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EXMO. SR. RELATOR CONSELHEIRO LUCIANO NUNES

EMENTA: PRESTAÇÃO DE CONTAS DO MUNICÍPIO DE PICOS. 
PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO. Contratação de serviços de assessoria 
contábil, assessoria jurídica, administrativa e tributária com ausência de 
licitação. Ausência de licitação. Pagamento irregular de multa/juros com 
recursos públicos. Contratação de serviços de pessoas físicas de forma 
continuada sem concurso público ou teste seletivo para a prestação de 
serviços típicos da administração pública. Licitação - desclassificação de 
proposta de preços mais vantajosa para a administração pública, em afronta 
aos princípios da razoabilidade e economicidade. Ingresso extemporâneo 
da prestação de contas da Câmara Municipal dos meses de abril, junho, 
dezembro e décimo terceiro salário. Despesa total da câmara acima do 
limite legal.  Julgamento de irregularidade das contas de gestão do 
Executivo. Julgamento de irregularidade das contas da Câmara Municipal. 
Aplicação de multas. Procedência dos Processos em apenso. Imputações 
de débitos.

1 RELATÓRIO

Trata-se do Processo de Contas de Gestão do Município de Picos referente ao exercício 

financeiro de 2017.

Após análise dos documentos que integram o processo, a Diretoria de Fiscalização da 

Administração Municipal – DFAM apontou irregularidades em seu relatório de fiscalização (Peça 08).

Em observância ao contraditório e à  ampla defesa, foram citados os seguintes gestores, 

listados no item 1.1 do Relfis (peça 8):

01. José Walmir de Lima (Prefeito Municipal); 02. Raimundo de Sá Urtiga (Secretário 

Municipal de Administração); 03. Antônia Maria de Sousa Leal e Maria de Sousa Santana 

(Secretária Municipal Finanças); 04. Eliomar de Carvalho - Ordenador de Despesas (Secretária 

Municipal de Serviços); 05. Filomeno Portela Richard Neto (Secretaria Municipal de Meio Ambiente); 
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06. Iata Anderson Rodrigues de A. Coelho (Secretário Municipal de Turismo); 07. Maria da Glória 
Saunders Martins (Secretária Municipal de Trabalho); 08. Maria Rosilene Monteiro Luz (Secretaria 

Municipal de Educação); 09. Marília Gomes de Sousa Bezerra (Secretaria Municipal de Cultura); 10. 
Maria da Glória Saunders Martins (Fundo Municipal de Assistência Social); 11. Maria do Socorro 
de Sousa Moura (Fundo Municipal de Saúde); 12. Filomeno Portela Richard Neto (Fundo Municipal 

de Meio Ambiente); 13. Edilberto Cirilo de Sousa (Fundo Municipal de Trânsito) 

Conforme Certidão acostada à Peça 71 apresentaram defesas de forma tempestiva: Sr. José 

Walmir de Lima (Prefeito do Município de Picos), a Sra. Laiane Lourena Clementino Sousa 

(Ordenadora de Despesas-CGM), o Sr. Raimundo de Sá Urtiga (Ordenador de Despesas-Secretário 

de Administração), a Sra. Maria da Glória Saunders Martins (Ordenadora de Despesas do FMAS), a 

Sra. Marília Gomes de Sousa Bezerra (Secretária Municipal de Cultura) e a Sra. Maria do Socorro de 

Sousa Moura (Ordenadora de Despesas da FMS), ao passo que o Sr. Hugo Victor Saunders Martins 

(Presidente da Câmara Municipal de Picos) apresentou sua justificativa de forma intempestiva. 

Por sua vez, não apresentaram defesas: O Sr. Francivaldo Barbosa de Sousa (Ordenador de 

Despesas), o Sr. Francisco Rômulo do Nascimento Costa (Pregoeiro Substituto), o Sr. Maycon João 

de Abreu Luz (Ordenador de Despesas), a Sra. Maria de Sousa Santana (Ordenadora de Despesas), 

a Sra. Antônia Maria de Sousa Leal (Ordenadora de Despesas), o Sr. Iata Anderson Rodrigues de 

Alencar Coêlho (Ordenadora de Despesas do FMAS), o Sr. Eliomar de Carvalho (Secretário Municipal 

de Serviços), a Sra. Maria Rosilene Monteiro Luz (Ordenadora de Despesas do FUNDEB), o Sr. 

Filomeno Portela Richard Neto (Ordenador de Despesas), e o Sr. Edilberto Cirilo de Sousa 

(Ordenador de Despesas).  

Constam em apenso os seguintes Processos: TC/013083/2017, TC/011494/2017, 

TC/009646/2017, TC/023208/2017, TC/021847/2017, TC/013824/2017. 
Por conseguinte, a Divisão Técnica elaborou Relatório de Instrução acerca dos fatos alegados 

pelos gestores (Peça 76).

O processo foi encaminhado ao Ministério Público de Contas para análise e manifestação.

É o relatório. Passa-se a opinar.

2 FUNDAMENTAÇÃO

2.2.1 PODER EXECUTIVO 

Os auditores da DFAM, após processo de fiscalização das contas do Executivo, detectaram as 

ocorrências listadas às fls. 01/18 - Peça 08, sobre as quais foram apresentadas defesas por parte de 

alguns dos responsáveis às Peças 72/73. 

