
 
 

 
DIRETORIA DE AUDITORIA E FISCALIZAÇÃO – DIAFI 

DEPARTAMENTO DE AUDITORIA DA GESTÃO MUNICIPAL I – DEAGM I 
DIVISÃO DE AUDITORIA DA GESTÃO MUNICIPAL III – DIAGM III 

 
 
 

Processo 11414/21 
Jurisdicionado Prefeitura Municipal de Paulista 
Gestor Valmar Arruda de Oliveira 
Assunto Denúncia sobre acúmulos irregulares de cargos, desvio de função, 

nepotismo e conluio na contratação de empresa 
 

 

Relatório Inicial 

 

 

1. Introdução 

 

Trata o presente processo de Denúncia sobre acúmulos irregulares de cargos, desvio 

de função, nepotismo e conluio na contratação de empresa para compra de material didático e 

de expediente da Secretaria de Educação. 

Assim, por determinação do R. Relator, fl. 34, passa-se a analisar os fatos. 

 

 

2. Da Análise 

 

Para a obtenção de informações, foi realizada diligência no local, Doc. 99567/21, fls. 

1933/1935, assim como requisitada documentações complementares, Docs. TC 92652/21 e 

98634/21. 

 

 

2.1 Da acumulação irregular de cargos 

 

Consoante tabela às fls. 2/3, os acúmulos irregulares estariam ocorrendo da seguinte 

forma (vê-se também possíveis desvios de funções):  
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Em relação aos servidores acima apontados, pode se extrair do Sagres interno as 

seguintes informações, além da qual indica serem todos servidores efetivos: 

• Jacsandra recebe mensalmente R$ 3.128,25 como “professor de educação 

básica II – matemática”. 

• Markbenesio, além do “salário base” de valor igual ao de Jacsandra, recebe 

R$ 1.000,00 de “gratificação PCCR” no mesmo cargo dela. 

• Sildivania recebe como “salário base” de “professor de educação básica II – 

língua portugues” o valor de R$ 3.037,13. No entanto, também recebe a 

parcela denominada “gratificação PCCR” no valor de R$ 800,00. 

• Danielle recebe como “salário base” de “professor de educação básica II – 

ciências” o valor de R$ 3.128,25. Não é informada no sistema outra parcela. 

Durante diligência realizada no município foi entregue parte da Lei Complementar 

Municipal 312/2010. Acostamos no presente momento o texto completo, fls. 1937/1962. Ainda 

no tocante à documentação recolhida, depreende-se que a senhora Danielle não foi nomeada 

ou designada para nenhuma função específica, pois ausente comprovante. Entretanto, os 

demais servidores possuem Portarias as quais lhes delega outras atribuições (fls. 1972/1973), 

a saber: a senhora Sildivânia foi nomeada para Coordenadora do Programa Integra Paraíba, a 

senhora Jacsandra para o cargo de Coordenadora do Plataforma do Saber e o senhor 

Markbenésio para o cargo de Vice-Diretor de Estabelecimento de Ensino. 

Observando a norma falada, ela não traz o quantitativo de cargos/funções criados, 

devendo ser feita Lei para tanto, sob pena de suspensão de todas as funções ocupadas e 

impossibilidade de realização de concurso público. Outrossim, a mesma norma deverá 

estabelecer, além de quantos, quais são os cargos efetivos e quais são as funções, pois não 

está claro no Estatuto. 

A falta de limpidez estatutária traz consigo uma impropriedade flagrante, qual seja, 

existem funções as quais estão sendo exercidas por servidores efetivos como cargo, ou vice-
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versa, pois não se sabe ao certo. Isso ocorre devido também ao mau uso da expressão “grupo 

do magistério”, que uma hora no corpo legal parece se referir especificamente a professores e 

outra a profissionais em geral da educação. Exemplo, entre outros, é o art. 7°, I (profissionais 

da educação) frente ao art. 60 (apenas professores). Desta forma, encontram-se no Sagres 

coordenadores pedagógicos comissionados e supervisores escolares efetivos. 

