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DESPACHOS 

 

PROCESSO: 10.256/2021 

ÓRGÃO: PREFEITURA DE COARI 

NATUREZA: REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR 

REPRESENTANTE: SRA. RAIONE CABRAL QUEIROZ 

REPRESENTADA: SRA. MARIA DUCIRENE DA CRUZ MENEZES, PREFEITA DE COARI EM 

EXERCÍCIO 

OBJETO: REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE MEDIDA CAUTELAR, ORIUNDA DE DEMANDA DA 

OUVIDORIA (MANIFESTAÇÃO Nº 09/2021), FORMULADA PELA SRA. RAIONE CABRAL QUEIROZ EM 

FACE DA SRA. MARIA DUCIRENE DA CRUZ MENEZES, PREFEITA DE COARI EM EXERCÍCIO, EM 

RAZAO DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES EM CONTRATAÇÃO DA PREFEITURA DE COARI, 

MEDIANTE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 001/2020. 

CONSELHEIRA - RELATORA: YARA AMAZÔNIA LINS RODRIGUES DOS SANTOS 

 
 

DESPACHO N° 83/2021 - GP 

 

Tratam os autos de Representação, com Pedido de Medida Cautelar, oriunda de Demanda da 

Ouvidoria (Manifestação nº 09/2021), formulada pela Sra. Raione Cabral Queiroz, encampada pela Secretaria Geral 

de Controle Externo – SECEX, em face da Prefeitura de Coari, de responsabilidade da Sra. Maria Ducirene da Cruz 

Menezes, Prefeita de Coari em exercício, em razão de possíveis irregularidades no Processo Seletivo 

Simplificado – Edital nº 001/2020, destinado à contratação de professores. 

Compulsando a exordial, é possível identificar que a Representante aduz as seguintes questões: 

MANIFESTAÇAO Nº 09/2021 - OUVIDORIA 
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“EXCELENTÍSSIMO SENHOR CONSELHEIRO PRESIDENTE DO EGRÉGIO TRIBUNAL 

DE CONTAS DO ESTADO DO AMAZONAS – TCE/AM RAIONE CABRAL QUEIROZ, 

brasileiro, estudante, portador da cédula de identidade Registro Geral número 2345094-0, 

com Cadastro de Pessoas Físicas sob número 993.740.722- 20, Inscrição Eleitoral n° 0332 

5534 2224, domiciliado na Rua Puxinara, 299, Alvorada, Manaus/AM, vem, por seu 

procurador signatário conforme instrumento de procuração anexo, respeitosamente perante 

Vossa Excelência, com fulcro no artigo 5°, inciso LXXIII, da Constituição Federal e no artigo 

1º, da Lei número 4.717/65, apresentar a presente REPRESENTAÇÃO COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA em face de DULCE MENEZES (MARIA DUCIRENE DA CRUZ 

MENEZES), brasileira, casada, prefeita de Coari/AM, nascida aos 16/08/1973, natural de 

Coari/AM, filha de Raimunda da Cruz Figueiredo e Antônio Bento de Figueiredo, portadora 

da CI/RG 1155238-7 SSP/AM, inscrita no CPF n° 464.109.292- 34, residente e domiciliada 

na Estrada do Contorno, n° 529, Duque de Caxias, CEP 69.460-000, Coari/AM; e na Rua 

Cinco de Setembro, n° 300, Centro, CEP 69.460-000, Coari/AM, consoante as asserções 

fáticas e jurídicas a seguir aduzidas. I – DO ESCOPO DA REPRESENTAÇÃO A presente 

REPRESENTAÇÃO, tem por objetivo, provocar o Ministério Público do Estado do 

Amazonas, a instaurar Ação Civil Pública, com vistas a apurar irregularidades apontadas, 

tendo como escopo principal a realização de concurso público para servidores da prefeitura 

de Coari, bem como, de forma LIMINAR, a anulação do ato que rescindiu os contratos dos 

professores desta municipalidade, além da suspensão do EDITAL DE PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2020 DE 26 DE NOVEMBRO DE 2020. II – DA 

CONTEXTUALIZÃO FÁTICA (ANEXO) III – DO DIREITO (ANEXO) V – DOS PEDIDOS Por 

tudo quanto exposto, requer-se a Vossa Excelência que, após exercer o juízo de 

admissibilidade, SEJA A PRESENTE REPRESENTAÇÃO RECEBIDA, AUTUADA para: 1. 

