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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO
2ª CÂMARA

PROCESSO TC 11577/09

Origem: Prefeitura Municipal de Fagundes
Natureza: Regularização de Vínculo Funcional – Cumprimento de Decisão
Responsáveis: Gilberto Muniz Dantas (ex-Prefeito)
José Pedro da Silva (ex-Prefeito)
Magna Madalena Brasil Risucci (Prefeita)
Advogado: John Johnson Gonçalves Dantas de Abrantes (OAB/PB 1663)
Relator: Conselheiro André Carlo Torres Pontes
REGULARIZAÇÃO

DE

VÍNCULO

FUNCIONAL.

VERIFICAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE DECISÃO.
Município de Fagundes. Apreciação de atos de admissão de
pessoal. Cargos de Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes
de Combate às Endemias. Verificação de Cumprimento de
Acórdão. Cumprimento parcial. Pendência relacionada a
registros no Sistema de Acompanhamento da Gestão dos
Recursos da Sociedade - SAGRES. Encaminhamento para
verificação no acompanhamento da gestão de 2020.
ACÓRDÃO AC2 – TC 03206/19

RELATÓRIO
Cuidam os autos do exame da legalidade dos atos de regularização de vínculo funcional
decorrentes de processo seletivo público promovido pelo Estado da Paraíba, em parceria com o
Município de Fagundes, realizados nos exercícios de 1991 a 2001, bem como pelo próprio Município,
no exercício de 2005, com o objetivo de prover cargos públicos de Agentes Comunitários de Saúde –
ACS e Agentes de Combate às Endemias – ACE, criados pelas Leis Municipais 121/2007 e 123/2007,
conforme previsto nos parágrafos 4º ao 6º do art. 198 da CF/88, incluídos pela EC 51/2006.
A Auditoria, após análise de defesa (relatório de fls. 261/264) concluiu permanecerem
algumas irregularidades.
Pelo Acórdão AC2 – TC 03383/16, de 08 de novembro de 2016, esta Câmara decidiu:
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Após os encaminhamentos de praxe e remessa de documentos pela atual Prefeita (fls.
289/290), o Órgão de Instrução, em relatório de fls. 296/298, entendeu sanada a eiva relacionada à
servidora CÍCERA DE FREITAS ARDILINO e a persistência da irregularidade relativa à incorreção
das datas de admissão de parte dos Agentes Comunitários de Saúde no SAGRES, que, conforme o
extrato constante no Documento TC 25204/17 (anexos/apensados), continuam inalteradas, com a
admissão dos servidores que participaram dos processos seletivos realizados nos exercícios de 1991 a
2001 registrada naquele banco de dados como sendo apenas no exercício de 2001.
Conclui a Auditoria:
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Após algumas intervenções do Ministério Público de Contas (fl. 305 e 316/317) e da
atual gestora (fl. 308 e 324/327), a Assessoria Técnica - ASTEC, em despacho de fls. 331/333 se
pronunciou:

O Ministério Público de Contas, em cota da lavra do Procurador-Geral Manoel Antônio
dos Santos Neto, observou que, na verificação de cumprimento da decisão, a atual gestora apresentou
apenas parte da informação requisitada. Todavia, reconheceu o esforço da mesma para cumprir a
solicitação, demonstrando, ao menos a princípio, a intenção de trazer a lume as corretas datas de
admissão (vide fls. 331/332), opinando pela concessão de novo prazo, a fim de que possa tomar ciência
acerca da pendência nos presentes autos, conferindo total cumprimento a decisão consubstanciada no
Acórdão AC2 - TC 03383/16.
O processo foi agendado para a presente sessão, com as intimações de estilo (fl. 338).
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VOTO DO RELATOR
Como bem observou o representante do Ministério Público de Contas, a atual Gestora
tem se esforçado para cumprir a decisão deste Tribunal, restando a retificação no SAGRES referente à
data de admissão de 15 servidores, podendo o cumprimento restante ser verificado no
acompanhamento da gestão.
Vejamos a orientação do Parquet Especial:

Ante o exposto, voto no sentido de que esta egrégia Segunda Câmara decida:
1. CONSIDERAR CUMPRIDO PARCIALMENTE o Acórdão AC2 - TC 03383/16;
2. DETERMINAR a Auditoria a verificação do cumprimento do restante da decisão
durante o acompanhamento da gestão relativa ao exercício de 2020 do mencionado Município,
inclusive solicitando a documentação restante a que se referiu a ASTEC em despacho de fl. 331/333; e
3. RECOMENDAR à gestão do Município de Fagundes para que a mesma observe os
princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência em seus próximos atos
de contratação de pessoal para os quadros de servidores, valendo-se, via de regra, de concurso público
de provas ou de provas e títulos.
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DECISÃO DA 2ª CÂMARA DO TCE/PB
Vistos, relatados e discutidos os autos do Processo TC 11577/09, referentes ao exame
da legalidade dos atos de regularização de vínculo funcional, decorrentes de processo seletivo público
promovido pelo Estado da Paraíba, em parceria com o Município de Fagundes, com o objetivo de
prover cargos públicos de Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e de Agentes de Combate às
Endemias (ACE), conforme previsto nos §§ 4º a 6º, do art. 198, da CF/88, incluídos pela EC 51/2006,
e, nessa assentada, à verificação de cumprimento do Acórdão AC2 – TC 03383/16, ACORDAM os
membros da 2ª CÂMARA do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba (2ªCAM/TCE-PB), à
unanimidade, nesta data, conforme voto do Relator, em:
1. CONSIDERAR CUMPRIDO PARCIALMENTE o Acórdão AC2 - TC
03383/16;
2. DETERMINAR a Auditoria a verificação do cumprimento do restante da
decisão durante o acompanhamento da gestão relativa ao exercício de 2020 do mencionado Município,
inclusive solicitando a documentação restante a que se referiu a ASTEC em despacho de fl. 331/333; e
3. RECOMENDAR à gestão do Município de Fagundes para que a mesma
observe os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência em seus
próximos atos de contratação de pessoal para os quadros de servidores, valendo-se, via de regra, de
concurso público de provas ou de provas e títulos.
Registre-se, publique-se e cumpra-se.
TCE – Sala das Sessões da 2ª Câmara.
Mini-Plenário Conselheiro Adailton Coêlho Costa.
João Pessoa (PB), 10 de dezembro de 2019.

Assinado

12 de Dezembro de 2019 às 08:52

Cons. Arthur Paredes Cunha Lima
PRESIDENTE
Assinado

12 de Dezembro de 2019 às 08:01

Cons. André Carlo Torres Pontes
RELATOR

Assinado

12 de Dezembro de 2019 às 08:30

Marcílio Toscano Franca Filho
MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO

