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ACÓRDÃO Nº 08569/2018 - Tribunal Pleno 

 

PROCESSO : 15344/17 

MUNICÍPIO : ANÁPOLIS 

ÓRGÃO : PODER EXECUTIVO 

GESTOR : ROBERTO NAVES E SIQUEIRA 

CPF : 901.770.701-10 

GESTOR : LUZIA CORDEIRO DA SILVA MENEZES 

CPF : 151.457.941-34 

ASSUNTO : DENÚNCIA  

DENÚNCIA. CONHECIMENTO. 

PROCEDENTE. MULTAS. 

CONVERGENTE UNIDADE 

TÉCNICA E MPC. 

Tratam os autos de DENÚNCIA (fls. 02/04) formulada, via Ouvidoria, 

pela Sra. Ludimila Garcia Souza e Naiara Monique Lazaro e Silva, narrando 

supostas irregularidades na gestão de pessoal do Poder Executivo do Município de 

Anápolis. 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos no Pleno, acolhendo as razões expostas no voto do 

Relator em: 

I. CONHECER da presente DENÚNCIA por estarem presentes os 

requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 34, da Lei Orgânica do TCMGO e 

202 e 203, do Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios; 

II. no mérito, JULGÁ-LA PROCEDENTE tendo em vista que restou 

configurada a violação ao princípio da regra constitucional do concurso público, em 

virtude das contratações de nutricionistas por meio de credenciamento, em clara 

substituição de servidores efetivos, bem como em detrimento aos aprovados para o 

cargo no concurso público 042/2015, vigente até 2020 e também em razão das 

http://www.tcm.go.gov.br/
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evidências de que o Município de Anápolis vem reiteradamente contratando 

prestadores de serviços ao invés de se utilizar a seleção temporária através de 

processo seletivo simplificado; 

III. IMPUTAR MULTA ao Sr. ROBERTO NAVES E SIQUEIRA, CPF: 

901.770.701-10, Prefeito do Município de Anápolis, conforme quadro a seguir: 

MULTA 01 

NOME: ROBERTO NAVES E SIQUEIRA 

CPF: 901.770.701-10 

CARGO/FUNÇÃO: Prefeito Municipal de Anápolis, 

DESCRIÇÃO DA(S) 
IRREGULARIDADE(S) 
PRATICADA(S): 

Atrasar injustificadamente o encaminhamento de documentos e/ou 
informações solicitadas pelo Tribunal, por meio do Despacho n. 5283/17 

DISPOSITIVO LEGAL 
VIOLADO: 

Art. 47-A, inciso XIII, da LOTCM. 

BASE LEGAL PARA 
IMPUTAÇÃO DE 
MULTA: 

Art. 47-A, inciso XIII, da LOTCM. 

VALOR DA MULTA: R$500,00 (quinhentos reais), correspondente a 5% do caput do art. 47-A.  

MULTA 02 

DESCRIÇÃO DA(S) 
IRREGULARIDADE(S) 
PRATICADA(S): 

Realizar contratação de nutricionistas credenciados para substituição de 
efetivos, com violação à regra do concurso público, bem como diante das 
evidências de que o Município vem contratando prestadores de serviço ao 
invés de selecionar pessoal temporário, através de processo seletivo 
simplificado, caracterizando ato de gestão ilegal, ilegítimo e 
antieconômico.  

DISPOSITIVO LEGAL 
VIOLADO: 

art. 37, II e IX, da CF/88. 

BASE LEGAL PARA 
IMPUTAÇÃO DE 
MULTA: 

Art. 47-A, inciso VIII do da LOTCM. 

VALOR DA MULTA: R$1.000,00 (mil reais), correspondente a 10% do caput do art. 47-A.  

IV. IMPUTAR MULTA à Sra. LUZIA CORDEIRO DA SILVA 

MENEZES, CPF: 151.457.941-34, Ex-Secretária Municipal de Saúde do Município 

de Anápolis, conforme quadro a seguir: 

MULTA 01 

NOME: LUZIA CORDEIRO DA SILVA MENEZES 

CPF: 151.457.941-34 

CARGO/FUNÇÃO: Ex-Secretária Municipal da Saúde 

DESCRIÇÃO DA(S) 
IRREGULARIDADE(S) 
PRATICADA(S): 

Atrasar injustificadamente o encaminhamento de documentos e/ou 
informações solicitadas pelo Tribunal, por meio do Despacho n. 5283/17  

DISPOSITIVO LEGAL 
VIOLADO: 

Art. 47-A, inciso XIII, da LOTCM. 

BASE LEGAL PARA Art. 47-A, inciso XIII, da LOTCM. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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IMPUTAÇÃO DE 
MULTA: 

VALOR DA MULTA: R$500,00 (quinhentos reais), correspondente a 5% do caput do art. 47-A.  

MULTA 02 

DESCRIÇÃO DA(S) 
IRREGULARIDADE(S) 
PRATICADA(S): 

Realizar contratação de nutricionistas credenciados para substituição de 
efetivos, com violação à regra do concurso público, bem como diante das 
evidências de que o Município vem contratando prestadores de serviço ao 
invés de selecionar pessoal temporário, através de processo seletivo 
simplificado, caracterizando ato de gestão ilegal, ilegítimo e 
antieconômico. 

DISPOSITIVO LEGAL 
VIOLADO: 

art. 37, II e IX, da CF/88. 

BASE LEGAL PARA 
IMPUTAÇÃO DE 
MULTA: 

Art. 47-A, inciso VIII, do da LOTCM. 

VALOR DA MULTA: R$1.000,00 (mil reais), correspondente a 10% do caput do art. 47-A.  

 

V. DETERMINAR ao Sr. ROBERTO NAVES E SIQUEIRA, CPF: 

901.770.701-10, Prefeito do Município de Anápolis, e ao atual Secretário Municipal 

da Saúde, Sr. LUCAS LEITE DE AMORIM, CPF: 003.074.181-54, que promovam o 

retorno dos gastos com pessoal ao limite legalmente estabelecido na LRF (artigos 19 

e 20), para a consequente regularização do quadro de pessoal da saúde, sob pena 

de ainda de crime de responsabilidade e sob pena de imputação de multa, nos 

termos do art. 47-A, inciso X, da LOTCMGO, além das sanções institucionais (art. 

23, §3º, da LRF); 

VI. DETERMINAR ao Sr. ROBERTO NAVES E SIQUEIRA, CPF: 

901.770.701-10, Prefeito do Município de Anápolis, e ao atual Secretário Municipal 

da Saúde, Sr. LUCAS LEITE DE AMORIM, CPF: 003.074.181-54, que providenciem 

a substituição de nutricionistas contratados por credenciamento, por nutricionistas 

aprovados no concurso público 042/2015, obedecendo-se a ordem de classificação, 

sob pena de incorrer nas penalidades prevista na LOTCMGO e RITCMGO; 

VII. DETERMINAR à Superintendência de Secretaria que realize a 

extração de cópia dos documentos de fls. 023/028 para abertura de processo 

fiscalizatório para análise da legalidade do Edital de Credenciamento nº. 020/2017, 

encaminhando os autos à Secretaria de Licitações e Contratos para análise; 

VIII. RECOMENDAR ao Sr. ROBERTO NAVES E SIQUEIRA, CPF: 

901.770.701-10, Prefeito do Município de Anápolis, e ao atual Secretário Municipal 

da Saúde, Sr. LUCAS LEITE DE AMORIM, CPF: 003.074.181-54 que o município 

http://www.tcm.go.gov.br/
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estruture as Equipes de Saúde da Família e os Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família com servidores públicos efetivos, a fim de se atender a premissa de 

formação de vínculo permanente e contínuo entre os profissionais da saúde e os 

usuários do serviço, e cumprir a orientação do Ministério da Saúde no sentido de 

“buscar sempre a desprecarização dos vínculos trabalhistas e criar estratégias que 

visem a diminuição da rotatividade de profissionais nas equipes; 

IX. ALERTAR o Sr. ROBERTO NAVES E SIQUEIRA, CPF: 

901.770.701-10, Prefeito do Município de Anápolis, e ao atual Secretário Municipal 

da Saúde, Sr. LUCAS LEITE DE AMORIM, CPF: 003.074.181-54, de que o meio 

adequado para seleção de pessoal visando atender programas sazonais com verbas 

dos governos federal e estadual, é através de processo seletivo simplificado, 

mediante contratação temporária, desde que comprovadamente se trate de 

programas transitórios (sob pena de burla à regra do concurso público) e desde que 

a legislação municipal autorize, nos termos do art. 37, IX, da CF/88 e à luz da RN nº 

07/05 e IN nº 10/15 (art. 7º, IV e parágrafo único), vedado o credenciamento para 

este fim; 

X. DETERMINAR as demais providências de praxe. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

28 de novembro de 2018. 

Presidente: Daniel Augusto Goulart 

Relator: Nilo Sérgio de Resende Neto. 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Maria Teresa Garrido Santos, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Sérgio 

Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. Maurício 

Oliveira Azevedo e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador 

Regis Gonçalves Leite. 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons.Nilo Sérgio de Resende Neto: Cons. Maria 

Teresa Garrido Santos, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr 

Braz de Queiroz. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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PROCESSO : 15344/17 

MUNICÍPIO : ANÁPOLIS 

ÓRGÃO : PODER EXECUTIVO 

GESTOR : ROBERTO NAVES E SIQUEIRA 

CPF : 901.770.701-10 

GESTOR : LUZIA CORDEIRO DA SILVA MENEZES 

CPF : 151.457.941-34 

ASSUNTO : DENÚNCIA  

1. RELATÓRIO 

Tratam os autos de DENÚNCIA (fls. 02/04) formulada, via Ouvidoria, 

pela Sra. Ludimila Garcia Souza e Naiara Monique Lazaro e Silva, narrando 

supostas irregularidades na gestão de pessoal do Poder Executivo do Município de 

Anápolis. 

Através do Despacho nº. 3820/2017 - (fl. 05) a Secretaria de Atos de 

Pessoal manifestou-se favorável à admissibilidade da notícia de fato em denúncia. 

Encaminhados os autos ao Gabinete do Conselheiro Ouvidor foi 

emitido o Despacho nº. 289/2017 – OUV (fls. 06) pelo qual houve manifestação 

quanto à admissibilidade da notícia de fato em denúncia e o encaminhamento dos 

autos ao Gabinete do Conselheiro Relator para sequenciamento do feito. 

Ato contínuo, o Conselheiro Relator, através do Despacho nº. 

0487/2017 (fls. 07), encaminhou os autos à Secretaria de Atos de Pessoal para 

sequenciamento do feito. 

A Secretaria de Atos de Pessoal, através do Despacho nº. 5283/2017 

(fls. 031/036), manifestou-se pela necessidade da abertura de vista ao Jurisdicionado 

para conhecimento dos termos da presente denúncia e apresentação de 

documentos/informações. 

Após a concessão da abertura de vista foram juntados aos autos os 

documentos de fls. 043/088, conforme informação constante no Despacho nº. 

1513/18 (fl. 089). 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Encaminhados os autos à Secretaria de Atos de Pessoal foi emitido o 

Certificado nº. 1957/2018 (fls. 093/0102) pelo qual a unidade técnica manifestou-se 

pelo conhecimento da denúncia para no mérito julgá-la procedente com aplicação de 

multas aos Gestores. 

E, por fim, manifestou-se o Ministério Público de Contas através do 

Parecer nº. 4436/2018 (fls. 0104/0112) pelo conhecimento da denúncia para no mérito 

julgá-la procedente. 

2. DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE ATOS DE 

PESSOAL. 

A Secretaria de Atos de Pessoal via Certificado nº. 1957/2018 (fls. 

093/0102) manifestou-se nos seguintes termos: 

“(...)     

II. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. Da Admissibilidade  

Pelo Despacho n.º 0289/2017 (fl. 006) o Conselheiro Ouvidor manifestou-se 

definitivamente pela admissibilidade da Denúncia, nos termos do art. 6º, §5º 

da Resolução Administrativa n. 367/121, posição, esta, perfilhada por esta 

Especializada.  

2.2. Do Mérito  

2.2.1. Da burla ao concurso público 

Narra as denunciantes, Naiara Monique e Silva e Ludmila Garcia Souza, 

que o município de Anápolis vem contratando nutricionistas, por meio de 

credenciamentos, em detrimento dos aprovados no concurso público, regido 

pelo edital 042/2015, ainda vigente.  

Sobre o concurso, destaca-se que, preliminarmente, em pesquisa2 ao 

Sistema de Controle de Tramitação deste Tribunal e ao sítio oficial do 

município, link – Editais, http://www.anapolis.go.gov.br/portal/editais/&pg=2, 

verificou-se que o Edital do Concurso Público n. 042/2015 foi analisado pelo 

TCMGO, aos autos n. 15196/15, e julgado LEGAL, por meio do Acórdão n. 

03372/16 (f. 8/15), já transitado em julgado em 23/06/16.   

O prazo de vigência do referido concurso foi prorrogado para 18/03/2020, 

por meio do Decreto n. 04767/18 apresentado em defesa nos autos 

04767/18. 

                                            
1 Art. 6°. A denúncia trazida a conhecimento da Ouvidoria, mesmo que anônima ou que não preencha os requisitos do art. 202 
a 206 do Regimento Interno do TCM, passará por um juízo prévio de admissibilidade, e, caso admitida provisoriamente, deverá 
a Ouvidoria levantar informações a respeito da verossimilhança dos elementos. 
(...) 
§5°. A manifestação definitiva de admissibilidade da notícia de fato será de competência do Conselheiro Ouvidor, que decidirá, 
motivadamente, pela admissão, ou não. Caso seja recebida, a notícia de fato passará a ser denúncia tendo a Ouvidoria como 
autora. O processo deverá ser reclassificado como denúncia na etiqueta processual, e encaminhado ao Conselheiro 
Competente da Região para que dê continuidade ao procedimento adotado nos processos de denúncia. 
2 06/03/18 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Nos termos do edital 42/2015, foram previstas três vagas para o cargo de 

NUTRICIONISTA mais o cadastro de reserva. (f. 9). 

Na lista de classificados (f. 29/30), extraída do portal da organizadora do 

concurso (FUNCAB), verifica-se que as denunciantes realmente estão 

classificadas no certame e que foram aprovados 136 candidatos.  

Ainda, verifica-se que, de fato, as credenciadas Kátia, Milene e Vívian estão 

aprovadas no cadastro reserva.  

Ocorre que os dados registrados no TCM (f. 16/18) confirmam que o 

município somente admitiu as três primeiras aprovadas e classificadas no 

cargo de nutricionista do concurso 042/15 (Cristiane Maria de Oliveira; 

Flávia Melo Pontieri e Sheylle Almeida da Silva Teles); portanto, existindo 

muitos candidatos classificados no certame que aguardam nomeação. 

    

  Quanto às supostas nutricionistas contratadas por meio de 

credenciamento, nada foi encontrado de registro no TCMGO.  Inclusive, 

nem mesmo, o citado Edital de credenciamento n. 15/2017. 

 

Apenas no sítio oficial do município de Anápolis – Portal da Transparência 

foi possível obter informação de que Milene Ribeiro Brandão, desde 2013 

(f. 90/91); Katia Santos Oliveira (f. 92); Suelma Rodrigues Batista (f. 

93/95); e Vívian Ferreira de Moraes (f.96/98) são credenciadas através do 

NASF, com contratos ainda vigentes, exceto a nutricionista Milene, que teve 

o seu ultimo registro no mês 03/2017.  

 

A partir dos dados coletados no portal da transparência, verificou-se que 

somente Kátia Santos Oliveira foi contratada em 2017, porquanto as demais 

foram credenciadas, mesmo antes da realização do concurso 042/2015.  

A propósito da contratação de pessoal para atividades rotineiras na 

administração pública, a Constituição Federal determina, em seu art. 37, 

inciso II, a regra da obrigatoriedade de realização de concurso público para 

a investidura em cargos públicos, por conseguinte, a contração de mão de 

obra de forma diversa constitui exceção, cuja necessidade deve ser 

inequivocamente demonstrada.  

A premissa constitucional é a obrigatoriedade de agir somente no interesse 

público, da qual o administrador público não se pode afastar. Para tanto, ele 

deve lançar mão do contrato temporário somente nos casos estritamente 

necessários e indispensáveis à continuidade do serviço público.  

Ademais, embora o advento da contratação temporária esteja previsto 

abstratamente no art. 37, IX da CF/883, esta deve ser devidamente 

embasada e comprovada por dados concretos e somente utilizada em 

casos excepcionais, ou seja, a contratação, por tempo determinado, para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, bem 

como o credenciamento com vistas à complementação dos serviços 

públicos municipais de saúde.  

Aliás, esta Corte já se manifestou, no Acórdão AC-CON nº 00004/2013, em 

Consulta realizada pela Câmara de Palminópolis, no sentido da ilegalidade 

de contratos de credenciamento, que visam a burlar a realização de 

                                            
3 Art. 37. (...) IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público.  

http://www.tcm.go.gov.br/
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concurso público. O credenciamento para prestação de serviços na área de 

saúde deve ser medida excepcional, a perdurar somente durante o 

tempo necessário para a realização de concurso público.  

Veja: 

“CONSULTA. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO. 

CONTRATAÇÃO DE VEREADOR PARA PRESTAR SERVIÇOS 

ODONTÓLOGICOS. CREDENCIAMENTO, POSSIBILIDADE ATÉ A 

REALIZAÇAÕ DE CONCURSO PÚBLICO. 

(...) 

4. Afigura-se inconstitucional que o poder público se valha de contratos de 

credenciamento de profissionais de saúde para escapar ao mandamento do 

concurso público e do direito da população ao sistema único de saúde;  

5. Na hipótese de um Município contar com um único dentista que também 

seja vereador, admitir-se-ia o credenciamento deste para prestação de 

serviços ao Município apenas pelo período necessário para realização de 

concurso público para provimento do cargo de odontólogo, para o qual se 

assinala o prazo de 90 (noventa) dias para sua realização, a partir da data 

da notificação desta decisão.” 

 

Além do que, a Instrução Normativa nº 00007/2016, que estabelece 

orientações a respeito do credenciamento, reafirma que os serviços públicos 

de saúde, por se tratarem de atividade fim, devem ser prestados por quadro 

próprio de pessoal da Administração, mediante a criação de cargos efetivos 

a serem providos por concurso público. O credenciamento restringe-se à 

complementação dos serviços prestados diretamente pelo Poder 

Público; portanto, não se destina à substituição do quadro de pessoal 

permanente. 

Vejamos o que dispõe o art. 2º da IN nº 00007/2016: 

 

“Art. 2º. Para a prestação dos serviços público de saúde e a implementação 

dos programas e ações descentralizadas de saúde, segundo a disciplina da 

Lei Orgânica do Sistema Único de Saúde (Lei nº 8.080/90), impõem-se à 

Administração Pública, como regra, a criação de cargos públicos de caráter 

efetivo no quadro de pessoal permanente e o provimento por meio de 

concurso público.  

Parágrafo único. Considerando o caráter finalístico e a titularidade dos 

serviços públicos de saúde, o credenciamento não se destina à 

substituição do quadro de pessoal próprio, mas à complementação 

dos serviços prestados diretamente. - grifou-se” 

 

 

Por oportuno, a SAP consignou que a contratação precária de pessoal, para 

os mesmos cargos ofertados no Edital de Concurso Público n. 42/2015 gera 

para os aprovados – inclusive os do cadastro de reserva – o direito à 

nomeação. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Ressaltou que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento que o 

direito subjetivo à nomeação dentro do prazo de validade do certame 

convola-se em direito subjetivo imediato, caso reste comprovada a 

contratação precária de servidores para o mesmo cargo.  

Diante de tais ponderações, fez-se necessário averiguar se realmente os 

denunciados promoveram a contratação de servidores, por meio de 

credenciamento, para a função de nutricionista, em detrimento da 

convocação dos aprovados no concurso público para o mesmo cargo, sob 

pena de burla ao princípio do concurso público (art. 37, inciso II, da CF).   

Também, a SAP destacou que a violação aduzida na denúncia 

consubstancia fato gerador de MULTA pela prática de gestão ilegal, 

ilegítimo e antieconômico, nos termos do art. 47-A, inciso VIII, da Lei 

Estadual n. 15.958/07, cuja alíquota é de 1% a 25% sobre a base de cálculo 

do caput do mesmo artigo, haja vista a gravosidade ao bem jurídico 

tutelado.  

A propósito, por meio do Despacho 5283/17 (f.31/36), a SAP procedeu a 

notificação das irregularidades ao prefeito, ROBERTO NAVES E SIQUEIRA, 

e à então secretária da saúde, LUZIA CORDEIRO DA SILVA MENEZES, 

em atenção ao princípio da ampla defesa e do contraditório, oportunidade 

em que solicitou documentos/informações. 

Devidamente notificados, os responsáveis apresentaram os documentos de 

f. 43/88, destacando-se dentre eles: manifestação do prefeito (f. 43/46), da 

secretária de saúde (f. 47/50) Edital de Chamamento n. 001/2012 (f.52), 

Ofício 130/2018, da secretária da saúde solicitando a prorrogação  do 

concurso (f.74),  Ofício n. 53/2018 (f. 83/84) do Secretário de Recursos 

Humanos, respondendo à procuradora municipal questionamentos 

relacionados aos presentes autos, Lei Complementar  n. 213/09, que 

instituiu o plano de cargos e carreiras do pessoal da saúde, na qual consta 

o cargo de nutricionista, com 16 vagas, bem como as atribuição do cargo.(f. 

85/86), contratos de credenciamento e respectivos aditivos das 

nutricionistas a seguir identificadas: 

- Suelma Rodrigues Batista – sendo a data inicial em 2013 e a final 

05/12/2017. (f. 67/73); 

- Vivian Ferreira de Morais - sendo a data inicial em 2012 e a final em 

30/06/2017 (f. 75/82). 

Em sua manifestação de f. 43/46 o prefeito municipal, rechaça a prática de 

burla ao concurso, argumentando que estaria prorrogando o concurso, para 

subsidiar futuras contratações, quando houver necessidade e previsão 

legal. 

Argumenta que a não convocação de nutricionista tem sido motivada pelas 

restrições impostas na Lei de Responsabilidade Fiscal, vez que o município 

excedeu os limites de gastos com pessoal.  

Justifica que as despesas decorrentes dos contratos de credenciamento, 

previsto na Lei 8.666/93, não são contabilizadas como gastos de pessoal, 

segundo consta da Certidão n. 50383/17, expedida pelo próprio TCMGO, o 

que tem levado os municípios a optarem de forma criteriosa pela referida 

modalidade de contratação para a complementação dos serviços públicos 

de saúde.  

http://www.tcm.go.gov.br/
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Assevera que as 03 (três) nutricionistas credenciados estão apenas 

complementando o quadro de nutricionistas, porquanto os efetivos são em 

número de 07 (sete), o que torna inverídica a denúncia de burla a concurso 

público. 

Alega que os credenciados trabalham exclusivamente no NASF e são 

remunerados com recursos advindos da União para atendimento de 

programas sazonais, podendo os seus contratos ser encerrados a qualquer 

momento, sem onerar os cofres do tesouro municipal.  

Defende a legalidade dos credenciamentos, sob o argumento de que, no 

julgamento do agravo interposto em face da medida cautelar 013/2017 

deferida aos autos 16212/17 (determinando a suspensão dos editais de 

credenciamento n. 020/2017 e 021/2017 para a contratação de prestadores 

de serviços na área da saúde de Anápolis), o TCMGO decidiu pela 

legalidade da contratação e, como consequência, pela revogação da 

cautelar.  

Na mesma linha de defesa, a então secretária da Saúde, por meio do Ofício 

131/2018/DPCI (f.47/50) repete que a prorrogação do concurso permitirá 

possíveis convocações quando houver necessidade e previsão legal, o que 

elimina a suposta burla ao concurso. 

Aduz que os efetivos têm jornada de 40 horas e estão diretamente ligados 

às atividades da rede de urgência e emergência e atendimento 

especializado; enquanto que os credenciados, tem jornada de 30 horas, e 

estão exclusivamente destinados às atividades do NASF e são 

remunerados com recursos advindos da União.  

Informou os nomes com as respectivas lotações dos sete nutricionistas 

efetivos, bem como as atividades do referido cargo.   

Finalizando a defesa, justificou que a contratação dos credenciados foi 

motivada em razão de:  impedimento da LRF, recursos oriundos da União, 

carga horária diferenciada, atendimento em esfera distinta da dos efetivos e 

complementação dos serviços e não substituição de pessoal. 

Com exceção do fato de que a prorrogação do concurso para 

18/03/2020 demonstra o interesse da atual administração em prover 

cargos efetivos, não merecem prosperar as demais alegações de 

defesa, do prefeito, conforme passa-se a expor. 

Primeiramente, não prospera o argumento de que o próprio TCMGO 

autoriza a contratação de nutricionistas por meio de credenciamentos. 

Isso porque, nos termos da Instrução Normativa - IN 007/16, o município 

deve lançar mão do credenciamento somente nas situações excepcionais, 

em que for impossível a realização do concurso público, o que não é o caso 

de Anápolis, que tem concurso vigente, contando com 133 aprovados em 

cadastro de reserva, no cargo de nutricionista aguardando convocação. 

Senão vejamos:  

IN 007/16 

Art. 3º. 

§ 3º. Nas localidades em que, comprovadamente, não for possível o 

provimento, em caráter efetivo, de cargos públicos de profissionais da 

saúde, pode ser excepcionalmente utilizado o credenciamento para o 

http://www.tcm.go.gov.br/
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exercício de atividades em vagas limitadas, como no caso de profissionais 

plantonistas ou sujeitos a uma carga horária específica, desde que o 

número de profissionais ou entidades interessadas seja menor ou igual ao 

número de vagas ofertadas, observadas as demais disposições desta 

Instrução e a legislação aplicável. 

 

Igualmente não merece acolhida a alegação de que o TCMGO entende que 

as despesas decorrentes dos contratos de credenciamento, não são 

contabilizadas como gastos de pessoal, isso porque somente as despesas 

dos credenciamentos legalmente firmados de acordo com o estabelecido na 

IN 007/16 é que serão excluídas do índice de gastos de pessoal e não as 

despesas de terceirização ilícita ou fraude a concurso público. 