Conceder a tutela de urgência pretendida, “inaudita altera parte”, a fim de tornar sem efeito 

ato de rescisão dos contratos de trabalho dos professores da municipalidade, contratados 

em caráter temporário; 3. Revogar as Portarias: PORTARIA N° 041/2020-PMC/SEMED-GS 

que instituiu a Comissão para a Elaboração e Execução do Edital 001/2020, bem como a 

PORTARIA N° 044- PMC/SEMED-GS (errata), que designou servidores para compor a 
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Banca Examinadora e, consequentemente, suspensão do EDITAL DE PROCESSO 

SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2020 destinado à contratação de professores; 4. Declarar 

a nulidade do ato de rescisão dos contratos de trabalho dos professores da municipalidade, 

contratados em caráter temporário, bem como a revogação da PORTARIA Nº 041/2020-

PMC/SEMEDGS, que instituiu a Comissão para a elaboração do Edital 001/2020 e, 

consequentemente, obrigar a prefeitura de Coari a realizar concurso público para 

servidores; Coari/AM, 11 de janeiro de 2021. RAIONE CABRAL QUEIROZ Cidadão 

Coariense” 

 

RM- 02/2021-DICAPE 

- Nota-se que a presente Demanda, no fundo trata de pedido de Representação 

apresentada a este TCE por meio da Ouvidoria; 

- No despacho da Chefia de Gabinete da Ouvidoria, fica destacado o pedido de 

Representação. Entretanto, foi informado que um dos documentos encaminhado pelo 

representante, estava corrompido, visto que fora encaminhado em formato não aceito pelo 

sistema desta Corte, sendo encaminhada a presente Demanda a esta DICAPE para 

manifestação; 

- Nesse sentido, de forma resumida, podemos indicar as possíveis irregularidades pelo 

Demandante:  

a) Escopo principal a realização de concurso público para servidores da prefeitura;  

b) Anulação do ato que rescindiu os contratos dos professores desta municipalidade. 

- Por fim, o Demandante requer os seguintes pedidos:  

a) Suspensão do EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO 001/2020;  
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b) Revogar as Portarias: PORTARIA N° 041/2020-PMC/SEMED-GS que instituiu a 

Comissão para a Elaboração e Execução do Edital 001/2020, bem como a PORTARIA N° 

044- PMC/SEMED-GS (errata), que designou servidores para compor a Banca 

Examinadora;  

c) Tornar sem efeito ato de rescisão dos contratos de trabalho dos professores da 

municipalidade;  

d) Declarar a nulidade do ato de rescisão dos contratos de trabalho dos professores da 

municipalidade;  

e) Obrigar a prefeitura de Coari a realizar concurso público para servidores. 

- Feita essa delimitação, passaremos a apresentar as seguintes ponderações; 

- Quanto à indicação de anulação dos atos administrativos que rescindiram os contratos 

temporários de servidores naquela Prefeitura, entendemos como insuficientes para a 

caracterização mínima de evidência e materialidade, tendo em vista que o Demandante não 

apresentou/indicou qual seria a irregularidade na rescisão dos aludidos contratos, já que, 

como sabido, os servidores temporários possuem um período certo de contrato com a 

municipalidade; 

- Quanto à indicação de realização de concurso público, destacamos a omissão recorrente 

dos gestores da Prefeitura de Coari em não realizar concurso público para o preenchimento 

de seus cargos; e, recorrentemente, vem utilizando a via excepcional de contratação 

temporária de servidores para as suas atividades; 