Após, a II Divisão Técnica da DFAM apresentou seu relatório de instrução (fls. 01/25 - Peça 76), 

em que analisou os argumentos e os documentos encaminhados pelas defesas, e considerou: 
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a) Sanada a falha descrita no item:

 “2.1.1. Locação de veículos”, pois a DFAM considerou que apesar da prefeitura 

não ter enviada a relação dos veículos locados e sublocados à época, em pesquisa 

ao Sistema Documentação Web, verificou-se o envio em 12.04.2018 dessa relação 

(fls. 02, Peça 76).

b) Não sanadas as demais falhas apontadas.

Após análise das irregularidades identificadas e das conclusões da Divisão Técnica, o Ministério 

Público de Contas corrobora o entendimento da DFAM e passa a descrever as ocorrências não 

sanadas e os seus responsáveis. 

2.1.2 Contratação de serviços de assessoria contábil, assessoria jurídica, administrativa e 
tributária com ausência de licitação:
Responsáveis: José Walmir de Lima (Prefeito municipal); Secretária Municipal de Finanças – Maria de Sousa 

Santana; Controladoria Geral do Município – Laiane Lourena Clementino Sousa; Procuradoria Geral do Município 

– Maycon João de Abreu Luz; Secretaria Municipal de Finanças – Antônia Maria de Sousa Leal.

Constatou-se que a Prefeitura de Picos contratou serviços de assessoria contábil, jurídica, 

administrativa e tributária no total de R$ 701.100,00, sem qualquer procedimento licitatório ou ainda 

sem a realização de concurso ou projeto, previsto no art. 13, Parágrafo 1º da lei nº 8.666/93. (Tabela 

acostada à fl. 03, peça 76). A DFAM informou que as contratações foram efetuadas com fulcro no art. 

25, Inciso II, da Lei 8.666-1993, na qual, determina que é inexigível a licitação quando houver 

inviabilidade de competição, em especial para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 

13 desta Lei, de natureza singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a 

inexigibilidade para serviços de publicidade e divulgação.

Em defesa, o Prefeito, Sr. José Walmir de Lima, alegou que tanto o STJ e STF possuem 

entendimentos pela licitude da contratação de escritórios de advocacia por inexigibilidade de licitação. 

Informou que o Município de Picos e os mencionados escritórios atuaram em estrita observância à Lei 

de Licitações, bem como observando todos os princípios atinentes à Administração Pública previstos 

na Constituição Federal, além dos preceitos estabelecidos no Código de Ética da OAB e CFC. 

No tocante aos demais responsáveis, os mesmos repetiram a defesa apresentada pelo Prefeito 

Municipal. Por sua vez, a DFAM em sua análise técnica, ressaltou que a CF/88 é assente ao 

estabelecer como regra, a contratação de serviços mediante processo licitatório, como forma de 

edificar a isonomia, nos termos do art. 37, inciso XXI. A Divisão Técnica destacou que o referido inciso 

faz menção às situações excepcionais pela legislação, como é o caso do art. 25, II, da Lei 8.666/93, 

que dispõe sobre a possibilidade de contratação direta, sem licitação, em razão de sua inexigibilidade. 

Entretanto, para a sua incidência faz-se necessário a observância de alguns requisitos, quais sejam: a) 

necessidade de procedimento administrativo formal; b) notória especialização do profissional a ser 

contratado; c) natureza singular do serviço; d) impossibilidade de prestação do serviço pelo quadro de 

servidores do contratante; e) justificativa de preço.
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Concluiu a DFAM que restou ausente a demonstração dos requisitos acima expostos, restando 

descaracterizada a condição singular dos serviços ora contratados afastando assim, o preenchimento 

de um dos requisitos necessários à plena incidência do dispositivo contido no art. 25, II, da Lei 

8666/93. Diante do exposto considera-se não sanada a ocorrência.

2.1.3 Ausência de licitação
Responsáveis: José Walmir de Lima (Prefeito municipal); Fundo Municipal de Saúde - Maria do Socorro de Sousa 

Moura; Fundo Municipal de Assistência Social - Maria da Glória Saunders Martins; Secretário Municipal de 

Administração - Raimundo de Sá Urtiga; Secretária Municipal de Educação - Maria Rosilene Monteiro Luz; 

Secretário Municipal de Turismo - Iata Anderson Rodrigues de A. Coêlho; Secretaria Municipal de Serviços – 

Eliomar de Carvalho; Secretaria Municipal de Meio Ambiente - Filomeno Portela Richard Neto; Gabinete do 

Prefeito - Francivaldo Barbosa de Sousa; Secretaria Municipal de Cultura – Marília Gomes de Sousa Bezerra; 

Fundo Municipal de Saúde – Maria do Socorro de Sousa Moura.

A DFAM não localizou os processos licitatórios e nem a publicação dos contratos no Diário 

Oficial dos Municípios, referentes às seguintes despesas:

a) Fornecimento de Material de consumo - Gêneros alimentícios não perecíveis – Fornecedor - 

ADEILSON MOURA BARBOSA – EPP; CNPJ: 07.756.312.0001-79; Valor total de R$ 129.873,22 

distribuídos nas seguintes Unidades Orçamentárias:

b) Fornecimento de Material de consumo - Material de Limpeza - Fornecedor – Comercial Mardeni 

Ltda, CNPJ: 41.506.734/0001-24; Valor total de R$ 361.580,94 distribuídos nas seguintes Unidades 

Orçamentárias:
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c) Objeto – Fornecimento de Material de consumo – Gêneros alimentícios não perecíveis - Fornecedor 

- Geralda Maria de Carvalho e Silva, CNPJ: 63.328.818/0001-08; Valor total de R$ 1.489.967,51 

distribuídos nas seguintes Unidades Orçamentárias:

A DFAM informou que o processo licitatório é obrigação expressa na CF/88, estando previsto no 

art. 37, XXI, seja para a execução de obras ou serviços, ou para compras e alienações. Entretanto, a 

própria Constituição Federal deixou a cargo da legislação ordinária a previsão de casos excepcionais, 

na qual a licitação seria uma exceção. Assim a Lei 8.666-1993 prevê os casos de dispensa e 

inexigibilidade, em seus Artigos 24 e 25, respectivamente. 

Em sua defesa, o Prefeito Municipal alegou que todas as despesas acima observaram fielmente 

as injunções insertas na legislação administrativa, com o prévio procedimento licitatório, os quais os 

atos foram devidamente publicados no Diário Oficial dos Municípios - DOM, bem como com a devida 

inserção das informações no sistema Licitações Web desta corte. Os demais responsáveis repetiram a 

defesa apresentada pelo Prefeito.

Por sua vez, a DFAM observou que a defesa não demonstrou no processo a realização das 

licitações para as respectivas contratações. Em pesquisa ao sistema Licitações Web, a Divisão 

Técnica não encontrou o cadastramento de procedimento licitatório relativo aos objetos elencados, 

como também não encontrou publicação dos extratos dos contratos no Diário Oficial dos Municípios. 

Diante do exposto considera-se não sanada a ocorrência.

2.1.4 Pagamento irregular de multa/juros com recursos públicos: 
Responsáveis: José Walmir de Lima (Prefeito municipal); Secretário Municipal de Meio Ambiente e dos 

Recursos Hídricos - Filomeno Portela Richard Neto; Secretaria Municipal de Educação - Maria 
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Rosilene Monteiro Luz; Secretaria Municipal de Administração – Raimundo de Sá Urtiga; Fundo 

Municipal de Saúde – Maria do Socorro de Sousa Moura; Fundo Municipal de Saúde – Maria do 

Socorro de Sousa Moura; Fundo Municipal de Trânsito – Edilberto Cirilo de Sousa.

A DFAM verificou que foram empenhados e pagos valores correspondentes a despesas de 

multas ou juros, referentes às seguintes despesas:

a) Multa por crime ambiental aplicada pelo IBAMA: Crime ambiental referente à retirada de 

materiais minerais do leito do rio Guaribas, dentro do perímetro urbano de Picos-PI. 
Valor da Multa:
Unidade Orçamentária Ordenador Valor Empenhado Valor Pago
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Recursos 
Hídricos

Filomeno Portela 
Richard Neto R$ 156.666,71 R$ 49.999,95

Valor da atualização monetária:
Unidade Orçamentária Ordenador Valor Empenhado Valor Pago
Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Recursos 
Hídricos

Filomeno Portela 
Richard Neto R$ 70.796,95 R$ 36.474,69

b) Multas de Trânsito: Despesas de multas aplicadas por órgãos de trânsito.
Valor da Multa:
Unidade Orçamentária Ordenador Valor Empenhado Valor Pago
Secretaria Municipal de 
Educação

Maria Rosilene 
Monteiro Luz R$ 3.348,30 R$ 2.795,00

c) Multas e juros bancários por atraso em repasse de consignados: Despesas de multas 

aplicadas por órgãos de trânsito.
Valor da Multa:
Unidade Orçamentária Ordenador Valor Empenhado Valor Pago
Secretaria Municipal de 
Educação

Maria Rosilene 
Monteiro Luz R$ 7.741,38 R$ 7.741,38

Secretaria Municipal de 
Administração

Raimundo de Sá 
Urtiga R$ 693,91 R$ 693,91

Fundo Municipal de Saúde
Maria do Socorro de 
Sousa Moura R$ 10.654,28 R$ 9.202,58

d) Juros bancários por saldo de conta corrente bancária a descoberto: Despesas de juros 

referentes a saldo de conta corrente bancária a descoberto.
Valor dos juros:
Unidade Orçamentária Ordenador Valor Empenhado Valor Pago

Fundo Municipal de Saúde
Maria do Socorro de 
Sousa Moura R$ 2.729,65 R$ 2.729,65
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e) Multas e juros incidentes sobre o recolhimento das contribuições Previdenciárias: 

Valor da Multa:

Unidade Orçamentária Ordenador Valor Empenhado Valor Pago
Secretaria Municipal de 
Educação

Maria Rosilene 
Monteiro Luz R$ 35.315,49 R$ 22.697,80

Secretaria Municipal de 
Administração

Raimundo de Sá 
Urtiga R$ 19.902,21 R$ 9.605,08

Fundo Municipal de Saúde
Maria do Socorro de 
Sousa Moura R$ 91.760,96 R$ 91.760,44

Fundo Municipal do Meio 
Ambiente

Filomeno Portela 
Richard Neto R$ 5.000,00 R$ 3.383,36

Fundo Municipal de Trânsito
Edilberto Cirilo de 
Sousa R$ 3.120,52 R$ 3.120,52

A DFAM complementou que o comportamento dos gestores acima listados agride a Orientação 

Jurisprudencial nº 11 do TCE/PI, que diz: “Caracteriza dano ao erário, decorrente de ato de gestão, 

ilegal, ilegítimo ou antieconômico, nos termos do art. 122, III, da Lei Estadual nº 5.888/09, o 

pagamento de multa, juros e demais encargos de natureza compensatória em virtude do 
recolhimento intempestivo de contribuições previdenciárias, salvo comprovação inequívoca 
que não deu causa à mora”. 

Em sede de defesa, o Prefeito Municipal alegou que todas as multas foram aplicadas sem que o 

gestor tenha agido com dolo para cometer as referidas infrações. No tocante às multas de trânsito, 

informou que a atual gestão municipal está elaborando um plano de ações para reduzir a quantidade 

de infrações de trânsito cometidas pelos motoristas do Município, bem como para apurar eventuais 

responsabilidades civis e administrativas, com posterior ressarcimento ao erário dos valores pagos a 

título de multa pelo servidor que tiver dado causa. 

Os demais responsáveis reiteraram a defesa apresentada pelo Prefeito. Quanto à análise 

técnica, a DFAM destacou que os gestores não demonstraram qualquer plano de ação para reduzir as 

infrações nas diversas áreas apontadas. 

O Ministério Público de Contas corrobora o posicionamento da DFAM de que o erário não pode 

ser responsável pelo dos juros e multas que decorreram de falta de organização dos administradores. 

Neste caso, o valor despendido foi causado pela falta de planejamento do administrador, não podendo 

ser sustentado pelos cofres públicos. Assim, é imperiosa a imputação de débito aos gestores nos 
seguintes montantes: 1- Sr. Filomeno Portela Richard Neto - Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos e Fundo Municipal do Meio Ambiente: R$ 232.463,66 relativos aos 

empenhos de multas por crimes ambientais como também aos atrasos no recolhimento das 

contribuições previdenciárias.  2- Sra. Maria Rosilene Monteiro Luz - Secretaria Municipal de 
Educação: R$ 46.405,17 relativos aos empenhos de multas de trânsito, multas e juros no atraso em 

repasses de consignados como também aos atrasos no recolhimento das contribuições 
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previdenciárias. 3- Sr. Raimundo de Sá Urtiga - Secretaria Municipal de Administração: R$ 
20.596,12 relativos aos empenhos de multas e juros no atraso em repasses de consignados como 

também aos atrasos no recolhimento das contribuições previdenciárias. 4- Sra. Maria do Socorro de 
Sousa Moura – Fundo Municipal de Saúde: R$ 105.094,89 relativos aos empenhos de multas e 

juros no atraso em repasses de consignados, juros bancários por saldo em conta corrente a 

descoberto como também aos atrasos no recolhimento das contribuições previdenciárias. 5- Sr. 
Edilberto Cirilo de Sousa – Fundo Municipal de Trânsito: R$ 3.120,52 relativos aos empenhos de 

multas e juros aos atrasos no recolhimento das contribuições previdenciárias. Diante do exposto 
considera-se não sanada a ocorrência.

2.1.5 Contratação de serviços de pessoas físicas de forma continuada sem concurso público ou 
teste seletivo para a prestação de serviços típicos da administração pública. 
Responsáveis: José Walmir de Lima – Prefeito Municipal; Secretária Municipal de Assistência Social - 

Maria da Glória Saunders Martins; Fundo Municipal de Assistência Social - Maria da Glória Saunders 

Martins; Fundo Municipal do Meio Ambiente - Filomeno Portela Richard Neto; Fundo Municipal de 

Trânsito - Edilberto Cirilo de Sousa 

Verificou-se que a Prefeitura Municipal realizou diversas contratações de pessoas físicas para a 

prestação de serviços e atividades profissionais típicas da Administração Pública, nas áreas de Apoio 

Administrativo e Técnico, Coordenação e Orientação, Psicologia, Biologia, Fiscalização Ambiental, 

Assessoria Jurídica e Fiscalização de Trânsito, no total empenhado de R$ 1.489.694,60.

A DFAM destacou que os serviços executados revestem-se de caráter permanente, já que os 

referidos profissionais atuam em áreas finalísticas da Prefeitura, como atividades de fiscalização, que 

deveriam ser desempenhadas por servidores aprovados em concurso público. Os valores 

discriminados por unidade orçamentária e por tipo de serviço são:

a) Secretaria Municipal de Assistência Social – Cargos e Funções Contratadas e valores 
empenhados: 

Unidade 
Orçamentária Ordenador Valor empenhado Valor pago

Secretaria Municipal de 

Assistência Social

Maria da Glória 

Saunders Martins R$ 39.000,00 R$ 39.000,00

a.1) Coordenadora adjunta – R$ 19.500,00

a.2) Assistente Administrativo – R$ 19.500,00
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b) Fundo Municipal de Assistência Social – Cargos e Funções Contratadas e valores 
empenhados: 

Unidade 
Orçamentária Ordenador Valor empenhado Valor pago

Fundo Municipal de 

Assistência Social

Maria da Glória 

Saunders Martins R$ 841.654,60 R$ 701.492,90

b.1) Assistente Social – R$ 239.600,00

b.2) Cadastradora de Programa – R$ 221.391,60

b.3) Coordenadora – R$ 66.320,00

b.4) Instrutor – R$ 87.031,00

b.5) Orientadora Social – R$ 164.912,00

b.6) Psicóloga – R$ 62.400

c) Fundo Municipal do Meio Ambiente – Cargos e Funções Contratadas e valores empenhados: 
Unidade 

Orçamentária Ordenador Valor empenhado Valor pago
Fundo Municipal do 

Meio Ambiente

Filomeno Portela 

Richard Neto R$ 171.300,00 R$ 93.346,00

c.1) Assistente técnico – R$ 67.500,00

c.2) Bióloga – R$ 64.800,00

c.3) fiscal Ambiental - ambiental -  39.000,00

d) Fundo Municipal de Trânsito – Cargos e Funções Contratadas e valores empenhados: 
Unidade 

Orçamentária Ordenador Valor empenhado Valor pago
Fundo Municipal de 

Trânsito

Edilberto Cirilo de 

Sousa R$ 437.740,00 R$ 341.706,86

d.1) Assessor Jurídico - Jari – R$ 23.400,00

d.2) Assessor Técnico – R$ 92.300,00

d.3) Coordenador de fiscalização – R$ 43.400,00

d.4) Fiscal de Trânsito – R$ 278.640,00

Em sua defesa, o Prefeito Municipal alegou que os servidores contratados no exercício 2017 

prestaram serviços para Programas do Governo Federal em parceria com o Município, e, assim sendo, 

pode ser suspenso ou extinto a qualquer tempo pelo Governo Federal. Acrescentou que houve a 

genuína necessidade da contratação e por isso o Município promoveu a contratação temporária dos 

servidores, tomando como base legal o art. 37, IX, da Constituição Federal. Os demais responsáveis 

reiteraram a defesa apresentada pelo Prefeito.
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Após análise da defesa apresentada pelos responsáveis, a Divisão Técnica pontuou que não 

ficou demonstrado no processo que os serviços contratados foram para a execução de programas do 

Governo Federal em parceria com o município de Picos. No tocante à contratação temporária dos 

profissionais, a DFAM pontuou (fl. 17, Peça 76):

Ressalte-se que as contratações temporárias de profissionais para atender à 
necessidade temporária de excepcional interesse público devem atender às 
determinações da Lei nº 8.745/93 ou à legislação municipal, e serem realizadas 
através de processo seletivo simplificado sujeito a ampla divulgação (art. 3º). Além 
disso, conforme a Decisão Normativa nº 22, caracteriza-se dano ao erário, decorrente 
de ato de gestão, ilegal, ilegítimo ou antieconômico, nos termos do art. 122, III, da Lei 
Estadual nº 5.888/09, a contratação de pessoal pelos órgãos da Administração direta, 
das autarquias e das fundações públicas do Estado ou dos Municípios que não seja 
para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, e sem 
respectiva previsão legal que estabeleça as condições e os respectivos prazos para 
esta contratação (art. 37, inciso IX da Constituição Federal).

Diante do exposto considera-se não sanada a ocorrência.

2.1.6 Licitação - desclassificação de proposta de preços mais vantajosa para a administração 
pública, em afronta aos princípios da razoabilidade e economicidade. 
Responsáveis: José Walmir de Lima – Prefeito Municipal; Francisco Rômulo do Nascimento Costa – Pregoeiro 

Substituto.

 Trata-se a respeito de Nota de Alerta apresentada pelo fornecedor Wevigton Albuquerque 

Frota-EPP, CNPJ: 08.250.014/0001-75 em relação a supostas irregularidades ocorridas no processo 

licitatório TC-N-001463/17, Pregão Presencial 010/2017, realizado pela Prefeitura Municipal de Picos-

PI, em 15/02/2017, tendo como objeto a locação de veículos para o transporte de alunos, professores 

e coordenadores da rede municipal de ensino. 

Salientou a DFAM que o motivo da desclassificação da proposta, segundo a ATA de julgamento, 

foi o descumprimento dos itens 5.1 e 5.5 do Edital do Pregão 10/2017, a saber: “5.1 – A proposta de 

preço deverá conter os seguintes elementos: e) Preço unitário do item, cotando-se cada serviço 

discriminado no item, em moeda corrente nacional, em algarismo com até 02 (duas) casas decimais 

após a vírgula e por extenso tanto o unitário quanto o total, e o valor total. 5.5 - A falta do valor por 

extenso na proposta será motivo para desclassificação”.

Verificou-se que no presente caso, a vencedora do certame foi a empresa RD Locadora de 

Veículos Ltda., com valor mensal de R$ 194.748,84, enquanto que a proposta da empresa Wevigton 

Albuquerque Frota – EPP era de R$165.171,60 mensal.

No tocante à defesa do Sr. José Walmir de Lima, a mesma se atentou na tese da vinculação ao 

instrumento convocatório para embasar as decisões tomadas pelo Pregoeiro na condução do certame 

em tela. A Defesa alegou que o pregoeiro do certame licitatório em tela, inabilitou a recorrente, devido 

esta não ter apresentado balanço patrimonial e demonstrações contábeis devidamente chanceladas, 
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contudo, restou comprovado que a manifestante apresentou Termo de abertura e encerramento do 

Livro Diário devidamente chancelado, o qual, no seu bojo, possui o balanço patrimonial e 

demonstrações contábeis. Por fim concluiu nos seguintes termos: “Forçoso concluir, portanto, que a 

decisão proferida pelo pregoeiro que inabilitou a recorrente do certame licitatório em questão é 

totalmente legal, uma vez que está em harmonia com os princípios que norteiam a Administração 

Pública, notadamente, princípio da vinculação ao ato convocatório”. Os demais responsáveis 

reiteraram a defesa apresentada pelo Prefeito.

Os auditores da DFAM, em sua análise técnica, destacaram a importância da presença do 

Princípio do Formalismo Moderado quando da condução de processos licitatórios, que prevê:

No curso de procedimentos licitatórios, a Administração Pública deve pautar-se pelo 
princípio do formalismo moderado, que prescreve a adoção de formas simples e 
suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos 
direitos dos administrados, promovendo, assim, a prevalência do conteúdo sobre o 
formalismo extremo, respeitadas, ainda, as praxes essenciais à proteção das 
prerrogativas dos administrados. 

Nesse panorama, a utilização deste princípio não significa o desmerecimento ao Princípio da 

Vinculação ao Instrumento Convocatório, pois no caso concreto a Administração deve realizar a 

ponderação entre eles, a fim de determinar qual dos Princípios deverá prevalecer, sem perder de vista 

os aspectos normativos. Por esse motivo, as soluções não respeitam fórmulas prontas, podendo variar 

de um caso para outro. Nesta feita, a DFAM entendeu que a proposta da empresa Wevigton 

Albuquerque Frota-EPP é inferior, ou seja, mais vantajosa para a Administração do que a proposta da 

empresa vencedora, portanto a Comissão de Licitação deveria ter considerado esse fato e adjudicado 

o objeto do certame à empresa que ofereceu o menor preço.  Diante do exposto considera-se não 
sanada a ocorrência.

2.1.7 Processos apensados:
I) Processo TC/013083/2017: trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público de Contas, 

peticionando o imediato bloqueio das contas bancárias da Prefeitura Municipal de Picos, que já foi 

julgada nos termos do Acórdão n° 2328/17 (peça 18), no seguinte sentido: “decidiu o Plenário, 

unânime, em consonância parcial com o parecer ministerial, pela procedência da Representação, sem 

aplicação de multa, e pelo apensamento dos autos ao processo de prestação de contas do município 

de Picos, exercício de 2017, para que a irregularidade indicada nesta Representação seja considerada 

quando da análise da referida prestação de contas, nos termos e pelos fundamentos expostos no voto 

do Relator (peça nº 16)”.

II) Processo TC/011494/2017: trata-se de Inspeção Extraordinária realizada no município de Picos 

com a finalidade de verificar as prestações de contas municipais dos meses de janeiro e fevereiro do 

exercício de 2017, conforme Decisão Plenária 542/17 de 27 de abril de 2017, que já foi julgada nos 
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termos do Acórdão n° 2605 (peça 24), no seguinte sentido: “decidiu o Plenário, à unanimidade, em 

consonância parcial com o parecer ministerial, pela procedência da Inspeção, sem aplicação de multa 

e pelo apensamento dos presentes autos ao processo de prestação de contas da Prefeitura de Picos, 

exercício financeiro 2017, para que as irregularidades indicadas nesta Inspeção sejam consideradas 

quando da análise das referidas prestações de contas, nos termos e pelos fundamentos expostos no 

voto do Relator (peça nº 22)”.

III) Processo TC/021847/2017: trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público de 

Contas, com pedido cautelar inaudita altera pars, peticionando o imediato bloqueio das contas 

bancárias da Prefeitura Municipal de Picos tendo em vista pendências nas prestações de contas 

relativas ao exercício de 2017, que já foi julgada nos termos do Acórdão n° 580/18 (peça 33), no 

seguinte sentido: “decidiu o Plenário, à unanimidade, em consonância parcial com o parecer 

ministerial, pela procedência da Representação, sem aplicação de multa, e pelo apensamento destes 

autos ao processo de Prestação de Contas do Município de Picos, exercício financeiro de 2017, para 

que a irregularidade indicada nesta Representação seja considerada quando da análise da referida 

Prestação de Contas, nos termos e pelos fundamentos expostos no voto do Relator (peça nº 31)”.

IV) Processo TC/013824/2017: trata-se de denúncia formulada pela licitante Sterlix Ambiental Piauí 

Tratamento de Resíduos Ltda. acerca de supostas irregularidades em procedimento licitatório tendo 

como objeto a realização de coleta, transporte, transbordo tratamento e disposição final dos resíduos 

infectantes no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, que já foi julgada nos termos do Acórdão n° 

1249/18 (peça 39), no seguinte sentido: “decidiu o Plenário, à unanimidade, em consonância com o 

parecer ministerial, em conformidade e pelos fundamentos expostos no voto do Relator (peça nº 37), 

nos termos seguintes: 1) pela procedência parcial da presente Denúncia quanto à elaboração falha do 

edital, já que o edital se apresentou omisso em estabelecer as exigências de qualificação técnico-

operacional para a escolha do licitante; 2) determinar à Administração Municipal que adote 

providências no sentido de adequar as licitações subsequentes às exigências de qualificação técnica, 

especialmente em se tratando de atividades relacionadas a aspectos a serem observados com relação 

à legislação ambiental, aumentando as garantias da perfeita execução do objeto; 3) recomendar à 

Administração Municipal que exija que a empresa contratada, incluindo a empresa subcontratada, 

mantenha a documentação relacionada às licenças e aos certificados de regularidade exigidos pela 

legislação aplicável ao objeto dos contratos públicos; 4) apensar estes autos ao processo de prestação 

de contas do município de Picos, exercício de 2017, para que seja levado em consideração quando do 

julgamento das contas do gestor responsável, nos termos do art. 19, § 5º da Resolução TCE/PI nº 

18/2015”.

Diante do exposto, o Ministério Público de Contas entende que, pelo conjunto das ocorrências 

apontadas e confirmadas na prestação de contas, é possível sustentar o julgamento de 

irregularidade das contas de gestão da Prefeitura Municipal de Picos no exercício de 2017, com 

fundamento no art. 122, inciso III, da Lei Estadual n. 5.888/09.
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2.2.2 CÂMARA MUNICIPAL
Responsáveis: Hugo Victor Saunders Martins

Os auditores da DFAM, após processo de fiscalização das contas da Câmara Municipal de 

Picos, detectaram as ocorrências listadas às fls. 19/24 - Peça 08. Conforme certidão acostada à Peça 

71, o gestor da Câmara apresentou sua justificativa de forma intempestiva. A Divisão Técnica 

observou que o gestor não apresentou nenhuma justificativa ou documentação relativa às 

irregularidades apontadas no RELFIS (Peça 08). Do exposto, considera-se não sanadas as 

ocorrências apontadas a seguir:

2.2.1 Ingresso extemporâneo da prestação de contas dos meses de abril, junho, dezembro e 
décimo terceiro salário:

Verificou-se que o gestor da Câmara enviou as prestações de contas mensais ao TCE/PI, nos 

prazos indicados a seguir:

2.2.2 Despesa total da câmara acima do limite legal:
Verificou-se que o total da despesa da Câmara, incluídos os subsídios dos vereadores e 

excluídos os inativos, foi no montante de R$ 5.349.643,33 (cinco milhões, trezentos e quarenta e nove 

mil, seiscentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos), correspondendo a 7,30 % do total da 

receita efetiva do município do exercício anterior, R$ 73.237.549,98 (setenta e três milhões, duzentos 

e trinta e sete mil, quinhentos e quarenta e nove reais e noventa e oito centavos), descumprindo o 

dispositivo legal. 

2.2.3 Contratação de serviços de assessoria contábil sem licitação:
Após consultar as despesas realizadas no período, a DFAM constatou a inexistência de 

processos licitatórios alusivos para a contratação de serviços de assessoria contábil, com valor total 

empenhado de R$ 43.120,00, conforme demonstrado na tabela acostada à fl. 26, Peça 76. 

A Divisão Técnica pontuou que a contratação foi efetuada com fulcro no art. 25, Inciso II, da Lei 

8.666/1993, na qual, determina que é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição, 

em especial para a contratação de serviços técnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza 

singular, com profissionais ou empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade para 

serviços de publicidade e divulgação. Diante deste cenário, a DFAM fez as seguintes considerações, 

à. fl. 27, Peça 76:
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Conforme Antônio Roque Citadini (CITADINI, Antônio Roque, Comentários e 
Jurisprudência Sobre a Lei de Licitações. Públicas. 3ª ed., São Paulo: Max Limonad, 
1999, p. 224), os serviços especializados, à que alude a Lei, são aqueles 
expressamente previstos no art. 13 da Lei de Licitações e Contratos Administrativos.
Segundo Hely Lopes Meirelles (MEIRELLES, Hely Lopes. Licitação e Contrato 
Administrativo, p. 98/99) notória especialização é uma característica daqueles 
profissionais que, além da habilitação técnica e profissional, exigida para os 
profissionais em geral, foram além em sua formação, participando de cursos de 
especialização, pós-graduação, participação em congressos e seminários, possuindo 
obras técnicas (artigos e livros) publicadas, além de participação ativa e constante na 
vida acadêmica.
A singularidade consubstancia-se, no ensinamento de Antônio Roque Citadini (Op. 
cit., p. 230), no fato do objeto do contrato ser de natureza pouco comum, com 
razoável dose de complexidade, de tal forma individualizada, que justifique a 
dispensa de todo o procedimento licitatório.

2.2.4 Processos apensados:
I) Processo TC/009646/2017: trata-se de Processo de Acompanhamento de Decisão decorrente do 

Processo TC/52.958/12, que julgou regular com ressalvas as contas de gestão da Câmara Municipal 

de Picos, exercício 2012, que já foi julgada nos termos do Acórdão n° 700/18 (peça 30), no seguinte 

sentido: “decidiu a Primeira Câmara, unânime, concordando parcialmente com a manifestação do 

Ministério Público de Contas e nos termos do voto do Relator, pela aplicação de multa ao gestor, Sr. 

Hugo Victor Saunders Martins (Presidente da Câmara Municipal), no valor correspondente a 1.000 

(mil) UFR-PI (art. 79, III da Lei Estadual nº 5.888/09), a ser recolhida ao Fundo de Modernização do 

Tribunal de Contas FMTC (art. 384, parágrafo único, da Resolução TCE/PI nº 13/11 – Regimento 

Interno, republicada no D.O.E. TCE/PI nº 13 de 23/01/14), no prazo de 30 (trinta) dias após o trânsito 

em julgado desta decisão (arts. 382 e 386 da resolução supracitada) por não atender determinação 

disposta no Acórdão TCE/PI nº 3.110.16 (acostado à peça 102 do processo TC/52958/2012)”.

II) Processo TC/023208/2017: trata-se de Representação formulada pelo Ministério Público de 

Contas, com pedido cautelar inaudita altera pars, peticionando o imediato bloqueio das contas 

bancárias da Câmara Municipal de Picos em virtude de pendências nas prestações de contas relativas 

ao exercício de 2017, que já foi julgada nos termos do Acórdão n° 581/18 (peça 18), no seguinte 

sentido: “decidiu o Plenário, à unanimidade, em consonância parcial com o parecer ministerial, pela 

procedência da Representação, sem aplicação de multa, e pelo apensamento destes autos ao 

processo de Prestação de Contas da Câmara Municipal de Picos, exercício financeiro de 2017, para 

que a irregularidade indicada nesta Representação seja considerada quando da análise da referida 

Prestação de Contas, nos termos e pelos fundamentos expostos no voto do Relator (peça nº 16)”.

Diante do exposto, o Ministério Público de Contas opina pelo julgamento de irregularidade das 

contas da Câmara Municipal, com fundamento no art. 122, inciso III, da Lei Estadual n. 5.888/09.
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3 CONCLUSÃO

Assim sendo, opina o MPC/TCE pelo (a):

a) Julgamento de irregularidade às contas de gestão da Prefeitura Municipal 
de Picos, na gestão do Sr. José Walmir de Lima, com esteio no art. 122, inciso 

III, da Lei Estadual n. 5.888/09, concomitantemente à aplicação de multa à 

responsável, a teor do prescrito no art. 79, I e II da lei supracitada;

b) aplicação de multa aos representantes das Unidades Orçamentárias citadas 

neste parecer em razão das irregularidades constatadas, Sr. Raimundo de Sá 

Urtiga (Secretário Municipal de Administração – itens 2.1.3, 2.1.4), Sra. Antônia 

Maria de Sousa Leal e Sra. Maria de Sousa Santana (Secretaria Municipal de 

Finanças – itens 2.1.2), Sr. Eliomar de Carvalho (Secretaria Municipal de 

Serviços – itens 2.1.3), Sr. Filomeno Portela Richard Neto (Secretaria Municipal 

de Meio Ambiente – Itens 2.1.3, 2.1.4), Sra. Iata Anderson Rodrigues de A. 

Coelho (Secretaria Municipal de Turismo – Item 2.1.3), Sra. Maria da Glória 

Saunders Martins (Secretaria Municipal de Assistência Social – Item 2.1.5); 

Sra. Maria Rosilene Monteiro Luz (Secretaria Municipal de Educação –  Itens 

2.1.3, 2.1.4); Sra. Marília Gomes de Sousa Bezerra (Secretaria Municipal de 

Cultura – Item 2.1.3); Sra. Maria da Glória Saunders Martins (Fundo Municipal 

de Assistência Social – Itens 2.1.3, 2.1.5); Sra. Maria do Socorro de Sousa 

Moura (Fundo Municipal de Saúde – Itens 2.1.3, 2.1.4); Sr. Filomeno Portela 

Richard Neto (Fundo Municipal de Meio Ambiente –Item 2.1.5); Sr. Edilberto 

Cirilo de Sousa (Fundo Municipal de Trânsito –Itens 2.1.4, 2.1.5); Sr. Francisco 

Rômulo do Nascimento Costa (Pregoeiro Substituto – Item 2.1.6); Sra. Laiane 

Lourena Clementino Sousa (Controladoria Geral do Município – Item 2.1.2); Sr. 

Maycon João de Abreu Luz (Procuradoria Geral do Município – Item 2.1.2); Sr. 

Francivaldo Barbosa de Sousa (Gabinete do Prefeito – Item 2.1.3);

c) imputação de débito aos gestores nos seguintes montantes: 1- Sr. 
Filomeno Portela Richard Neto - Secretaria Municipal de Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos e Fundo Municipal do Meio Ambiente: R$ 232.463,66 

relativos aos empenhos de multas por crimes ambientais como também aos 

atrasos no recolhimento das contribuições previdenciárias.  2- Sra. Maria 
Rosilene Monteiro Luz - Secretaria Municipal de Educação: R$ 46.405,17 

relativos aos empenhos de multas de trânsito, multas e juros no atraso em 

repasses de consignados como também aos atrasos no recolhimento das 

contribuições previdenciárias. 3- Sr. Raimundo de Sá Urtiga - Secretaria 

Municipal de Administração: R$ 20.596,12 relativos aos empenhos de multas e 
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juros no atraso em repasses de consignados como também aos atrasos no 

recolhimento das contribuições previdenciárias. 4- Sra. Maria do Socorro de 
Sousa Moura – Fundo Municipal de Saúde: R$ 105.094,89 relativos aos 

empenhos de multas e juros no atraso em repasses de consignados, juros 

bancários por saldo em conta corrente a descoberto como também aos atrasos 

no recolhimento das contribuições previdenciárias. 5- Sr. Edilberto Cirilo de 
Sousa – Fundo Municipal de Trânsito: R$ 3.120,52 relativos aos empenhos de 

multas e juros aos atrasos no recolhimento das contribuições previdenciárias

d) Procedência da Representação TC/013083/2017, em apenso, nos termos do 

Acórdão nº 2.328/17;

e) Procedência da Inspeção Extraordinária TC/011494/2017, em apenso, nos 

termos do Acórdão nº 2.605/17;

f) Procedência da Representação TC/021847/2017, em apenso, nos termos do 

Acórdão nº 580/18;

g) Procedência da Denúncia TC/013824/2017, em apenso, nos termos do 

Acórdão nº 1.249/18;

h) Julgamento de irregularidade às contas de gestão da Câmara Municipal de 
Picos, na gestão do Sr. Hugo Victor Saunders Martins, com esteio no art. 122, 

inciso III, da Lei Estadual n. 5.888/09, concomitantemente à aplicação de multa 
à responsável, a teor do prescrito no art. 79, I e II da lei supracitada;

i) Procedência do Processo de Acompanhamento de Decisão, em apenso, nos 

termos do Acórdão nº 700/18;

É o parecer,

Teresina, 03 de agosto de 2020.

Leandro Maciel do Nascimento
Procurador do Ministério Público de Contas – PI
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