Pois, em sendo permitida a exclusão indiscriminada das despesas oriundas 

dos credenciamentos das despesas de pessoal, estar-se-ia permitindo 

violação à LRF, o que não foi a intenção do TCMGO que, na condição de 

Órgão de Controle Externo, zela pela boa aplicação dos recursos públicos. 

Veja-se o que dispõe a LRF: 

Art. 12. Os credenciamentos que evidenciarem terceirização ilícita ou fraude 

ao concurso público poderão ter as despesas respectivas consideradas 

despesa com pessoal por este Tribunal no exame dos demonstrativos 

fiscais e na apreciação ou no julgamento de contas, para efeito de 

verificação dos limites da LRF. 

 

Também não prospera o argumento de que os três nutricionistas 

credenciados estão complementando o serviço público, na medida em que, 

na verdade, a prática tem, senão, evidenciado a substituição de servidores. 

O município conta no seu quadro de pessoal com 16 vagas de 

nutricionistas, de acordo com a LC 213/2009 (f. 85/87). Portanto, pelo 

menos essas 16 vagas deveriam estar preenchidas por concursados, para 

que pudesse o Município lançar mão da complementação do serviço através 

de pessoal credenciado. 

A situação ora analisada revela que os credenciados estão sim, substituindo 

nutricionistas efetivos, evidenciando a ilegalidade dos respectivos 

credenciamentos e a desídia do administrador municipal na regularização 

do quadro de nutricionistas do município.  

Da mesma forma, não prospera a justificativa de que os nutricionistas 

contratados para atendimento do NASF visam suprir programas sazonais 

que podem ser encerrados a qualquer momento. Ainda fosse o caso, o meio 

adequado para esse tipo de contratação precária é através de processo 

seletivo simplificado. Neste caso, desde que a legislação municipal assim 

regule, nos termos do art. 37, IX, da CF/88. 

Embora o advento da contratação temporária esteja previsto abstratamente 

no art. 37, IX da CF/884, esta deve ser devidamente embasada e 

comprovada por dados concretos e somente utilizada em casos 

excepcionais, ou seja, a contratação, por tempo determinado, para atender 

a necessidade temporária de excepcional interesse público.  

                                            
4 Art. 37. (...) IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de 
excepcional interesse público.  

http://www.tcm.go.gov.br/
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Diferentemente do estabelecido na Constituição Federal - seja na regra 

(concurso público) seja na exceção (processo seletivo simplificado) -, os 

dados comprovam que o município vem contratando nutricionista por meio 

de credenciamento para o NASF, desde 2013.  

Tendo presente que a atenção à saúde é direito de todo o cidadão e um 

dever do Estado, sendo plenamente assegurada pela Constituição Federal 

de 1988, nos artigos 6º e 196, há que se repudiar a prática das contratações 

precárias na área da saúde, como vem ocorrendo em Anápolis e, de forma 

especial, a contratação de credenciados para o NASF. 

Mormente às restrições impostas na Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF, 

os dados do SICOM-Contábil confirmam que, no exercício de 2017, o Poder 

Executivo de Anápolis obteve os seguintes índices de gasto de pessoal: a) 

1º Quadrimestre - 57,46 %; b) 2º Quadrimestre – 60,50%; e c) 3º 

Quadrimestre – 53,98%5  

Inobstante isso, não se pode acatar como válida a simples justificativa de 

que o limite estava extrapolado e ser condescendente com o gestor na 

prática de contratação de servidores por credenciamentos, porque o 

conceito de despesa com pessoal estabelecido pela LRF não depende da 

natureza do vínculo empregatício, mas da natureza da despesa.  

De acordo com a LRF a despesa total com pessoal é composta pelo o 

somatório dos gastos do ente da Federação com os ativos, os inativos e os 

pensionistas, relativos a mandatos eletivos, cargos, funções ou empregos, 

civis, militares e de membros de Poder, com quaisquer espécies 

remuneratórias, tais como vencimentos e vantagens, fixas e variáveis, 

subsídios, proventos da aposentadoria, reformas e pensões, inclusive 

adicionais, gratificações, horas extras e vantagens pessoais de qualquer 

natureza, bem como encargos sociais e contribuições recolhidas pelo ente 

às entidades de previdência.  

Além dessas despesas, os valores dos contratos de terceirização de mão-

de-obra que se referem à substituição de servidores e empregados públicos 

também devem ser computados para fins de apuração do limite da despesa 

total com pessoal. 

 Assim, as despesas com servidores, independentemente do regime de 

trabalho a que estejam submetidos, integram a despesa total com pessoal e 

compõem o cálculo do limite de gasto com pessoal. Consideram-se 

incluídos na despesa, portanto, os servidores efetivos; os servidores 

comissionados; os contratados temporários; os terceirizados em 

substituição a servidores e empregados públicos; e agentes políticos do 

Poder respectivo. 

A Constituição Federal determina que a despesa com pessoal ativo e inativo 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios não poderá 

exceder os limites estabelecidos em lei complementar (art. 169, caput). 

Ocupando essa função, a Lei Complementar nº 101/00 (LRF) tutela a 

matéria nos artigos 18 a 23. 

Nessa qualidade, a LRF estabelece três tipos de limites para a despesa total 

                                            
5 A certificação inicial de 54,04% foi objeto de reajuste: “por determinação do Tribunal Pleno desta Corte, as despesas 
decorrentes de credenciamento na área da Saúde corretamente classificadas (34.03 Credenciamentos) foram excluídas da 
composição do índice de despesa com pessoal. ” 

http://www.tcm.go.gov.br/
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com pessoal (FURTADO, 2013, p. 466)6: 

a) máximo, acima do qual o Poder ou órgão terá que reduzir o montante da 

despesa com pessoal, além de estar impedido de aumentá-la (arts. 19, 20, 

22 e 23); 

b) prudencial (95% do máximo), que, se alcançado, implicará proibição de 

aumento de despesa com pessoal, na forma prevista no artigo 22, parágrafo 

único; 

c) de alerta (90% do máximo), que, quando atingido, o Poder ou órgão será 

alertado pelo Tribunal de Contas (art. 59, §1º, II).  

A fixação legal da despesa total com pessoal para os Municípios, para fins 

do disposto no caput do artigo 169 da CF/88, em cada período de apuração, 

não poderá exceder o limite global de 60% da receita corrente líquida; 

discriminados em 6% para o Poder Legislativo e em 54% para o Poder 

Executivo (LRF, arts. 19 e 20).  

Considerada a repartição por Poder do limite global fixado, a norma impõe 

obrigações e restrições ao ente político que alcançar o limite prudencial ou 

que estiver acima do limite máximo fixado. Aquele que atingir o limite de 

alerta não sofre nenhuma ingerência restritiva, além do alerta pela Corte de 

Contas. 

Assim, no caso dos autos, vê-se que, no exercício de 2017, o Poder 

Executivo de Anápolis extrapolou - por três quadrimestres seguidos - o limite 

prudencial e máximo, obtendo os seguintes índices de gasto de pessoal: a) 

1º Quadrimestre - 57,46 %; b) 2º Quadrimestre – 60,50%; e c) 3º 

Quadrimestre – 53,98 %. 

Considerando que a despesa total com pessoal do Poder Executivo de 

Anápolis excedeu o limite prudencial ficará o ente municipal incorrido no 

excesso impedido de (LRF, art. 22, parágrafo único): 

1) conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a 

qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de determinação 

legal ou contratual, ressalvada a revisão geral anual do art. 37, inciso X, da 

Constituição Federal; 

2) criar cargo, emprego ou função; 

3) alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa;  

4) realizar provimento de cargo público, admissão ou contratação de 

pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de 

aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde 

e segurança;  

5) proceder contratação de hora extra, salvo nos casos dispostos no art.57, 

§6º, inciso II, da Constituição Federal7 e nas situações previstas na lei de 

diretrizes orçamentárias (LDO).  

Por sua vez, considerando que a despesa total com pessoal do Poder 

Executivo de Anápolis está muito próxima em 0,02% do limite máximo, 

compete -por ora - alertar ao responsável que, além de se impor as 

                                            
6 FURTADO, J.R. Caldas. Direito Financeiro. 4º ed. rev. ampl. e atual. – Belo Horizonte: Fórum, 2013.  
7 CF, art. 57, §6º, “II -  pelo Presidente da República, pelos Presidentes da Câmara dos Deputados e do Senado Federal ou a 
requerimento da maioria dos membros de ambas as Casas, em caso de urgência ou interesse público relevante, em todas as 
hipóteses deste inciso com a aprovação da maioria absoluta de cada uma das Casas do Congresso Nacional”.    

http://www.tcm.go.gov.br/


                                     
 

C:\TCM\SECRETARIA\RESULTADO\00808569-18-RESULTADO.docx                                                                                                                                                                            
Página 14 de 39 

RUA 68 N.º 727 – CENTRO – FONE: 3216-6162 – FAX: 32239011 CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO 
Www.tcm.go.gov.br 

Fls. 

restrições já elencadas, insurge a adoção das seguintes providências (CF, 

art. 169, §§ 3º e 4º c/c LRF, art. 23): 

1) redução em pelo menos 20% das despesas com cargos em comissão e 

funções de confiança8; 

2) exoneração dos servidores não estáveis; 

3) em última medida, somente na situação de as hipóteses acima não 

serem suficientes, exoneração de servidores estáveis, desde que ato 

normativo motivado de cada um dos Poderes especifique a atividade 

funcional, o órgão ou unidade administrativa objeto da redução de pessoal. 

Forçoso dizer que o percentual excedente terá de ser eliminado nos 02 

(dois) quadrimestres seguintes, sendo pelo menos 1/3 (um terço) no 

primeiro (LRF, art. 23, caput). 

Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o 

excesso, o ente não poderá: receber transferências voluntárias; obter 

garantia, direta ou indireta, de outro ente; bem como contratar operações de 

crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e 

as que visem à redução das despesas com pessoal (LRF, art. 23, §3º). 

Para além disso, o crime de responsabilidade dos prefeitos é regido pelo 

Decreto-Lei nº 201/67. Portanto, paralelamente às sanções institucionais, 

descritas no próprio texto da LRF, o descumprimento da LRF poderá 

representar para o administrador público a aplicação de penalidades penais 

e administrativas, de acordo com a Lei de Crimes. 

Conquanto as evidências de violação à LRF, observa-se que nenhum 

documento foi apresentado no sentido de comprovar medidas tomadas pelo 

gestor para o retorno dos gastos com pessoal ao limite legal, o que revela o 

seu descaso na convocação dos aprovados no concurso.  

Ao contrário, depreende-se que a intenção do gestor tem sido de 

contratar pessoal por meio de credenciamentos (“contratação de 

pessoal a qualquer título”), em período vedado pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal, isto é: antes de reconduzir o índice de 

despesa com pessoal. 

Ressalte-se, por fim, que a responsabilidade pela Gestão Pública é do 

administrador público, ou seja, daquele que tem o poder de decisão. 

Neste caso, tomando este conhecimento de irregularidades, terá a 

obrigação de promover a apuração dos fatos sob pena de crime de 

responsabilidade. 

E mais. 

Informou o responsável que os credenciados são destinados única e 

exclusivamente às atividades sazonais, que se findados, os contratos 

podem ser encerrados a qualquer momento, sem onerar os cofres 

municipais. 

Ocorre que as justificativas apresentadas foram insuficientes para eliminar a 

                                            
8 A LRF, no seu art. 23, §1º, regula que “o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela 
redução dos valores a eles atribuídos”. Contudo, o STF suspendeu, na ADI 2.238, a eficácia da expressão “quanto pela 
redução dos valores a eles atribuídos”. Também, o Tribunal Excelso, ao conceder a medida cautelar requerida na Ação, 
suspendeu a eficácia do art. 23, §2º, da LRF que dispões que “§ 2º É facultada a redução temporária da jornada de trabalho 
com adequação dos vencimentos à nova carga horária” (STF, Plenário, ADI 2.238 MC/DF, Re. Min. Ilmar Galvão, Rel. para 
acórdão Min. Carlos Ayres Britto, 09/08/07, D.J. 12/09/08). 

http://www.tcm.go.gov.br/
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suposta burla ao concurso público e ao processo seletivo simplificado. Pelo 

contrário, as informações coligidas aos autos corroboram a materialidade 

das irregularidades delatadas. 

Destaca-se que, no âmbito dos Tribunais de Contas, cabe ao gestor público 

comprovar a regularidade dos pagamentos e dispêndios financeiros 

realizados, conforme já consolidado na doutrina. Veja-se: 

(...) o ônus da prova em relação à boa e regular aplicação de recursos 

públicos incumbe a quem os recebe, posto que é inerente à função de 

administrar coisa alheia o dever de prestar contas (JACOBY FERNANDES, 

Jorge Ulisses. Tribunais de Contas do Brasil: jurisdição e competência. 3ª 

Ed. Belo Horizonte: Fórum, 2012. Pág. 231/232) 

 

A contratação precária de servidores, por meios ilegais, para a execução de 

tarefas ordinárias da administração pública caracteriza burla ao concurso 

público e compromete a eficiência do serviço prestado ao cidadão e à 

sociedade.   

