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Consulta  
Proc. nº TC-02117/13 
Parecer nº 2013LC0003 
 
 

1. RELATÓRIO 
 

O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ, instituição permanente 

a quem incumbe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis, no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, nos termos do art. 127 

e art. 130, ambos da Constituição Federal, e do art. 147, da Constituição do Estado do Piauí, vem, 

por meio do membro ao final assinado, expor e requerer o que se segue. 

 
Tratam os autos de Consulta, encaminhada pela Câmara Municipal de Murici dos 

Portelas, acerca da legalidade de eventual contratação de profissional habilitado a exercer o cargo de 

titular do controle interno do Município.  

 

Devidamente realizado todo o trâmite processual necessário à correta instrução do feito, 

retornaram os autos a este Parquet para manifestação. 

 

Relatado, opina-se. 
 
 
 

2. FUNDAMENTAÇÃO  
 

Em sua manifestação de fls. 1-6 da peça 5, a Divisão de Fiscalização da Administração 

Municipal – DFAM, manifestou-se, preliminarmente, pelo não conhecimento da presente consulta vez 

que não dispõe de abstratividade suficiente, desatendendo ao disposto nos arts. 202 e 388 da 

Resolução nº 13/11, bem como apontou a inobservância do art. 201, §1º da referida Resolução 

quando não apresentou parecer de órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente, 

ou seja, não restou demonstrado que o parecerista integraria a assessoria jurídica do órgão.  
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Quanto ao mérito, em síntese, discorreu sobre a impossibilidade de contratação de 

profissional não integrante do quadro efetivo de servidores do Município.  

 

Com efeito, assiste razão ao Órgão Técnico deste TCE, senão vejamos. 

 

O sistema de controle interno deve ser instruído por meio de lei municipal, atendendo ao 

disposto no art. 31 da Constituição da República Federativa do Brasil. A participação do Poder 

Legislativo, inclusive, legitima o referido sistema de controle uma vez que permite a participação 

indireta dos cidadãos. É imprescindível que cada Município disponha de sua Lei Orgânica do Sistema 

de Controle Interno, a qual estabelecerá quadro próprio de servidores a integrar a Controladoria Geral 

do Município, dentre os quais será escolhido o titular do sistema de controle. Assim, necessário 

processo seletivo para preenchimento do cargo que deve, dentre outras atribuições, prevê 

conhecimentos e qualificação técnica adequada (conhecimentos jurídicos, de contabilidade, 

administrativos e econômicos) a ser exercido de forma independente.  

 

Importante destacar que a nomeação de titular do controle interno não titular de cargo 

efetivo enseja julgamento irregular das contas do gestor (art. 122, III, da Lei estadual nº 5.888/09). 

 

O entendimento ora esposado encontra-se em consonância com a normatização trazida 

pela EC nº 38/12 que alterou o art. 90 da Constituição Estadual, acrescentando os parágrafos 

primeiro e segundo, bem como com as regras veiculadas na Instrução Normativa nº 02/13 do TCE-PI. 

 

 

3. CONCLUSÃO 

 

Sem maiores delongas, o Ministério Público de Contas adere às conclusões emitidas 

pela DFAM e opina para que a consulta seja respondida nos termos acima expostos. 

 
È o parecer. 

 
 

Teresina, 25 de junho de 2013. 

 

 

LEANDRO MACIEL DO NASCIMENTO 

Procurador do Ministério Público de Contas-PI 
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