em relação ao Sr.  Romero  Gobbo Figueiredo e ao Sr. Everaldo 
Grippa; 1.3. ACOLHER as razões apresentadas pelo Sr. Otávio Abreu Xavier, não 
lhe imputando multa pela irregularidade prevista no item 2.2 da  ITC  260/2019; 1.4. 
DETERMINAR à Prefeitura Municipal de  Joao  Neiva, que conclua o concurso 
público em andamento, no prazo de 90 (noventa) dias, para o cargo de agente 
fiscal. procedendo-se ao encerramento dos contratos dos agentes fiscais de 
obras, cuias vagas devem ser providas por meio do concurso público em 
destaque,  cabendo o monitoramento, com esteio nos  arts.  10, XXXVII e 51, V da Lei 
Complementar 621 de 8 de março de 2012, .5 Secretaria Geral de Controle Externo — 
SEGEX; 1.5. ENCAMINHAR os autos ao Ministério Público de Contas para 
acompanhamento do débito, relativo a multa imputada, ARQUIVANDO-SE os autos 
após o trânsito em julgado. 2. Unânime. 3. Data da Sessão: 04/09/2020 — 248  
Sessão Ordinária da 2a Câmara. 4. Especificação do quórum: 4.1. Conselheiros: 
Sérgio Manoel  Nader  Borges (presidente), Luiz Carlos Ciciliotti da Cunha (relator) e 
Domingos Augusto Taufner. 5. Fica o responsável obrigado a comprovar perante o 
Tribunal o recolhimento do débito e/ou da multa aplicada, no prazo de trinta dias, 
contados a partir da publicação deste Acórdão, nos termos do  art.  454, inciso I, do 
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Regimento Interno deste Tribunal. Quando cabível recurso, os prazos para 
interposição encontram-se previstos no Titulo VIII do mesmo diploma normativo. 
CONSELHEIRO SÉRGIO MANOEL NADER BORGES Presidente CONSELHEIRO 
LUIZ CARLOS CICILIOTTI DA CUNHA Relator CONSELHEIRO DOMINGOS 
AUGUSTO TAUFNER Fui presente: PROCURADOR DE CONTAS LUCIANO 
VIEIRA Em substituição ao procurador-geral FLA VIA BARCELLOS COLA 
Subsecretária das Sessões  ad hoc.  

Sabe-se que o Decreto n° 7.2681/20, decretou situação de emergência de saúde 
pública no Município de João Neiva, decorrente da pandemia do coronavirus e em seu artigo 
13 determinou a suspensão do concurso público referente ao edital n° 05/2020, bem como 
as provas agendadas para 29/03/2020, em razão de o gestor público priorizar a saúde da 
população e dos eventuais candidatos do concurso, residentes no Município e em outras 

regiões. 

Apesar da conduta do gestor municipal ser adequada e necessária para o momento 
extraordinário pelo qual passamos, seguindo o mesmo viés de outros Municípios, do 
governo Estadual e recomendações de autoridades na área de saúde pública, entende-se 
que a decisão do TCE/ES é obrigatória, devendo ser cumprida. 

Cabe ressaltar, que a recomendação é de extrema pertinência, pois os cargos de 
agentes fiscais de obras atualmente são preenchidos por servidores temporários, quando 
devem ser preenchidos por servidores estatutários, que ingressem na administração pública 
por meio de concurso público. 

Tal determinação teve como fundamento o fato de que é irregular a contratação 
temporária para o exercício de atividades típicas de fiscalização. Sendo assim, a ausência 
de concurso público para admissão de servidores para o exercício de carreiras típicas de 
estado, afronta o  art.  37, inciso II, da Constituição Federal. 

Conforme a decisão a retomada do concurso público (edital n° 05/2020) e o 
encerramento dos contratos temporários dos fiscais deve ocorrer no prazo de 90 dias. 

RECOMENDAÇÃO 

Nestes termos, com a finalidade de evitar irregularidades nas contratações, diante da 
existência do edital n° 05/2020, considerando a decisão do TCE/ES e a atual situação de 
emergência de saúde pública decorrente do coronavirus, a Controladoria Geral do Município 
— CGM, RECOMENDA  que: 

• Seja retomado o andamento do edital n° 05/2020 e concluído o concurso público 
para provimento dos cargos no Município de João Neiva no prazo de 90 dias; 

• Sejam encerrados os contratos dos agentes fiscais de obras no prazo de 90 dias; 
• Sejam tomadas todas as medidas necessárias de segurança previstas em lei quanto 

a prevenção em relação ao coronavirus, em especial para os candidatos que 
realizarão a prova e o corpo de funcionários que irá atuar na aplicação da mesma, 
além de outros envolvidos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A Controladoria Geral do Município - CGM, por meio das suas orientações técnico-
jurídicas e pedagógicas, e das suas recomendações, objetiva auxiliar na prevenção de 
práticas ineficientes, antieconômicas, fraudulentas e que possam acarretar prejuízos ao 
Poder Público, além de assegurar o cumprimento de leis, regulamentos e diretrizes da 
Administração Pública. 

Com nossos cordiais cumprimentos,  

or o dà-  Silva Fávaro 
Co) 	 al do  Município 

-creta  n° 7. 	/2020. 

Graziela Giacomin Prado 
Auditor de Controle Interno -  
Area  Administrativa, Contábil, Financeira e Orçamentária 
Decreto N° 7.423, de 08 de junho de 2020. 

Lorena A ncini Flores 
Auditor d Controle Interno —  Area  Jurídica 
Decreto N° 7.529/2020 

Thaiz Silva Gripa 
Assistente de Controladoria 
Decreto n° 6.916/2019 
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