Tratando da eficiência, a professora MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, 

destaca que o princípio da eficiência apresenta-se sob dois aspectos, 

podendo tanto ser considerado em relação à forma de atuação do agente 

público, do qual se espera o melhor desempenho possível de suas atuações 

e atribuições, para lograr os melhores resultados, como também em relação 

ao modo de se organizar, estruturar, disciplinar a administração pública, e 

também com o intuito de alcance de resultados na prestação do serviço 

público.9 

Ademais, no que tange à organização da estrutura da Secretaria da Saúde, 

cita-se que, desde 2017, não há nomeação de servidor efetivo 

nutricionista, mas de credenciados, que é o caso da nutricionista Katia 

Santos Oliveira, contratada em 2017, o que demonstra o desinteresse do 

administrador municipal na organização do quadro de servidores da referida 

Secretaria, sobretudo evidencia descaso no retorno do limite de gastos de 

pessoal, conforme estabelecido na LRF. 

Releva citar que, nos autos nº 04767/18, que trata de denúncia de 

contratação irregular de farmacêuticos pelo município de Anápolis, também 

em detrimento de aprovados no concurso, objeto do Edital nº 042/15, a SAP 

manifestou-se pela procedência da denúncia ante as evidências apuradas.  

Desse modo, a SAP manifesta-se pela PROCEDÊNCIA da denúncia com 

relação à burla ao princípio do concurso público, quanto à contratação de 

credenciados para a atividades de nutricionista.    

Por consequência, uma vez caracterizada a burla ao concurso público, bem 

como diante das evidências de que o Município vem contratando 

prestadores de serviço ao invés de selecionar pessoal temporário através 

de processo seletivo simplificado,  tais fatos consubstanciam ato de gestão 

ilegal, ilegítimo e antieconômico, sujeitando-se o prefeito municipal 

ROBERTO NAVES e SIQUEIRA e a Secretária da Saúde à época, LUZIA 

CORDEIRO DA SILVA MENEZES à MULTA prevista no artigo 47-A, VIII, da 

Lei n. 15.958/07 (LOTCM). 

                                            
9 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. São Paulo: Atlas, 2015 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Assim, a SAP sugere a aplicação de multa ao prefeito municipal de Anápolis 

municipal ROBERTO NAVES e SIQUEIRA e à Secretária Municipal da 

Saúde à época, LUZIA CORDEIRO DA SILVA MENEZES, no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), equivalente a 10% (vinte) por cento do valor 

estabelecido no caput do supracitado dispositivo legal. 

2.2.2 Da falta de atendimento das informações solicitadas no 

Despacho 5283/2017 

Tendo em vista o princípio da ampla defesa e do contraditório, assegurado 

no art. 5º, LV, da Constituição da República, a todos os litigantes em 

processos administrativos e judiciais, os responsáveis foram notificados a 

prestar informações sobre os fatos denunciados, bem como a enviar os 

documentos necessários ao esclarecimento da questão.  

Entretanto, os responsáveis pela prestação de contas enviaram apenas 

parte dos documentos, remanescendo pendente de envio os seguintes 

documentos: 

a) Edital de Chamamento n. 015/2017; 

b) Contratos atualizados, de prestação de serviços firmados com as 

nutricionistas Kátia Santos Oliveira, Suelma Rodrigues Batista e Vivian 

Ferreira de Moraes, vez que os contratos enviados estão todos vencidos, 

ainda assim, não foi apresentado o contrato da nutricionista Kátia;  

c) Informações sobre as atividades das nutricionistas credenciadas. 

d) Ausência de informações sobre a nutricionista Milene Ribeiro 

Brandão.  

 

Tal fato sujeita os responsáveis à multa prevista no inciso XIII do art. 47-A 

da Lei 15.958/07, pela falta de atendimento de diligência solicitada por esta 

Especializada. A SAP sugere arbitramento da multa ao prefeito municipal, 

ROBERTO NAVES e SIQUEIRA e à então Secretária da Saúde à época, 

LUZIA CORDEIRO DA SILVA MENEZES, no valor de R$500,00 

(quinhentos reais), correspondente a 5% (cinco) por cento do valor 

estabelecido no caput do art. 47-A da Lei 15.958/07. 

O montante arbitrado justifica-se para imprimir maior caráter pedagógico à 

sanção conjuminado com a capacidade econômica do sancionado e com os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade.  

 

2.3. Da matéria de competência da Secretária de Licitações e 

Contratos.  

A propósito da contratação de nutricionistas, via credenciamento, destaca-

se que a cabe à Secretária de Licitações e Contratos analisar a legalidade 

dos contratos de credenciamento, no âmbito da Lei de Licitações, em razão 

da sua competência material disposta no artigo 109, inciso II do Regimento 

Interno do TCMGO.  

Todavia, apesar de esta Secretaria sugerir o encaminhamento à SLC para 

análise dos procedimentos de credenciamentos e dos contratos de 

prestação de serviços, propriamente ditos, em obediência ao art. 109, inciso 

II, do RITCM/GO,  cabe ressaltar que, a despeito de não se ter competência 

para analisar os contratos em si, pelo cotejo dos fatos narrados acima, esta 

Especializada é competente para avaliar a prática de burla ao princípio 

http://www.tcm.go.gov.br/
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constitucional de investidura de cargos de natureza efetiva através de 

concurso público.   

Assim sugere-se o encaminhamento à Secretaria de Licitações e 

Contratos para análise tão somente dos contratos de credenciamento à luz 

da Lei 8.666/93. 

 

III. CONCLUSÃO.  

Ante o exposto, esta Secretaria manifesta entendimento no sentido de que: 

I. preliminarmente, preenchidos os requisitos exigidos no art. 34 da Lei n. 

15.958/07 e no art. 203 do Regimento Interno do TCMGO seja o expediente 

ADMITIDO, com natureza de Denúncia; 

II. no mérito, seja julgada PROCEDENTE a denúncia, uma vez configurada 

a violação ao princípio da regra constitucional do concurso público, em 

virtude das contratações de nutricionistas por meio de credenciamento, em 

substituição de servidores efetivos, bem como em detrimento aos aprovados 

no concurso público 042/2015, vigente até 2020; e diante das evidências de 

que o Município vem contratando prestadores de serviço ao invés de 

selecionar pessoal temporário, através de processo seletivo simplificado; 

IV. seja imputada MULTA ao prefeito municipal ROBERTO NAVES E 

SIQUEIRA e à Secretária da Saúde à época, LUZIA CORDEIRO DA 

SILVA MENEZES pelos atos de gestão ilegal, ilegítimo e antieconômico, 

conforme tabela a seguir: 

a) ROBERTO NAVES E SIQUEIRA, prefeito de Anápolis  

NOME ROBERTO NAVES E SIQUEIRA 

CPF N.º 901.770.701-10 

CARGO/FUNÇÃO: Prefeito Municipal de Anápolis, 

DESCRIÇÃO DAS 

IRREGULARIDADES 

PRATICADAS 

Atrasar injustificadamente o 

encaminhamento de documentos e/ou 

informações solicitadas pelo Tribunal, por 

meio do Despacho n. 5283/17 

DISPOSITIVOS LEGAIS 

VIOLADOS 
Art. 47-A, inciso XIII, da LOTCM. 

BASE LEGAL PARA 

IMPUTAÇÃO DE MULTA 
Art. 47-A, inciso XIII, da LOTCM. 

VALORES DOS MULTA 

 

R$500,00 (quinhentos reais), 

correspondente a 5% do caput do art. 47-A.  

NOTIFICAÇÃO DA 

MULTA 
Despacho 5283/17, f. 39 

 

NOME ROBERTO NAVES E SIQUEIRA 

CPF N.º 901.770.701-10 

CARGO/FUNÇÃO: Prefeito Municipal de Anápolis, 

http://www.tcm.go.gov.br/
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DESCRIÇÃO DAS 

IRREGULARIDADES 

PRATICADAS 

a) Realizar contratação de nutricionistas 

credenciados para substituição de efetivos, 

com violação à regra do concurso público, 

bem como diante das evidências de que o 

Município vem contratando prestadores de 

serviço ao invés de selecionar pessoal 

temporário, através de processo seletivo 

simplificado, caracterizando ato de gestão 

ilegal, ilegítimo e antieconômico.  

DISPOSITIVOS LEGAIS 

VIOLADOS 
art. 37, II e IX, da CF/88. 

BASE LEGAL PARA 

IMPUTAÇÃO DE MULTA 
Art. 47-A, inciso VIII do da LOTCM. 

VALORES DOS MULTA 

 

R$1.000,00 (mil reais), correspondente a 

10% do caput do art. 47-A.  

NOTIFICAÇÃO DA 

MULTA 
Despacho 5283/17, f. 39 

 

b) LUZIA CORDEIRO DA SILVA MENEZES – ex secretária da saúde  

NOME LUZIA CORDEIRO DA SILVA MENEZES 

CPF N.º 157.457.941-34 

CARGO/FUNÇÃO: ex- Secretária Municipal da Saúde 

DESCRIÇÃO DAS 

IRREGULARIDADES 

PRATICADAS 

Atrasar injustificadamente o 

encaminhamento de documentos e/ou 

informações solicitadas pelo Tribunal, por 

meio do Despacho n. 5283/17  

DISPOSITIVOS LEGAIS 

VIOLADOS 
Art. 47-A, inciso XIII, da LOTCM. 

BASE LEGAL PARA 

IMPUTAÇÃO DE MULTA 
Art. 47-A, inciso XIII, da LOTCM. 

VALORES DOS MULTA 

 

R$500,00 (quinhentos reais), 

correspondente a 5% do caput do art. 47-A.  

NOTIFICAÇÃO DA 

MULTA 
Despacho 5283/17, f. 40 

 

NOME LUZIA CORDEIRO DA SILVA MENEZES 

CPF N.º 157.457.941-34 

CARGO/FUNÇÃO: ex- secretária Municipal da Saúde, 

DESCRIÇÃO DAS 

IRREGULARIDADES 

PRATICADAS 

c) Realizar contratação de nutricionistas 

credenciados para substituição de efetivos, 

com violação à regra do concurso público, 

bem como diante das evidências de que o 

Município vem contratando prestadores de 

serviço ao invés de selecionar pessoal 

temporário, através de processo seletivo 

simplificado, caracterizando ato de gestão 

http://www.tcm.go.gov.br/
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ilegal, ilegítimo e antieconômico. 

DISPOSITIVOS LEGAIS 

VIOLADOS 
art. 37, II e IX, da CF/88. 

BASE LEGAL PARA 

IMPUTAÇÃO DE MULTA 
Art. 47-A, inciso VIII, do da LOTCM. 

VALORES DOS MULTA 

 

R$1.000,00 (mil reais), correspondente a 

10% do caput do art. 47-A.  

NOTIFICAÇÃO DA 

MULTA 
Despacho 5283/17, f. 40 

 

IV. seja determinado ao Prefeito Municipal de Anápolis, ROBERTO 

NAVES e SIQUEIRA, e ao atual Secretário Municipal da Saúde, LUCAS 

LEITE DE AMORIM, sob pena de imputação de multa, nos termos do art. 

47-A, inciso X, da LOTCMGO, além das sanções institucionais (art. 23, §3º, 

da LRF), que promovam o retorno dos gastos com pessoal ao limite 

legalmente estabelecido na LRF (arts. 19 e 20), para a consequente 

regularização do quadro de pessoal da saúde, sob pena de ainda de crime 

de responsabilidade; 

V. seja determinado ao Prefeito Municipal de Anápolis, ROBERTO 

NAVES e SIQUEIRA, e ao atual Secretário Municipal da Saúde, LUCAS 

LEITE DE AMORIM, que providenciem a substituição de nutricionistas 

contratados por credenciamento, por nutricionistas aprovados no concurso 

público 042/2015, obedecendo-se a ordem de classificação; 

 

VI. sejam o Prefeito Municipal de Anápolis, ROBERTO NAVES e 

SIQUEIRA, e ao atual Secretário Municipal da Saúde, LUCAS LEITE DE 

AMORIM, alertados de que o meio adequado para seleção de pessoal 

visando atender programas sazonais com verbas dos governos federal e 

estadual, é através de processo seletivo simplificado, mediante contratação 

temporária, desde que comprovadamente se trate de programas transitórios 

(sob pena de burla à regra do concurso público) e desde que a legislação 

municipal autorize, nos termos do art. 37, IX, da CF/88 e à luz da RN nº 

07/05 e IN nº 10/15 (art. 7º, IV e parágrafo único), vedado o credenciamento 

para este fim; 

VII. seja remetido o processo à Secretaria de Licitações e Contratos para 

análise da legalidade dos contratos de credenciamento sob o foco da Lei 

8.666/93, em razão da competência material da referida Secretaria, 

estabelecida no art.  109, II, do Regimento Interno do TCMGO.  

 

Remeta-se o feito ao Ministério Público de Contas para prosseguimento. 

                                                                                                                                       (...)” 

3. DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS. 

O Ministério Público de Contas via Parecer nº. 4436/2018 (fls. 0104/0112) 

manifestou-se nos seguintes termos: 

http://www.tcm.go.gov.br/
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“O objeto inicial da Denúncia consiste no pedido de providências cabíveis 

ao TCM-GO na apuração de possíveis contratações precárias em 

detrimento  da nomeação dos aprovados em concurso público. Contudo, as 

irregularidades detectadas no curso da análise hão de integrar o escopo de 

atuação do TCM-GO, uma vez que a atividade de fiscalização de controle 

externo não é adstrita ao pedido dos Denunciantes.   

A análise deste MPC neste parecer se divide em três capítulos: 

     

1. regularidade formal e material do instrumento das contratações 

precárias (credenciamento) e sua repercussão no registro ou não como 

despesa de pessoal; 

2. adequação de contratações precárias no âmbito da Estratégia de 

Saúde da Família e no Núcleo de Apoio à Saúde da Família; 

3. situação específica dos Denunciantes.      

 

1. Utilização do Credenciamento para contratação de pessoal e o 

limite de despesa de pessoal  

   

O município de Anápolis encontra-se inserido em um grave contexto de 

irregularidade relacionado à despesa de pessoal e às formas de 

contratações de pessoal. O limite prudencial da despesa de pessoal foi 

atingido e observa-se que o município tem utilizado indevidamente o 

credenciamento para efetuar contratações temporárias de mão de obra 

subordinada no âmbito da Estratégia de Saúde da Família, sem inscrição na 

despesa de pessoal, em flagrante burla à LRF.          

 No âmbito deste TCM-GO transitam cinco processos de denúncias10 acerca 

dessas contratações precárias. 

 Como forma de justificar o manuseio do Credenciamento para contratação 

de pessoal, argumenta o gestor: 

 

1. os contratados não substituem os servidores efetivos; 

2. não caracteriza substituição porque os contratados prestam serviço 

no âmbito do Núcleo de Apoio de Saúde da Família - NASF, enquanto os 

servidores efetivos não são designados a este programa; 

3. a contratação é temporária, pois o programa é temporário; 

4. os contratados são remunerados com recurso da União, em virtude 

do programa ser federal; 

5. a carga horária dos prestadores de serviço do NASF é diferente dos 

servidores efetivos; 

6. o limite de despesa de pessoal, o qual já atingiu o limite prudencial,  

impede a nomeação de candidatos aprovados que efetuaram a denúncia.  

 

                                            
10 Processos nº 06687/18, nº 0476718, nº 16212/17, nº 15344/17, nº 04414/17. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Primeiramente, é preciso especificar qual é a hipótese legítima de utilização 

do instituto de credenciamento na área da saúde. 

Conforme leciona Marçal Justen Filho, o Credenciamento se aplica: 

 

 “Nas hipóteses em que não se verifica a excludência entre as 

contratações públicas, a solução será o credenciamento. A Administração 

deverá editar um ato de cunho regulamentar, fundado no reconhecimento 

da ausência de excludência de contratação de um número 

indeterminado de particulares para atendimento a certas 

necessidades, no qual serão estabelecidas as condições, os requisitos e 

os limites não apenas para as futuras contratações como também para que 

os particulares obtenham o credenciamento  — ato formal por meio do 

qual o particular é reconhecido como em condições de contratação.” 

(JUSTEN FILHO, Marçal. Comentários à Lei de Licitações e Contratos 

Administrativos. 11ª Ed. São Paulo. Dialética.) 

 

Importante apresentar a visão de Luciano Ferraz sobre o credenciamento: 

“O processo administrativo, pelo qual a Administração convoca interessados 

para, segundo condições previamente definidas e divulgadas, 

credenciarem-se como prestadores de serviços ou beneficiários de um 

negócio futuro a ser ofertado, quando a pluralidade de serviços 

prestados for indispensável à adequada satisfação do interesse 

coletivo ou, ainda, quando a quantidade de potenciais interessados for 

superior à do objeto a ser ofertado e por razões de interesse público a 

licitação não for recomendada.” (Licitações, estudos e práticas. 2. ed. Rio de 

Janeiro: Esplanada, 2002. p. 118)  

 

O TCU, de longa data, reconheceu o instituto de credenciamento como 

instrumento legítimo de prestação de serviço de saúde de forma 

complementar ao prestado diretamente pelo Município, Estado ou União, 

através de seu quadro próprio de servidores. Considerou que este instituto 

de criação doutrinária possui fundamento de validade na Lei de Licitações, 

especialmente no art.25, que trata das hipóteses de inexigibilidade, 

interpretando-se como inexigível a licitação nas situações de ausência de 

concorrência e quando todos os interessados que preencherem os 

requisitos mínimos exigidos puderem celebrar contrato administrativos como 

Poder Público, tal como na situação do credenciamento.  

Desse modo, resta assentado que o credenciamento tem fundamento de 

validade na Lei de Licitações, aplicando-se a ele os mesmos regramentos 

da inexigibilidade.             

 No processo de consulta nº TC 016.522/95-8, por meio da Decisão 656/95 - 

Plenário - Ata 58/95, o TCU estabeleceu as premissas básicas acerca do 

instituto de credenciamento:    

1 - Ampla divulgação, inclusive por meio de convites a interessados do ramo 

que gozem de boa reputação profissional; 

2 - fixar os critérios e exigências mínimas para que os interessados possam 

credenciar-se, de modo que os profissionais, clínicas e laboratórios que 

http://www.tcm.go.gov.br/
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vierem a ser credenciados tenham, de fato, condições de prestar um bom 

atendimento, sem que isso signifique restrição indevida ao credenciamento; 

3 - fixar, de forma criteriosa, a tabela de preços que remunerará os 

diversos itens de serviços médicos e laboratoriais e os critérios de 

reajustamento, bem assim as condições e prazos para o pagamento dos 

serviços faturados; 

4 - consignar vedação expressa do pagamento de qualquer sobretaxa 

em relação à tabela adotada, ou do cometimento a terceiros (associação 

de servidores, p. ex.) da atribuição de proceder ao credenciamento e/ou 

intermediação do pagamento dos serviços prestados; 

5 - estabelecer as hipóteses de descredenciamento, de forma que os 

credenciados que não estejam cumprindo as regras e condições fixadas 

para o atendimento, sejam imediatamente excluídos do rol de credenciados; 

6 - permitir o credenciamento, a qualquer tempo, de qualquer 

interessado, pessoa física ou jurídica, que preencha as condições 

mínimas exigidas; 

7 - prever a possibilidade de denúncia do ajuste, a qualquer tempo, pelo 

credenciado, bastando notificar a Administração, com a antecedência fixada 

no termo; 

8 - possibilitar que os usuários denunciem qualquer irregularidade verificada 

na prestação dos serviços e/ou no faturamento; e 

9 - fixar as regras que devam ser observadas pelos credenciados no 

atendimento.  

 

Nesta mesma decisão, o TCU estabeleceu os princípios básicos a serem 

observados no credenciamento, tanto no processo administrativo quanto na 

execução contratual, quais sejam: 

 

Legalidade - a conveniência social no caso da assistência médica é latente, 

uma vez que com o credenciamento todos serão amplamente beneficiados 

e a legalidade encontra respaldo no art. 25 da Lei nº 8.666/93;  

Impessoalidade - o credenciamento obedece este princípio, pois a 

finalidade da Administração é prestar a melhor assistência médica, com o 

menor custo possível e dentro dos limites orçamentários; é o que se 

pretende fazer, atingindo todas as entidades prestadoras de serviço 

que se enquadrarem nos requisitos; 

Igualdade - no credenciamento o princípio da igualdade estará muito mais 

patente do que na licitação formal. Poderá ser credenciada da pequena 

clínica, ou um consultório de apenas um médico, ao hospital de grande 

porte, com direito de participação de todos, sendo a sua utilização em 

pequena ou grande escala vinculada à qualidade e à confiança dos 

beneficiários que, conforme a aceitação destes, permanecerão ou serão 

descredenciados;  

Publicidade - antes de se concretizar o credenciamento, deverá ser dada 

ampla divulgação, com aviso publicado no Diário Oficial da União e em 

jornal de grande circulação, podendo, inclusive, a Administração enviar 

correspondência aos possíveis prestadores de serviço;  

http://www.tcm.go.gov.br/
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Probidade Administrativa - o credenciamento, da maneira que será 

executado, obedece rigorosamente aos postulados do princípio da 

probidade administrativa, uma vez que, embora tal procedimento não esteja 

expressamente previsto na Lei de Licitação, nenhum comprometimento 

ético ou moral poderá ser apontado, já que foram observados os demais 

princípios elencados para o certame;  

Vinculação ao Instrumento Convocatório - é um princípio bastante fácil 

de ser seguido no esquema do credenciamento, pois os parâmetros serão 

definidos em ato da Administração, que, mediante divulgação para 

conhecimento dos interessados, permitirá que sejam selecionados 

apenas aqueles que concordarem e se adequarem a seus termos;  

Julgamento Objetivo - no credenciamento, o princípio do julgamento 

objetivo será muito mais democrático do que no da licitação formal, pois, 

nesta, o julgamento é de uma Comissão, que escolherá um número 

reduzido de prestadores de serviço, que depois terão que ser aceitos pelos 

usuários. No caso do credenciamento, as entidades prestarão serviços 

aos beneficiários da assistência médica, de acordo com a escolha de 

cada participante, em razão do grande número de opções, portanto 

não basta ser credenciado para prestar serviço, tem que contar com a 

confiança da clientela.      

 

O Tribunal de Contas da União possui precedente recente de que as 

contratações no âmbito do Programa do ESF não podem se dar com base 

na Lei nº 8.666/93:    

   

TCU - ACÓRDÃO 147/2017 – PLENÁRIO, Rel. André de Carvalho, j. 

01.02.17 

 

e) analogamente ao constatado no subitem anterior, utilizar a modalidade 

licitatória ‘pregão’ na contratação de profissionais que comporão o 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF e as Equipes Saúde da 

Família, contrariando o princípio da eficiência estabelecido no caput 

do art. 37 da Constituição Federal e especialmente o disposto no 

Anexo I da Portaria 2488/2011 do Ministério de Estado da Saúde. ’ 

(...) 

26. Conforme já observara instrução inicial (peça 5), e pelas mesmas razões 

expostas nos itens 18-20 deste exame, o pregão, e mesmo qualquer outra 

modalidade licitatória, não é instrumento idôneo para a contratação dos 

profissionais de saúde objeto dos pregões a seguir listados. Contratações 

da espécie devem ser realizadas por meio de processo seletivo, 

mesmo que simplificado, no qual se avalie a capacidade, experiência e 

qualificação técnica, e não mediante um processo em que os profissionais 

tenham de fazer lances para que se contrate aquele que oferecer o menor 

preço. Provavelmente haja potenciais candidatos que não participaram do 

processo justamente devido a sua completa inadequação. 

27. Destarte, o responsável utilizou-se da modalidade ‘pregão’ para a 

contratação de profissionais que comporiam o Núcleo de Apoio à Saúde da 

Família – NASF e as Equipes Saúde da Família, contrariando o princípio da 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=576787
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=576787
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=576787
https://contas.tcu.gov.br/sagas/SvlVisualizarRelVotoAcRtf?codFiltro=SAGAS-SESSAO-ENCERRADA&seOcultaPagina=S&item0=576787
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eficiência previsto no art. 37 da Constituição Federal e especialmente as 

regras estabelecidas no Anexo II da Portaria 2488/2011 do Ministério de 

Estado da Saúde, que estabelece que no projeto de implantação das 

equipes de saúde deve constar a forma de recrutamento, seleção e 

contratação dos profissionais das equipes; de modo que, por analogia com 

a ‘equipe de referência’ do Centro de Referência de Assistência Social – 

CRAS, também deve ser regida, entre outros, pelos critérios da 

transparência, impessoalidade e capacidade técnica. 

 

O estado do Paraná, disciplinou legalmente o credenciamento, pautando-se 

nas premissas desenvolvidas pelo TCU. Vejamos: 

 

Lei do Estado do Paraná nº 15.608/2007 

Art. 24. Credenciamento é ato administrativo de chamamento público, 

processado por edital, destinado à contratação de serviços junto àqueles 

que satisfaçam os requisitos definidos pela Administração, observado o 

prazo de publicidade de no mínimo 15 (quinze) dias úteis e no máximo de 

30 (trinta) dias úteis. 

Parágrafo único. A Administração Estadual poderá adotar 

o credenciamento para situações em que o mesmo objeto possa ser 

realizado simultaneamente por diversos contratados. 

Art. 25. O processo de credenciamento deve ser autorizado pela autoridade 

competente, ser processado mediante a elaboração de edital pelo órgão 

público interessado e atender aos seguintes requisitos: 

 

I – explicitação do objeto a ser contratado; 

II – fixação de critérios e exigências mínimas à participação dos 

interessados; 

III – possibilidade de credenciamento a qualquer tempo pelo interessado, 

pessoa física ou jurídica; 

IV – manutenção de tabela de preços dos diversos serviços a serem 

prestados, dos critérios de reajustamento e das condições e prazos para o 

pagamento dos serviços; 

V – rotatividade entre todos os credenciados, sempre excluída a 

vontade da Administração na determinação da demanda por 

credenciado; 

VI – vedação expressa de pagamento de qualquer sobretaxa em 

relação à tabela adotada; 

VII – estabelecimento das hipóteses de descredenciamento, assegurados o 

contraditório e a ampla defesa; 

VIII – possibilidade de rescisão do ajuste, pelo credenciado, a qualquer 

tempo, mediante notificação à Administração com a antecedência fixada no 

termo; 

IX – previsão de os usuários denunciarem irregularidade na prestação dos 

serviços e/ou no faturamento. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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§1º. A convocação dos interessados deverá ser feita mediante publicação 

na forma do §1º do art. 26. 

§2º. O pagamento dos credenciados será realizado de acordo com a 

demanda, tendo por base o valor pré-definido pela Administração, a 

qual pode utilizar-se de tabelas de referência. 

 

O TCM/GO, mediante a Instrução Normativa nº 007/16, alterada pela IN nº 

001/17, estabeleceu orientações aos seus jurisdicionados sobre 

contratações decorrentes de credenciamento. A norma destaca, dentre 

outras questões essenciais, a imprescindibilidade da autonomia do 

prestador, vale dizer, prestação de serviços sem subordinação jurídica, e da 

ausência de competição por vagas, sendo possível a contratação de todos 

os interessados que se apresentarem ao chamamento. 

 

Nesse contexto, de acordo com a construção doutrinária e jurisprudencial 

acerca do instituto de Credenciamento é possível extrair que: 

 

1. É uma hipótese de inexigibilidade de licitação, aplicando-se, portanto, 

a Lei nº 8.666/93, pois não há concorrência; 

2. O contrato celebrado submete-se ao regime dos contratos 

administrativos em geral e não ao regime jurídico-administrativo dos 

servidores públicos; 

3. Os contratos administrativos não possuem características de 

subordinação hierárquica; 

4. O credenciamento é possível a qualquer tempo, desde que atenda 

aos requisitos mínimos; 

5. O pagamento pelo serviço prestado é efetuado por procedimento 

realizado e com valor definido em tabela de procedimentos; 

6. O serviço prestado é de acordo com a demanda dos usuários e não 

determinado pela Administração; 

7. Possui funcionamento similar ao de uma rede de credenciamento 

médico, hospitalar, laboratorial, exames e diagnósticos, disponibilizada por 

planos de saúde.       

 

O município publicou dois Editais de Credenciamento, quais sejam, Edital nº 

020/17, Edital nº 021/17, sendo este último cancelado, com publicação de 

cancelamento no DOM do dia 11.10.17.  

Portanto, grande parte das atuais contratações precárias se deram por meio 

do Edital nº 020/17, publicado em 27.09.17, no DOM (p.3). Esse edital 

chegou a ser suspenso cautelarmente pelo TCM-GO (Acórdão nº 08290/17, 

de 01.11.17, processo nº 16212/17), mas depois a medida foi revogada pelo 

Acórdão nº 09665/2017, de 08.12.17 (processo nº 16212/17 – fase 2), 

contudo, ainda se encontra pendente de julgamento definitivo.      

O subitem 1.1, do Edital nº 020/17, prevê que o “credenciamento destina-se 

ao provimento das funções necessárias no momento e das que ocorrerem 

http://www.tcm.go.gov.br/
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dentro do prazo de validade do presente Credenciamento, referente a 

função disposta no Anexo I sempre que houver necessidade”.  

O Anexo I, do Edital nº 020/17, prevê os cargos, a remuneração, as vagas e 

lotação: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lotação: ESF – Estratégia Saúde na Família; CEO – Centro Odontológico 

(saúde da família, conforme informação no site da prefeitura11); NASF – 

Núcleo de Apoio à Saúde da Família.    

  

O subitem 4.1, estabelece o critério de concorrência: “o credenciamento 

será realizado em uma única etapa: análise curricular, de caráter 

eliminatório e classificatório, onde será avaliada experiência de exercício de 

atividade profissional na Administração Pública ou Privada, em empregos, 

cargos especializados na área específica a que se concorre, nível de 

formação e capacitação”.  

Observa-se que o referido certame foi titulado de Edital de Credenciamento, 

mas materialmente se consubstancia num evidente processo seletivo 

simplificado de contratação temporária, com critérios de concorrência, 

desempate, limites de vagas, estipulação de prazo de determinado de 

contratação e previsão de prestação de serviço subordinado no âmbito da 

Estratégia de Saúde da Família executado pela Administração Pública 

Municipal.  

Assim, evidencia-se uma contratação simulada a título de prestação de 

serviço, em detrimento das formas constitucionais de recrutamento de 

pessoal subordinado, com vistas a excluir essas despesas do cômputo da 

despesa total de pessoal (DTP) nos termos da Lei de Responsabilidade 

Fiscal (LRF), conforme inclusive afirmado pelo gestor.  

A posição do TCM-GO é no sentido de que devem ser inscritas como 

despesa de pessoal aquelas decorrentes de terceirizações ilícitas através 

de pessoas jurídicas, bem como as contratações diretas de pessoas física 

                                            
11 Disponível em: < http://www.anapolis.go.gov.br/portal/secretarias/saude/pagina/central-odontologica-de-anpolis/ >Acesso em 
22.08.18   

Cargos 
Vagas 

 

Preço – R$ Carga Horária 

 Enfermeiro - ESF 7 4.763,30 40h/semanal 

Técnico em 

Enfermagem - ESF 
15 

1.187,01 40h/semanal 

Auxiliar de Saúde 

Bucal - CEO 
5 

1.033,32 30h/semanal 

Psicólogo - NASF 3 3.173,86 40h/semanal 

Fisioterapeuta - 

NASF 
3 

1.586,93 20h/semanal 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.anapolis.go.gov.br/portal/secretarias/saude/pagina/central-odontologica-de-anpolis/
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através do uso irregular de credenciamento, quando se evidenciar que na 

realidade se configuram como trabalho oneroso e subordinado em atividade  

fim da Administração.  

Nesse sentido o AC-COM nº 12/1512, decisão com caráter normativo em 

processo de consulta, e o art. 1213 da IN nº 007/2016, que tratou das 

situações de credenciamentos irregulares. 

Outra não poderia ser a posição desta Corte de Contas, uma vez que 

exerce o controle externo das contas de gestão, as quais devem seguir os 

princípios e normas de contabilidade pública e de direito financeiro.  

No âmbito dos princípios contábeis há os princípios da clareza, sinceridade 

ou exatidão, os quais estão diretamente ligados à transparência da 

informação contábil. 

Reza o princípio da clareza que os dados contábeis devem ser de fácil 

leitura pela população em geral. O princípio da sinceridade orienta que a 

informação contábil deve retratar fielmente a natureza dos fatos contábeis. 

O princípio da transparência, nesta seara contábil, orienta no sentido de que 

os demonstrativos contábeis devem retratar a informação contábil de forma 

ampla, didática e real a todos os seus destinatários. 

Dessa forma, demonstra-se que a clareza e sinceridade são instrumentos 

da transparência das contas públicas, as quais hão de nortear as premissas 

de um Tribunal de Contas, órgão de controle externo da gestão pública. 

Assim, ao invés de relevar registro contábeis irregulares, é missão 

constitucional do TCM-GO exigir a correção, sendo que a repercussão de 

eventual extrapolação do limite de despesa de pessoal há de ser analisada 

no âmbito dos processos de contas de gestão, seara em que se vislumbra o 

contexto da gestão e se profere o juízo de valor acerca da impactação para 

fins de irregularidade ou não das contas.  

Em outros termos, cabe ao TCM-GO exigir o registro correto das despesas 

públicas, sendo que a extrapolação do limite de pessoal pode ser causa ou 

não de julgamento de irregularidade das contas, conforme o juízo de valor 

empregado pelo Colegiado, considerando a situação econômica e financeira 

do país, até mesmo porque o equilíbrio orçamentário não é regra absoluta e 

pode ser relativizado conforme a situação econômica. Contudo, os 

princípios da clareza, exatidão ou sinceridade, transparência da informação, 

são sim de natureza absoluta, sendo indevido o uso de subterfúgios 

jurídicos a fim de esconder a veracidade da informação contábil, tal como a 

simulação de credenciamento como meio de dissimulação (ocultação) de 

contratação temporária, 

Insta consignar que a inveracidade dos dados contábeis municipais não se 

limita ao âmbito municipal, uma vez que são enviados à Secretaria do 

                                            
12 A contratação de cooperativas médicas representa terceirização de serviços pela Administração e que, neste caso, seja a 
contratada pessoa física ou jurídica, para a contabilização da despesa deve-se verificar a natureza do serviço, objeto 
contratual, da seguinte forma: 

a) sendo atividade meio = não se inclui no cômputo do montante de gasto com pessoal quando não haja correspondência 
com as atribuições dos cargos constantes no quadro do órgão ou entidade; 

b) sendo atividade fim ou aquelas tidas como atividade meio, mas que possuem correspondência com as atribuições dos 
cargos constantes no quadro do órgão ou entidade = serão incluídas no montante de gasto com pessoal, exceto, em se 
tratando de atividade meio cujos cargos tenham sido extintos total ou parcialmente do quadro de pessoal do ente. (grifos do 
original) (AC-CON nº 12/15). 
13 Art. 12. Os credenciamentos que evidenciarem terceirização ilícita ou fraude ao concurso público poderão ter as despesas 
respectivas consideradas despesa com pessoal por este Tribunal no exame dos demonstrativos fiscais e na apreciação ou no 
julgamento de contas, para efeito de verificação dos limites da LRF. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Tesouro Nacional para a consolidação nacional das contas públicas, em 

cumprimento ao art. 51, da LRF, o qual dispõe que o Poder Executivo da 

União é o responsável por esta consolidação. 

Assim, a informação contábil municipal tem repercussão nacional e 

internacional, sendo os Tribunais de Contas um dos principais responsáveis 

pelo controle da veracidade dos dados registrados.   

Vejamos as informações divulgadas pela Secretaria do Tesouro Nacional 

acerca da função de consolidação das contas públicas14: 

 

A Secretaria do Tesouro Nacional é a unidade responsável por essa 

consolidação (art. 50, § 2º da LRF). Dessa forma, atendendo ao disposto 

nos artigos 31 e 32 da LRF, bem como às resoluções do Senado Federal, 

foi publicada a Portaria STN nº 109/2002 (substituída pela Portaria STN nº 

683/2011), instituindo o Sistema de Coleta de Dados Contábeis dos Entes 

da Federação (SISTN). 

O Sistema tem por objetivo coletar dados contábeis dos entes da 

Federação – Estados, Distrito Federal e Municípios (englobando os 

órgãos dos Poderes Legislativo e Judiciário e, quando for o caso, dos 

Ministérios Públicos Estaduais), de modo a apresentar as informações 

necessárias à transparência dos recursos públicos, especificamente 

aquelas relativas à implementação dos controles estabelecidos pela 

LRF e legislação complementar. 

 

O conceito de transparência, com o advento de novos comandos legais, 

se traduz agora em liberação ao pleno conhecimento e 

acompanhamento da sociedade, de informações pormenorizadas 

sobre a execução orçamentária e financeira, em meios eletrônicos de 

acesso público. A ampliação da informação disponível para controle social 

ocorre também no contexto da convergência aos padrões internacionais 

de contabilidade pública e de estatísticas fiscais, ora em curso no país. 

                     

Como se vislumbra, evidente que, para a utilização de credenciamento para 

admissão de pessoal, necessário se faz a inscrição como despesa de 

pessoal, a fim de se evitar burla à Lei de Responsabilidade Fiscal, sendo tal 

medida baseada no Princípio da Substancialidade, sobre o qual muito bem 

discorre Antônio Flávio de Oliveira15:    

 

É comum se deparar quando da análise de atos administrativos, 

especialmente aqueles de natureza negocial, com instrumentos cuja 

nomenclatura evidentemente destoa de sua essência, como, por exemplo, 

algo se intitulando convênio quando na verdade sua essência corresponde 

à de um contrato. 

Existem aqueles que, de forma primária, têm a pretensão de fazer com que 

o título prevaleça sobre a substância, tornando, p. ex., em convênio - pela 

                                            
14 Disponível em: < http://www.stn.fazenda.gov.br/web/stn/-/consolidacao-das-contas-publicas-%E2%80%93-sistn-e-siconfi   
15 OLIVEIRA, Antônio Flávio de. O princípio da substancialidade no direito administrativo. Fórum Administrativo - Direito 
Público - FA, Belo Horizonte, ano 8, n. 93, nov. 2008. Disponível em: 
<http://www.bidforum.com.br/PDI0006.aspx?pdiCntd=55576>. Acesso em: 27 nov. 2017. 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.stn.fazenda.gov.br/web/stn/-/consolidacao-das-contas-publicas-%E2%80%93-sistn-e-siconfi
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simples designação como tal - aquilo que a substância indica ser um 

contrato. 

Modificando-se o nome não se compromete ou altera a substância. Por 

mais que a designação de um documento administrativo indique estar ali 

presente um ato que receba uma designação qualquer, ele terá as 

características que integram a sua essência - ou seja, corresponderá à sua 

substância. 

Assim, atos e negócios jurídicos administrativos serão aquilo que seu 

conteúdo indicar, conforme a análise de sua substância, não 

importando qualquer tentativa de se modificar a natureza do ato ou 

negócio jurídico administrativo pela simples indicação de um título 

diverso daquele que sua essência representa. 