- Nesse sentido, essa temática não é nova neste TCE, sendo que, nos últimos 3 (três) anos, 

foram protocolizadas diversas Representações para impedir que a recorrente irregularidade 

na contratação temporária de servidores pela Prefeitura de Coari continuasse; 

- Até mesmo um Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) foi celebrado com aquela 

Prefeitura para viabilizar a realização de concurso público; 
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- Entretanto, o aludido TAG foi arquivado por falta de interesse do gestor municipal, 

permanecendo a recorrente permanência e recontratação de servidores temporários para 

as funções naquela Prefeitura; 

- Por fim, quanto aos pedidos apresentados pelo Demandante, entendemos como 

prejudicados os itens “c” e “d” acima, em virtude da ausência de elementos mínimos de 

evidência/materialidade quanto a qual irregularidade envolveu a rescisão daqueles 

contratos temporários; 

- Da mesma forma, entendemos como impossível atender o pedido do item “b”, 

considerando que este TCE não possui competência para revogar atos administrativos 

editados por outros agentes públicos estranhos a esta Corte de Contas, tendo em vista que 

o ato de revogação está diretamente ligado à conveniência e oportunidade órgão/entidade 

que o editou; 

- Quanto ao pedido no item “a”, entendemos pela possibilidade pelas seguintes razões; 

- Nas Representações n.º 12258/2017 e 10637/2017, este TCE julgou procedentes 

indicados as seguintes determinações; 

- Ou seja, nos termos dessas Decisões, a Prefeitura de Coari só poderia realizar novas 

contratações temporárias nas hipóteses, devidamente comprovada, de estado de 

calamidade, urgência ou emergência no âmbito daquele município; 

- Ademais, em pesquisa realizada no dia 18/01/2021 no Diário Oficial dos Municípios do 

Amazonas (DOMA), verificamos que o PSS ainda não foi homologado, com a última 

publicação, no mesmo dia, referente a fase de respostas aos recursos apresentados; 

- Quanto ao pedido no item “e”, entendemos que o objetivo das diversas Representações 

indicadas no Quadro I desta peça é de impedir a perpetuação da forma irregular de 

contratação temporária de servidores pela Prefeitura de Coari, tendo em vista que o 
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município não realiza concurso público para o preenchimento de seus cargos efetivos desde 

2005, ou seja, há mais de 15 anos; 

- Entretanto, naquelas Representações julgadas não há determinação, nem recomendação 

deste TCE a respeito, mesmos ficando evidente a omissão recorrente dos gestores daquele 

município em contratar servidores temporários para seu quadro de pessoal. 

 

Por fim, após análise sumária das possíveis impropriedades suscitadas pela Sra. Raione Cabral Queiroz, 

bem como dos pedidos realizados através deste instrumento de fiscalização, a SECEX e a Representante, requerem, 

liminarmente, a suspensão do andamento das demais fases do PSS nº 001/2020. 

Pois bem. Passando à análise dos requisitos deste instrumento fiscalizatório, é imperioso elucidar que a 

Representação é uma ferramenta de fiscalização e exercício do controle externo utilizada justamente para se exigir 

da máquina pública a investigação sobre determinados fatos que aparentemente ensejam prejuízos ao erário. 

Considerando que a presente Representação tem como escopo apurar suposta ilegalidade e má gestão 

dos recursos públicos no âmbito do Poder Público, constata-se que o caso em comento se enquadra nas hipóteses 

elencadas no supracitado dispositivo normativo.  

No que tange à legitimidade, estabelece o art. 288, caput, da mencionada resolução, que qualquer 

pessoa, órgão ou entidade, pública ou privada, é parte legítima para oferecer Representação. Dessa forma, em 

observância aos ditames desta Corte de Contas, resta-se evidente a legitimidade da Sra. Raione Cabral Queiroz para 

ingressar com a presente demanda. 

Instruem o feito, além da peça vestibular subscrita de forma objetiva e com a necessária identificação, 

documentos em anexo que reforçam as impugnações feitas pela Representante a esta Corte de Contas e que auxiliam 

na compreensão dos fatos narrados na inicial. 

Dessa forma, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade. 