Continuando sobre as acumulações, nota-se todos os servidores citados acumularem 

cargos/funções com exercício de atribuições de professor na Escola Estadual Margarida 

Medeiros, fl. 1933. Há a possibilidade da acumulação nos termos da jurisprudência do STF 

(ADI 3.772/2009 e Ag. RE 733.217/2018). Destaque-se os arts. 47 e 88 estabelecendo a 

ocupação das funções privativamente pelos profissionais do magistério, entendendo-se como 

professores, neste caso. De acordo com a documentação entregue, fls. 1964/1970, não existe 

choque de horário. 

Finalmente, quanto à requisição do exercício das atividades dos senhores 

Markbenésio, Jacksandra e Sildivânia, foram entregues diversas folhas de ponto, fls. 43/124, 

971/1255 e 1260/1441. Esses documentos são insuficientes para comprovar as atividades 

exercidas durante o período requerido pelos citados servidores, pois não indicam quais 

trabalhos foram efetivamente desempenhados. Quer-se as provas de que eles estão 

exercendo as funções para as quais foram designados. 

O quadro abaixo demonstra os valores recebidos pela gratificação (R$): 

Nome 2021 2020 2019 Total 

Jacsandra 0,00 0,00 0,00 0,00 

Markbenésio 6.850,00 5.376,16 3.000,00 15.226,16 

Sildivânia 4.800,00 0,00 0,00 4.800,00 

 

 

2.2 Do desvio de função do sr. João Adriano Tomé de Assis 

 

Consoante a Denúncia, o sr. João Adriano Tomé de Assis ocuparia o cargo de 

vigilante, todavia estaria exercendo atribuições de professor. 

Durante a citada diligência, foi realizada entrevista, fls. 1933/1934, com o próprio 

servidor que admitiu exercer as funções de professor, todavia somente nos casos de 

professores faltosos. Ademais, era pago pelo serviço pelos próprios ausentes. 

Observando o caso, depreende-se o servidor não estar em desvio de funções, pois 

exerce as atribuições de seu cargo normalmente. Na verdade, ocorre uma contratação privada 

entre professor faltoso e o dito servidor, na qual o professor usurpa poder do Chefe do 

Executivo e admite no serviço público pessoa estranha ao quadro de professores. Quem paga, 

em última análise, é a Administração, pois remunera o professor com verba indevida, porque 
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não houve a prestação de serviço, e este dinheiro é repassado, não se sabendo em que 

proporção, para o “novo” servidor. 

Impende notar a inexistência de faltas funcionais, pela falta de registro, protegendo o 

professor relapso de possíveis punições e prejudicando a Administração mantenedora. 

Ademais, adentra na função de magistério servidor sem qualquer critério de seleção, em 

detrimento do ensino, e escolhido por agente incompetente. Por fim, não se conhecendo o 

valor pago, no caso de não repasse do valor total da hora-aula, é perceptível também o lucro 

do negligente.  

 

 

2.3 Do Nepotismo 

 

Conforme documentação acostada às fls. 1259, a Secretária de Educação Municipal, 

Silmara Ferreira Dutra, é irmã de Sildivânia e prima de Markbenésio. É prosaica a afronta à 

súmula vinculante nº 13 no caso das irmãs, sendo possível, em primeira análise, a nomeação 

de parente em 4º grau. 

Outrossim, também se enquadra como nepotismo o caso da empresa descrito no 

item seguinte (2.4). 

 

 

2.4 Do conluio na contratação de empresa para compra de material didático e de 

expediente 

 

Nos termos da Denúncia, a empresa Roxsana Gomes de Farias Monteiro, CNPJ: 

29.445.926/0001-72, pertence à cunhada da Secretária Municipal de Educação (Silmara 

Ferreira Dutra). O prédio onde funciona o estabelecimento pertenceria ao esposo da 

Secretária. Conforme item 5 do Relatório de Diligência, fl. 1934, a informação é procedente. 