Os atos, negócios jurídicos e institutos administrativos repercutirão no 

mundo do direito não conforme o título que possuem, mas consoante 

a substância de que são constituídos. Portanto, é ineficaz a utilização 

de nomenclatura não correspondente à realidade do conteúdo 

apresentado. 

Por outro lado, caso fique caracterizada má-fé na designação defeituosa 

do ato ou instrumento administrativo, torna-se possível impor ao 

agente público que assim laborou penalidades que irão desde a 

responsabilização penal, até a responsabilidade pelo cometimento de 

ato de improbidade administrativa, sem prejuízo, ainda, da reparação 

por dano causado ao erário em decorrência da transgressão. 

(...) 

A doutrina identificando a situação posiciona-se neste mesmo sentido, 

consoante a lição a seguir expendida por José dos Santos Carvalho Filho, 

ao se referir aos convênios: 

Quanto à sua formalização, são eles normalmente consubstanciados 

através de "termos", "termos de cooperação", ou mesmo com a própria 

denominação de "convênio". Mais importante que o rótulo, porém, é seu 

conteúdo, caracterizado pelo intuito dos pactuantes de recíproca 

cooperação, em ordem a ser alcançado determinado fim de seu interesse 

comum.  

Aliás, não seria racional que se identificasse o ato ou fenômeno pela 

sua forma, ao invés de se fazê-lo pelo conteúdo. Desse modo, pode-se 

dizer que o Princípio da Substancialidade deriva do Princípio da 

Razoabilidade, este com sede constitucional, porquanto a sua existência e 

aplicação no Direito Administrativo escora-se na percepção lógico-

racional das coisas pelo conteúdo que lhes integra a substância. 

 

Nesse contexto, é certo que as contratações no âmbito do Núcleo de Apoio 

à Saúde da Família – NASF não podem ser efetuadas mediante 

Credenciamento, de modo que cabe ao TCM-GO coibir esse 

desvirtuamento e determinar que o município se abstenha de tal prática, 

bem como exigir que as despesas dessas contratações sejam computadas 

no limite de despesa de pessoal, uma vez ser essa a natureza substancial 

da contratação.  

      

http://www.tcm.go.gov.br/
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2. Formas de contratação no Núcleo de Apoio à Saúde da Família - 

NASF sob o enfoque das premissas da Estratégia de Saúde na Família 

– ESF e da Atenção Básica de Saúde.   

 

Primeiramente, é preciso destacar que o ESF é uma evolução do Programa 

de Saúde da Família, criado em 1994.  

A Portaria nº 2.488/11, do Ministério da Saúde, aprovou a Política Nacional 

da Atenção Básica, estabelecendo novas diretrizes da Atenção Básica, bem 

como normas para a então instituída Estratégia da Saúde na Família e para 

o Programa de Agentes Comunitários de Saúde. 

Dessa forma, o NASF e a ESF integram a Atenção Básica, portanto, 

seguem suas premissas.      

Nos termos da Portaria nº 2.488/11, do Ministério da Saúde, a Atenção 

Básica é orientada “pelos princípios da universalidade, da acessibilidade, do 

vínculo, da continuidade do cuidado, da integralidade da atenção, da 

responsabilização, da humanização, da equidade e da participação social”, 

sendo desenvolvida “por meio do exercício de práticas de cuidado e gestão, 

democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a 

populações de territórios definidos, pelas quais assume a responsabilidade 

sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem 

essas populações”.    

Assim, a Atenção Básica tem como uma de suas diretrizes o 

estabelecimento de vínculo entre os prestadores de serviços e os usuários: 

 

Anexo I, da Portaria nº 2.488/11 

A Atenção Básica tem como fundamentos e diretrizes: 

(...) 

III - adscrever os usuários e desenvolver relações de vínculo e 

responsabilização entre as equipes e a população adscrita garantindo 

a continuidade das ações de saúde e a longitudinalidade do cuidado. A 

adscrição dos usuários é um processo de vinculação de pessoas e/ou 

famílias e grupos a profissionais/equipes, com o objetivo de ser 

referência para o seu cuidado. O vínculo, por sua vez, consiste na 

construção de relações de afetividade e confiança entre o usuário e o 

trabalhador da saúde, permitindo o aprofundamento do processo de 

corresponsabilização pela saúde, construído ao longo do tempo, além de 

carregar, em si, um potencial terapêutico. A longitudinalidade do cuidado 

pressupõe a continuidade da relação clínica, com construção de 

vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do 

tempo e de modo permanente, acompanhando os efeitos das 

intervenções em saúde e de outros elementos na vida dos usuários, 

ajustando condutas quando necessário, evitando a perda de referências e 

diminuindo os riscos de iatrogenia decorrentes do desconhecimento 

das histórias de vida e da coordenação do cuidado;      

 

A Saúde na Família foi eleita como estratégia prioritária para consolidação e 

expansão da Atenção Básica, motivo pela qual se instituiu a Estratégia da 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Saúde na Família como uma das estratégias da Atenção Básica, sendo 

enunciado que a ESF deve seguir as diretrizes da atenção básica e do SUS.  

 

Anexo I, da Portaria nº 2.488/11 

(...) 

A Política Nacional de Atenção Básica tem na Saúde da Família sua 

estratégia prioritária para expansão e consolidação da atenção básica. 

A qualificação da Estratégia de Saúde da Família e de outras estratégias de 

organização da atenção básica deverão seguir as diretrizes da atenção 

básica e do SUS configurando um processo progressivo e singular que 

considera e inclui as especificidades locoregionais. 

(...) 

A estratégia de Saúde da Família visa à reorganização da Atenção Básica 

no País, de acordo com os preceitos do SistemaÚnico de Saúde, e é tida 

pelo Ministério da Saúde e gestores estaduais e municipais, 

representados respectivamente pelo CONASS e CONASEMS, como 

estratégia de expansão, qualificação e consolidação da Atenção 

Básica por favorecer uma re-orientação do processo de trabalho com 

maior potencial de aprofundar os princípios, diretrizes e fundamentos 

da atenção básica, de ampliar a resolutividade e impacto na situação 

de saúde das pessoas e coletividades, além de propiciar uma importante 

relação custo-efetividade. 

 

Com base nas premissas e diretrizes expostas, observa-se que a Atenção 

Básica de Saúde tem como postulado a aproximação deste sistema à 

população local, com formação de vínculo social e afetivo entre os 

prestadores de serviço e seus usuários. 

A enunciação da ESF como estratégia prioritária de expansão e 

consolidação da Atenção Básica afasta a ideia de caráter temporário das 

ações dela decorrente, evidenciando-se um caráter permanente, o que 

afasta o argumento do gestor no sentido de que as contratações precárias 

se dão em virtude do caráter temporário.          

Em que pese não existir dispositivo normativo que determine 

categoricamente que a forma de recrutamento ao NASF seja através de 

concurso público, as premissas estabelecidas direcionam que os 

municípios, conforme a sua possibilidade econômica e financeira, devem 

estruturar a Estratégia de Saúde da Família, e consequentemente o NASF, 

com o suporte de pessoal com vínculo permanente com a Administração. 

Essa estruturação pressupõe a formação de vínculo entre profissionais da 

saúde e seus respectivos usuários, sendo o concurso público o instrumento 

necessário para tanto. É por este motivo, que o Ministério da Saúde 

publicou recomendação no sentido de que o município deve avaliar a 

possibilidade de se fazer concurso público ou processo seletivo público 

(vínculo permanente). Vale lembrar que este último não se confunde com o 

processo seletivo simplificado para contratações temporárias. Segue 

transcrição da orientação: 

 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Não existe uma definição, por parte do Ministério da Saúde, de qual deve 

ser a forma de contrato dos profissionais para o NASF. O município deve 

avaliar suas possibilidades de fazer concurso ou processo seletivo 

público, buscar sempre a desprecarização dos vínculos trabalhistas e 

criar estratégias que visem a diminuição da rotatividade de profissionais 

nas equipes. 16           

 

Cabe, ainda, observar que há dispositivo que estabelece limite à quantidade 

de Equipes de Saúde da Família na modalidade transitória, apesar de 

inexistir dispositivo que prescreve expressamente a contratação através de 

concurso público ou processo seletivo para a formação de vínculo 

permanente. Portanto, com base nessa regra é possível se extrair a 

interpretação lógica  de que devem existir equipes permanentes, as quais 

logicamente são formadas por servidores públicos com vínculo efetivo com 

a Administração. Sendo o NASF uma equipe de apoio às Equipes da Saúde 

da Família, é importante uma busca pelo vínculo permanente destes.   

 

Especificidades da Saúde na Familia 

A quantidade de Equipes de Saúde da Família na modalidade transitória 

ficará condicionada aos seguintes critérios: 

I - Município com até 20 mil habitantes e contando com 01 (uma) a 03 

(duas) equipes de Saúde da Família, poderá ter até 2 (duas) equipes na 

modalidade transitória; 

II - Município com até 20 mil habitantes e com mais de 03 (três) equipes 

poderá ter até 50% das equipes de Saúde da Família na modalidade 

transitória; 

III - Municípios com população entre 20 e 50 mil habitantes poderá ter até 

30% (trinta por cento) das equipes de Saúde da Família na modalidade 

transitória; 

IV - Município com população entre 50 e 100 mil habitantes poderá ter até 

20% (vinte por cento) das equipes de Saúde da Família na modalidade 

transitória; e 

V - Município com população acima de 100 mil habitantes poderá ter até 

10% (dez por cento) das equipes de Saúde da Família na modalidade 

transitória. 

  Considerando o porte de Anápolis, como um dos maiores e mais 

estruturado município do estado de Goiás, detentor de um polo industrial, é 

possível instá-lo a buscar a referida diretriz, mediante uma programação de 

redução da precarização das contratações precárias e a nomeação dos 

aprovados no concurso público.  

 

3. Situação específica das Denunciantes   

 As denunciantes informam que o município mantém contratações precárias 

de Nutricionistas em detrimento das nomeações dos aprovados no cadastro 

de reserva do concurso e cita três pessoas, quais sejam, Milene Ribeiro 

                                            
16 Disponível em: < http://dab.saude.gov.br/portaldab/nasf_perguntas_frequentes.php >  Acesso em 28.08.18 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://dab.saude.gov.br/portaldab/nasf_perguntas_frequentes.php
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Brandão, Katia Santos Oliveira, Vivian Ferreira de Moraes, Suelma 

Rodrigues Batista. 

O Ministério da Saúde mantém o cadastro de profissionais de saúde da rede 

municipal, sendo os municípios obrigados a alimentarem este sistema. Em 

pesquisa nesta plataforma disponível na internet, este MPC constatou que 

neste ano de 2018 duas das pessoas referidas pelas denunciantes 

realmente mantém vínculo precário com o município, sendo que as demais 

não têm registro de vínculo atual. Seguem informações extraídas do portal:  

 

Suelma Rodrigues Batista 

CNS 210170412550007 

CBO - 223710 - Nutricionista 

CNES 6066623 

Estabelecimento - ESF Boa Vista São Carlos 

Equipe - Nasf1 - Núcleo de Apoio a Saúde da Família-NASF, modalidade 1 

Área 0001 - UBS Joanapolis 

Vínculo empregatício, contrato por prazo determinado, 40h semanais  

Histórico de contratação por prazo determinado desde 07.2007 até 07.2018, 

sem interrupção 

 

Vivian Ferreira de Moraes 

CNS 980016287261965 

CBO 223710 – Nutricionista 

Estabelecimento - ESF Bairro Lourdes 

Vínculo Empregatício Público, 40h semanais   

Contrato por Prazo Determinado 

Não integra equipe.  

Histórico de contratação por prazo determinado desde 09.2010 até 07.2018, 

sem interrupção.  

 

Assim, resta comprovado que duas das pessoas referidas pelas 

Denunciantes mantém vínculo precário de longa data na área de Saúde da 

Família. Contudo, não cabe ao TCM-GO atender direito subjetivo das 

Denunciantes, sendo possível nesta seara do controle externo expedir 

recomendação para que o município estruture as Equipes de Saúde da 

Família e os Núcleos de Apoio à Saúde da Família com servidores públicos 

efetivos, a fim de se atender à premissa de formação de vínculo permanente 

e contínuo entre os profissionais da saúde e os usuários do serviço, e 

cumprir a orientação do Ministério da Saúde no sentido de “buscar sempre a 

desprecarização dos vínculos trabalhistas e criar estratégias que visem a 

diminuição da rotatividade de profissionais nas equipes”.                

 

http://www.tcm.go.gov.br/
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4. Conclusão 

Considerando que o objeto inicial proposto pelas Denunciantes consiste na 

apuração de existência ou não contratações precárias de nutricionistas, com 

pedido de adoção de providências cabíveis, este MPC considera 

procedente a Denúncia, uma vez que resta comprovada a celebração de 

contratações precárias de nutricionistas, conforme dados do Cadastro 

Nacional de Estabelecimento, mantido pelo Ministério da Saúde, não sendo 

possível ao TCM-GO determinar a nomeação das denunciantes, pois o 

atendimento de direitos subjetivos foge à competência desta Corte.      

No que tange as providências que podem ser tomadas neste processo de 

fiscalização, este MPC entende que cabe ao TCM-GO: 

 

1. Determinar que o município se abstenha de utilizar o Credenciamento 

como forma de contratação de pessoal para prestação de serviço de forma 

direta e subordinada à Administração; 

2. Determinar a correção dos registros contábeis, de modo que as 

despesas com os credenciamentos de prestação de serviço de forma direta 

e subordinada à Administração sejam contabilizadas como despesa de 

pessoal;     

3. Recomendar que o município estruture as Equipes de Saúde da 

Família e os Núcleos de Apoio à Saúde da Família com servidores públicos 

efetivos, a fim de se atender a premissa de formação de vínculo permanente 

e contínuo entre os profissionais da saúde e os usuários do serviço, e 

cumprir a orientação do Ministério da Saúde no sentido de “buscar sempre a 

desprecarização dos vínculos trabalhistas e criar estratégias que visem a 

diminuição da rotatividade de profissionais nas equipes”. 

Considera-se desnecessário o encaminhamento dos autos à Secretaria de 

Licitações e Contratos para análise específica da regularidade do 

Credenciamento nº 020/17, pois nesta seara o foco é a admissão de 

pessoal, cuja competência é da Secretaria de Atos de Pessoal, a qual já 

manifestou seu entendimento definitivo.  

(PROC)” 

4. PROPOSTA DE VOTO DO RELATOR 

Este Relator, após análise dos autos, concorda integralmente com o 

posicionamento da Secretaria de Atos de Pessoal – SAP do Ministério Público de 

Contas. 

Quanto à admissibilidade entendo em CONHECER a presente 

denúncia por estarem presentes os requisitos de admissibilidade constantes nos 

artigos 203 e 204 do Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios. 

Segundo consta na denúncia o Município de Anápolis vem se utilizando 

de contratações precárias em detrimento dos aprovados no Concurso Público 

http://www.tcm.go.gov.br/
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042/2015, especialmente por meio de credenciamento para contratação de 

nutricionistas. 

A Constituição da República, em seu artigo 37, inciso II, dispõe sobre a 

obrigatoriedade da realização de concurso público para a contratação de pessoal 

para investidura em cargos públicos, sendo possível a contratação por outros meios 

como medida de exceção, devidamente demostrada a situação, também previsto no 

artigo 37, inciso IX. 

Nos casos em que a contratação se dá por meio diferente do concurso 

público a situação deve ser devidamente embasada e comprovada, utilizadas em 

casos excepcionais, especificadamente para atender à necessidade temporária de 

excepcional interesse público. 

Segundo consta nos autos os nutricionistas credenciados foram 

contratados para serviço complementar, com carga horária reduzida, destinados às 

atividades do NASF e remunerados com recursos advindos da União. 

Porém, na instrução dos autos o que se verificou, diante das atividades 

exercidas pelos nutricionistas credenciados, é a evidente substituição dos 

nutricionistas efetivos, demostrando a ilegalidade dos credenciamentos em 

detrimento daqueles que aguardam pelo chamamento no Concurso Público 

042/2015.  

Portanto, convirjo com a unidade técnica no sentido da 

PROCEDÊNCIA da denúncia uma vez, conforme aduzido pela Secretaria de Atos de 

Pessoal e pelo Ministério Público de Contas, que restou caracterizado a burla ao 

concurso público, tendo em vista que o Município de Anápolis vem realizando 

contratações de nutricionistas por meio de credenciamento, em substituição de 

servidores efetivos, e em detrimento aos aprovados no Concurso Público nº. 

042/2015, vigente até 2020. 

É oportuno trazer à tona, apesar de não ser objeto da Denúncia 

ofertada pelas denunciantes, mas que passar a fazer parte da análise do presente 

processo, a afirmação do Jurisdicionado de que as despesas decorrentes dos 

contratos de credenciamento, previstos na Lei 8.666/93, não são contabilizadas 

como gastos de pessoal, especialmente em razão da Certidão 50383/17, expedida 

pelo TCMGO. 

É imperioso esclarecer que, diferentemente do que aduziu o 

Jurisdicionado, o TCMGO não afirmou que as despesas decorrentes dos contratos 

http://www.tcm.go.gov.br/
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de credenciamento não são contabilizadas como gastos de pessoal, o que o 

TCMGO se manifestou é que somente as despesas dos credenciamentos 

LEGALMENTE FIRMADOS de acordo com o estabelecido na IN 007/16 é que serão 

excluídas do índice de gastos de pessoal e não as despesas de terceirização ilícita 

ou fraude a concurso público. 

Portanto, as despesas com credenciamento, como as aqui relatadas, 

devem ser contabilizadas como gastos de pessoal. Conforme trazido aos autos pela 

Secretaria de Atos de Pessoal – SAP o Município de Anápolis, no exercício de 2017, 

extrapolou por 03 quadrimestres seguidos o limite prudencial e máximo, dos índices 

de gasto de pessoal.  

Logo, em consonância com o Ministério Público de Contas e com a 

unidade técnica, cabe por ora alertar ao responsável pelo Município de Anápolis que 

a despesa total com pessoal está muito próxima em 0,02% do limite máximo e que 

necessário se faz a adoção de providências, bem como a contabilização das 

despesas com credenciamentos como despesa de pessoal. 

Por fim, concordo com as sugestões de multas e respectivos valores 

realizada pela Secretaria de Atos de Pessoal. 

Diante do exposto, e com fundamento na manifestação de Secretaria 

de Atos de Pessoal e do Ministério Público de Contas, manifesto por: 

XI. CONHECER da presente DENÚNCIA por estarem presentes os 

requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 34, da Lei Orgânica do TCMGO e 

202 e 203, do Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios; 

XII. no mérito, JULGÁ-LA PROCEDENTE tendo em vista que restou 

configurada a violação ao princípio da regra constitucional do concurso público, em 

virtude das contratações de nutricionistas por meio de credenciamento, em clara 

substituição de servidores efetivos, bem como em detrimento aos aprovados para o 

cargo no concurso público 042/2015, vigente até 2020 e também em razão das 

evidências de que o Município de Anápolis vem reiteradamente contratando 

prestadores de serviços ao invés de se utilizar a seleção temporária através de 

processo seletivo simplificado; 

XIII. IMPUTAR MULTA ao Sr. ROBERTO NAVES E SIQUEIRA, CPF: 

901.770.701-10, Prefeito do Município de Anápolis, conforme quadro a seguir: 

http://www.tcm.go.gov.br/
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MULTA 01 

NOME: ROBERTO NAVES E SIQUEIRA 

CPF: 901.770.701-10 

CARGO/FUNÇÃO: Prefeito Municipal de Anápolis, 

DESCRIÇÃO DA(S) 
IRREGULARIDADE(
S) PRATICADA(S): 

Atrasar injustificadamente o encaminhamento de documentos e/ou 
informações solicitadas pelo Tribunal, por meio do Despacho n. 
5283/17 

DISPOSITIVO 
LEGAL VIOLADO: 

Art. 47-A, inciso XIII, da LOTCM. 

BASE LEGAL PARA 
IMPUTAÇÃO DE 
MULTA: 

Art. 47-A, inciso XIII, da LOTCM. 

VALOR DA MULTA: R$500,00 (quinhentos reais), correspondente a 5% do caput do 
art. 47-A.  

MULTA 02 

DESCRIÇÃO DA(S) 
IRREGULARIDADE(
S) PRATICADA(S): 

Realizar contratação de nutricionistas credenciados para 
substituição de efetivos, com violação à regra do concurso público, 
bem como diante das evidências de que o Município vem 
contratando prestadores de serviço ao invés de selecionar pessoal 
temporário, através de processo seletivo simplificado, 
caracterizando ato de gestão ilegal, ilegítimo e antieconômico.  

DISPOSITIVO 
LEGAL VIOLADO: 

art. 37, II e IX, da CF/88. 

BASE LEGAL PARA 
IMPUTAÇÃO DE 
MULTA: 

Art. 47-A, inciso VIII do da LOTCM. 

VALOR DA MULTA: R$1.000,00 (mil reais), correspondente a 10% do caput do art. 47-
A.  

 

XIV. IMPUTAR MULTA à Sra. LUZIA CORDEIRO DA SILVA MENEZES, 

CPF: 151.457.941-34, Ex-Secretária Municipal de Saúde do Município de Anápolis, 

conforme quadro a seguir: 

MULTA 01 

NOME: LUZIA CORDEIRO DA SILVA MENEZES 

CPF: 151.457.941-34 

CARGO/FUNÇÃO: Ex-Secretária Municipal da Saúde 

DESCRIÇÃO DA(S) 
IRREGULARIDADE(
S) PRATICADA(S): 

Atrasar injustificadamente o encaminhamento de documentos e/ou 
informações solicitadas pelo Tribunal, por meio do Despacho n. 
5283/17  

DISPOSITIVO 
LEGAL VIOLADO: 

Art. 47-A, inciso XIII, da LOTCM. 

BASE LEGAL PARA 
IMPUTAÇÃO DE 
MULTA: 

Art. 47-A, inciso XIII, da LOTCM. 

VALOR DA MULTA: R$500,00 (quinhentos reais), correspondente a 5% do caput do 
art. 47-A.  

MULTA 02 

http://www.tcm.go.gov.br/
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DESCRIÇÃO DA(S) 
IRREGULARIDADE(
S) PRATICADA(S): 

Realizar contratação de nutricionistas credenciados para 
substituição de efetivos, com violação à regra do concurso público, 
bem como diante das evidências de que o Município vem 
contratando prestadores de serviço ao invés de selecionar pessoal 
temporário, através de processo seletivo simplificado, 
caracterizando ato de gestão ilegal, ilegítimo e antieconômico. 

DISPOSITIVO 
LEGAL VIOLADO: 

art. 37, II e IX, da CF/88. 

BASE LEGAL PARA 
IMPUTAÇÃO DE 
MULTA: 

Art. 47-A, inciso VIII, do da LOTCM. 

VALOR DA MULTA: R$1.000,00 (mil reais), correspondente a 10% do caput do art. 47-
A.  

 

XV. DETERMINAR ao Sr. ROBERTO NAVES E SIQUEIRA, CPF: 

901.770.701-10, Prefeito do Município de Anápolis, e ao atual Secretário Municipal 

da Saúde, Sr. LUCAS LEITE DE AMORIM, CPF: 003.074.181-54, que promovam o 

retorno dos gastos com pessoal ao limite legalmente estabelecido na LRF (artigos 19 

e 20), para a consequente regularização do quadro de pessoal da saúde, sob pena 

de ainda de crime de responsabilidade e sob pena de imputação de multa, nos 

termos do art. 47-A, inciso X, da LOTCMGO, além das sanções institucionais (art. 

23, §3º, da LRF); 

XVI. DETERMINAR ao Sr. ROBERTO NAVES E SIQUEIRA, CPF: 

901.770.701-10, Prefeito do Município de Anápolis, e ao atual Secretário Municipal 

da Saúde, Sr. LUCAS LEITE DE AMORIM, CPF: 003.074.181-54, que providenciem 

a substituição de nutricionistas contratados por credenciamento, por nutricionistas 

aprovados no concurso público 042/2015, obedecendo-se a ordem de classificação, 

sob pena de incorrer nas penalidades prevista na LOTCMGO e RITCMGO; 

XVII. DETERMINAR à Superintendência de Secretaria que realize a 

extração de cópia dos documentos de fls. 023/028 para abertura de processo 

fiscalizatório para análise da legalidade do Edital de Credenciamento nº. 020/2017, 

encaminhando os autos à Secretaria de Licitações e Contratos para análise; 

XVIII. RECOMENDAR ao Sr. ROBERTO NAVES E SIQUEIRA, CPF: 

901.770.701-10, Prefeito do Município de Anápolis, e ao atual Secretário Municipal 

da Saúde, Sr. LUCAS LEITE DE AMORIM, CPF: 003.074.181-54 que o município 

estruture as Equipes de Saúde da Família e os Núcleos de Apoio à Saúde da 

Família com servidores públicos efetivos, a fim de se atender a premissa de 

formação de vínculo permanente e contínuo entre os profissionais da saúde e os 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Fls. 

usuários do serviço, e cumprir a orientação do Ministério da Saúde no sentido de 

“buscar sempre a desprecarização dos vínculos trabalhistas e criar estratégias que 

visem a diminuição da rotatividade de profissionais nas equipes; 

XIX. ALERTAR o Sr. ROBERTO NAVES E SIQUEIRA, CPF: 

901.770.701-10, Prefeito do Município de Anápolis, e ao atual Secretário Municipal 

da Saúde, Sr. LUCAS LEITE DE AMORIM, CPF: 003.074.181-54, de que o meio 

adequado para seleção de pessoal visando atender programas sazonais com verbas 

dos governos federal e estadual, é através de processo seletivo simplificado, 

mediante contratação temporária, desde que comprovadamente se trate de 

programas transitórios (sob pena de burla à regra do concurso público) e desde que 

a legislação municipal autorize, nos termos do art. 37, IX, da CF/88 e à luz da RN nº 

07/05 e IN nº 10/15 (art. 7º, IV e parágrafo único), vedado o credenciamento para 

este fim; 

XX. DETERMINAR as demais providências de praxe. 

GABINETE DO CONSELHEIRO RELATOR, em Goiânia, aos 31 dias 

do mês de outubro de 2018. 

NILO RESENDE 
Cons. Relator 
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