A empresa citada participou de diversas licitações no decorrer dos anos, objetivando 

o fornecimento parcelado e diário de material de expediente e didático. 

Solicitados os processos licitatórios, incluindo divulgação oficial e não oficial dos 

Pregões Presenciais 07/2018, 04/2019, 04/2020 e 04/2021, foram entregues e se encontram, 

na ordem solicitada, às fls. 168/547, 760/970, 552/759 e 1448/1930. Sobre eles pode se dizer, 

além de diversas páginas ilegíveis: 

 

Pregão Presencial 07/2018 (Doc. TC 13657/18):  

Das três empresas utilizadas para a cotação de preço, Galvão Magazine LTDA; 

Carmelita de Sousa Dantas e Roxsana Gomes de Farias Monteiro, fls. 184/197, apenas a 
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primeira não se sagrou vencedora da competição, contudo também foi a única entre elas a não 

concorrer. As duas outras somadas representam 58,17% do valor contratado, e refletem nesta 

e refletirão em todas as licitações vindouras dois terços da formação de preço inicial. 

A licitação teve 05 competidores, sendo 04 vencedores e 01 perdedor. 

Conforme Documento da empresa Roxsane, fl. 26, ela foi aberta em 26/01/2018. 

Observando o Sagres interno, ela começa a fornecer para a Prefeitura Municipal em abril de 

2018, mas tem contrato firmado com a Prefeitura, após Licitação, em 23/02/2018, no 

montante de R$ 59.930,50. Ao final do exercício de 2018, foram gastos com a empresa R$ 

61.974,09, montante superior ao contratado, e, da mesma forma ocorrendo com Carmelita 

(recebeu R$ 17.688,19, quando havia sido contratado R$ 14.520,50) e Josemias Alves Ferreira 

(recebeu R$ 46.346,22, quando havia sido contratado R$ 36.720,00). A empresa Reabilitar 

Comercio e Rep. De Aparelhos Medicos Hospitalares nada recebeu. 

O item 9.2.9 do Edital exigia: Comprovação de capacidade de desempenho anterior 

satisfatório, de atividade igual ou assemelhada ao objeto da licitação, feita através de atestado 

fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado. Há um Atestado emitido pela 

Diretora do Departamento de Compras da Prefeitura Municipal de Paulista na fl. 388 afirmando 

que a empresa Roxsana, literalmente: possui competência técnica no fornecimento de material 

de expediente, onde já forneceu satisfatoriamente os produtos mencionados para a Prefeitura. 

Surpreende ser este documento datado de 23/01/18 e a empresa ter sido aberta em, repete-se, 

26/01/2018. Isto é, ela teria fornecido antes de ser aberta! 

A empresa perdedora Nildo Freitas Dantas se localiza em Pombal/PB e a Reabilitar 

em Patu/RN. Isto é, só houve realização de compras para empresas situadas em Paulista/PB. 

A empresa Josemias não participa de mais nenhuma licitação da Prefeitura após esse certame. 

 

Pregão Presencial 04/2019 (Doc. TC 7436/19):  

Não foi entregue qualquer divulgação do certame, com exceção da publicidade oficial, 

fl. 838/839 (fl. 839 ilegível). Das três empresas utilizadas para a cotação de preço, Carmelita de 

Sousa Dantas; Maria Bernardete Ramalho Gonçalves e Roxsana Gomes de Farias Monteiro, 

fls. 771/785, apenas a segunda não se sagrou vencedora, contudo também foi a única entre 

elas a não concorrer.  

Em 2019, a empresa Roxsana, através do Pregão Presencial 04/2019, foi novamente 

contratada, desta vez por R$ 189.945,50. A licitação teve apenas duas concorrentes e 

vencedoras, as mesmas as quais estiveram presentes na formação de 2018, além da Roxsana, 

Carmelita teve adjudicado o valor de R$ 63.956,20. Foi gasto com a empresa naquele exercício 

o montante de R$ 111.580,97. 

Destaque-se a existência de, pelo menos, 03 Denúncias nesta Corte informando a 

ausência de publicidade dos editais da Prefeitura naquele ano (Processos TC 8151/19 e 

Este relatório é peça inerente à instrução do processo. Seu conteúdo NÃO constitui o posicionamento final do TCE-PB a respeito da matéria.
Impresso por convidado em 18/01/2022 11:41. Validação: BA62.DFA6.9D71.55BC.F788.9262.9EDE.72CE. 

Relatório Inicial. Proc. 11414/21. Data: 22/12/2021 12:20. Responsável: Gustavo Silva Coelho.

1981

1981



 
9788/19, e Doc. TC 30869/19). A Denúncia no bojo do Processo TC 9788/19 foi realizada pelo 

licitante vencedor no ano anterior, Josemias, e foi considerada procedente por descumprimento 

do princípio da publicidade (Acórdão AC2-TC 00504/20). 

 

Pregão Presencial 04/2020 (Doc. TC 8089/20):  

Em 2020, a empresa Roxsane, através do Pregão Presencial 04/2020, foi novamente 

contratada, desta vez por R$ 160.822,10. Mais uma vez, a empresa Carmelita lhe fez 

companhia (contratada por R$ 84.385,20) e acabaram ambas como únicas competidoras e 

vencedoras do certame. Foram formadoras de preço a RG Magazine Ltda, Roxsana e 

Carmelita, fls. 563/577. 

Não foi encontrada também a divulgação desta licitação, exceto a oficial, fls. 628/630. 

A empresa Roxsana faturou em 2020 R$ 112.314,07, enquanto a Carmelita, R$ 

21.282,39. 

 

Pregão Presencial 04/2021 (Doc. TC 2404/21):  

 

Em 2021, através do Pregão Presencial 04/2021, foram realizadas novas 

contratações. Sagraram-se vencedoras todas as 05 empresas participantes, entretanto, 

esquadrinhando o Tramita, só foram entregues os contratos de Carmelita (R$ 21.664,00) e 

de Roxsana (R$ 114.552,00). Não foi encontrada a pesquisa de mercado nos documentos 

enviados para esta Corte sob o Protocolo TC 98634/21, fls. 1448/1930, sendo entregue 

somente o Termo, fls. 1462/1465, desacompanhado de fundamento. 

Não foi encontrada também a divulgação desta licitação, exceto a oficial, fls. 

1517/1519. 

Averiguando o Sagres, só foram encontrados, para o objeto licitado, pagamentos 

para essas empresas. As demais empresas são: S D de A Ferreira & Cia Distribuidora Ltda 

(R$ 12.394,00 – sede em Garanhuns/PE), Papelaria Irmã Dulce – Nicolas Dantas da Cunha 

ME (R$ 20.410,50 – sede em Caicó/RN) e Anderton Cavalcante Souto (R$ 23.061,80 – 

Campina Grande/PB).  

É desconhecido o motivo da reiteração da prática de não realização de compras a 

empresas situadas fora do município de Paulista/PB percebida em 2018. Todos os 

documentos, inclusive divulgação, referentes ao Pregão Presencial 04/2021 (Doc. TC 2404/21). 

 

Análise compilada das informações 

Entende-se pelo desencorajamento da concorrência nas licitações apontadas.  

O Ente, através de sua gestão, esmerou-se em dificultar a entrada de competidores 

para oferecimento do objeto licitado, conturbando o acesso à informação, bem como não 
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realizando compras a empresas não localizadas no município. Na primeira hipótese, sem o 

conhecimento sobre a licitação, não há como competir. Na segunda, há uma frustração total de 

expectativas de vendas a qual pode, inclusive, ocasionar prejuízo ao vencedor com aumento 

de estoque preventivo para entrega imediata. Ademais, as empresas envidam esforços para 

participar das licitações de forma a obterem boas vendas, e isso tem um custo. 

Sobre os valores contratados das licitações, podemos chegar aos números abaixo: 

Empresa 2018 2019 2020 2021 
Reabilitar  R$    16.796,75  - - - 
Josemias  R$    36.720,00  - - - 
Carmelita  R$    14.520,50   R$    63.956,20   R$    84.385,20  R$ 21.664,00 
Roxsana  R$    59.930,50   R$  189.945,50  R$  160.822,10 R$ 114.552,00 
S D de A - - - R$ 12.394,00 
Nicolas - - - R$ 20.410,50 

Anderton - - - R$ 23.061,80 
Valor Contratado Total  R$  127.967,75   R$  253.901,70   R$  245.207,30  R$ 192.082,30 

Já os valores encontrados nas pesquisas de preço, assim estão distribuídos: 

Ano Pesquisa 1 Pesquisa 2 Pesquisa 3 Média 
2018  R$  194.518,55   R$        190.643,05   R$  190.693,22   R$    191.951,61  
2019  R$  273.778,60   R$        289.233,10   R$  271.871,40   R$    278.294,37  
2020  R$  253.901,70   R$        271.127,86   R$  281.277,77   R$    268.769,11  
2021 Não foi encontrada pesquisa de preço* 

* o Termo registrou um valor total de R$ 245.207,30.  

Comparando os valores médios orçados com o valor efetivamente contratado, obtém-

se descontos respectivamente do primeiro ao último ano de 33,33%, 8,77% e 8,77%. No caso 

de 2021, o percentual foi de 21,67%. É notável o declínio do valor descontado, bem como a 

igualdade do percentual, nos exercícios de 2019 e 2020, quando não houve concorrência, 

exceto as empresas Roxsana e Carmelita. 

Os valores efetivamente pagos obtidos do Sagres Online são os seguintes: 

Empresa 2018 2019 2020 2021 
Reabilitar - - - - 
Josemias  R$    46.346,22  - - - 
Carmelita  R$    17.688,19   R$    19.810,73   R$    21.282,39  R$ 39.337,64 
Roxsana  R$    61.974,09   R$  111.580,97  R$  112.314,07 R$ 118.090,03 
S D de A - - - - 
Nicolas - - - - 

Anderton - - - - 
Valor Pago Total  R$  126.008,50  R$  131.391,70  R$  133.596,46  R$ 157.427,67 

Como se percebe, para o objeto licitado, apenas em 2018 a soma Carmelita e 

Roxsana não totalizou 100% do valor pago. 100% das empresas que foram pagas possuem 

sede em Paulista/PB. 

Não há outros registros encontrados nos sistemas deste Tribunal de aquisição pela 

Prefeitura de produtos das empresas Roxsana Gomes de Farias Monteiro e Carmelita de 

Sousa Dantas antes da atual Gestão. Apenas a última recebeu, em abril/2016, a importância 

de R$ 114,00, por serviços de cópias xerográficas. 

Observando a diligência realizada, restou confirmado o parentesco em segundo grau 

por afinidade entre a empresária Roxsane e a Secretária de Educação, Silmara. 
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Dispõe o art. 92 da Lei Orgânica local:  

Art. 92 — O Prefeito, o Vice-Prefeito, os Vereadores e os servidores municipais, bem 
como as pessoas ligadas a qualquer deles por matrimônio ou parentesco, afim 
ou consanguíneo, até o segundo grau, ou por adoção, não poderão contratar com 
o Município, subsistindo a proibição até seis meses após findas as respectivas 
funções. (grifos não no original) 

A norma não define os termos da contratação, devendo ser entendida em seu sentido 

mais amplo. Outrossim, as empresas Roxsana e Carmelita são unipessoais, fls. 1733 e 1750. 

Isto significa que os empresários assinam em nome próprio, fazendo incidir diretamente, mais 

uma vez, a norma apontada. 

Destarte, era impossível a contratação da empresa Roxsana por ser a empresária 

parente em segundo grau por afinidade da Secretária Municipal. Em tempo, a empresária 

Carmelita é filha de Adaura de Sousa Dantas, fl. 425, auxiliar de enfermagem da Prefeitura de 

Paulista, portanto também não poderia ser contratada. A norma não excetua os servidores 

efetivos. 

O já falado Relatório de Diligência indica em seu item 4, comprovando com imagens, 

fl. 1934, a não existência de um controle de estoques, seja por sistema informatizado, seja por 

meio físico. Dificultando sobremaneira o exame, além de causar dúvidas quanto ao 

levantamento da necessidade dos materiais licitados em qualidade e em quantidade. Em 

Declaração, fl. 1975, a própria Secretária informa que o controle é efetuado apenas por 

solicitação da instituição educacional (escola) e notas fiscais, pois não teria um grande estoque 

no almoxarifado. 

Não há provas de não entrega de material dada causa pelo Gestor, que não mantém 

um controle de estoques adequado. Entretanto, por tudo já dito, é perceptível o direcionamento 

na compra dos materiais prejudicando a licitação e favorecendo apenas duas concorrentes, 

quais sejam: Roxsana Gomes de Farias Monteiro e Carmelita de Sousa Dantas.  

Assim, entende-se pela imputação de débito no montante de R$ 502.078,11, 

correspondente a todos os pagamentos realizados às empresas favorecidas. 

Noutro norte, caso assim não entenda o R. Relator, aponta-se o superfaturamento de 

R$ 34.183,47 referentes ao percentual de 12,9%1 aplicado sobre o somatório percebido nos 

exercícios de 2019 e 2020.  

 

 

3. Conclusão 

 

Do exposto, conclui-se pelas seguintes irregularidades: 

 
1 A percentagem é encontrada na diferença entre o menor percentual do desconto obtido quando efetivamente ocorreu concorrência 

(2021) e os dois exercícios sob análise. 
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1. Inexistência de legislação com quantitativo de vagas para cada cargo/função 

criada (item 2.1); 

2. Pagamento de gratificação de função sem a devida contraprestação no valor de 

R$ 20.026,16 (item 2.1); 

3. Ausência de fiscalização quanto à usurpação de funções públicas (item 2.2); 

4. Usurpação da função de professor; 

5. Nepotismo (itens 2.3 e 2.4); 

6. Pagamentos maiores do que os contratados (item 2.4 – exercício 2018); 

7. Emissão de Atestado de Competência Técnica emitido pela Prefeitura Municipal 

de Paulista/PB anterior à abertura da empresa (item 2.4 – exercício 2018); 

8. Desestímulo à concorrência (item 2.4 – exercícios 2018 e 2021); 

9. Ausência de publicidade do Edital (item 2.4 – exercício 2019); 

10. Direcionamento de compras para todos os exercícios; 

11. Descontrole dos estoques (item 2.4 – compilado); 

12. Compras não comprovadas às empresas Roxsana Gomes de Farias Monteiro e 

Carmelita de Sousa Dantas, no montante de R$ 502.078,11 

Cada item é passível de multa. Os itens 2 e 12 são passíveis de imputação de débito. 

Caso não se entenda pela não comprovação de despesa (item 12 desta Conclusão), remete-se 

ao superfaturamento apontado ao final do ponto 2.4 do Relatório em R$ 34.183,47. 

Sugere-se determinar prazo para entrega de legislação ou criação indicando o 

quantitativo de profissionais do magistério para cada cargo/função criado (item 2.1), bem como 

determinação de abertura de processo administrativo disciplinar para averiguar as usurpações 

de funções do Chefe do Executivo e de professor municipal. 

Finalmente, propõe-se Representação ao Ministério Público da Paraíba para as 

providências as quais julgar cabíveis. 
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