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Relatório Técnico nº: 12/2021 

Processo nº: 758539/21 

Processo TCE-MT N° 58.871-7/2021  

Principal: Prefeitura Municipal de Várzea Grande 

Assunto: 

Apuração dos fatos constantes na denúncia anônima 
protocolada na Ouvidoria Geral do TCE-MT sob o 
Protocolo n° 58.871-7/2021 - Chamado n° 1.485/2021. 

Auditora: Sonia de Oliveira Leal 
 

 

1. INTRODUÇÃO 
 
1.1. Deliberação que originou o trabalho 

 

Em estrita observância à Ordem de Serviço nº 15/2021 (fls 14), apresenta-se o 

Relatório Técnico acerca da apuração dos fatos constantes na denúncia anônima 

protocolada na Ouvidoria Geral do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso sob o 

Protocolo n° 58.871-7/2021 - Chamado n° 1.485/2021, referente a denúncia de a 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande manter contratados no cargo de Agente de Saúde 

Municipal – Perfil Agente Administrativo em detrimento dos aprovados do Concurso 

Público (Edital nº 02/2017 - PMVG) ainda vigente. 

 

1.2. Objetivo da Auditoria 

 

A presente atividade de auditoria teve como objetivo apurar se a Prefeitura 

Municipal de Várzea Grande, de fato, mantém contratados no cargo de Agente de Saúde 

Municipal – Perfil Agente Administrativo em detrimento dos aprovados do Concurso 

Público (Edital nº 02/2017 - PMVG) ainda vigente. 
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1.3. Metodologia utilizada 

Para realização da auditoria, utilizou-se procedimentos de análise documental,  

bem como verificação junto à Secretaria de Administração quantos as providências em 

relação às convocações dos aprovados no concurso público (Edital 02/2017). 

 

2. Fato comunicado na Informação Técnica 

Transcreve-se abaixo, literalmente, o teor da denúncia: 

 
“Conforme envio em anexo, detalho através de planilha os Contratados 
na secretaria de saúde no cargo de Agente Administrativo. 
Esse vários contratos são um problema em razão de ainda haver 
classificados no ultimo concursos para o cargo de Agente Administrativo 
para serem chamados e ao invés de convocar os concursados pelo 
contrario a prefeitura mantém vários contratos temporários de Agente 
Administrativo por tempo determinado. 
Também por anexo envio algumas paginas do portal da transparência 
com nomes que constam na planilha, demonstrando que todos os 
nomes que constam nessa planilha podem ser encontrados no portal da 
transparência. 
Saliento que a servidora SABRINA BARACAT DE ARRUDA como o 
próprio sobrenome demonstra é parente do prefeito Kalil Baracat, 
configurando nepotismo.” 

 

3. Análise Técnica do Tribunal de Contas 

De acordo com análise técnica realizada pelo Tribunal a denúncia contém 

informações que merecem ser analisadas, porém apresentam baixo risco, materialidade e 

relevância, o que não implica atuação imediata do Tribunal de Contas.   Dessa forma, por 

meio do Ofício n° 822/2021/GC/VA datado de 09 de setembro de 2021 (fls 16), o TCE 

encaminhou à Controladoria Geral do Município de Várzea Grande a incumbência de 

apurar os fatos constantes na denúncia supracitada. 

 

Com base na decisão da egrégia Corte de Contas, abriu-se ordem de serviço para 

apurar os fatos constantes na denúncia e, consequentemente elaboração de relatório 

técnico com as devidas recomendações aos responsáveis, no caso em questão, à 

Secretaria Municipal de Saúde para que esta tome as providências que forem pertinentes. 
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4. Resultado dos Exames  

Diante dos fatos apresentados, verifica-se que a denúncia contém dados que 

indicam possíveis irregularidades na admissão de pessoal do Município, com a ocorrência 

de preterição no chamamento de candidatos aprovados no último concurso público da 

Prefeitura Municipal de Várzea Grande (Edital n° 002/2017) para o cargo de Agente de 

Saúde Municipal - Perfil Agente Administrativo. 

Verifica-se que a Prefeitura de Várzea Grande realizou, no exercício de 2018, 

Concurso Público (Edital n° 002/2017) para provimento efetivo de diversos cargos do seu 

quadro permanente, estipulando para o cargo Agente de Saúde Municipal - Perfil Agente 

Administrativo a oferta de 135 vagas para ampla concorrência e 16 para pessoas 

portadoras de deficiência, totalizando 151 vagas, conforme demonstrado na planilha 

abaixo: 

Nível de Escolaridade: Médio/Médio Técnico completo 

 

Cargos 

 

Perfil 

 

Requisitos Básicos 

 

Subsídios 
(R$) 

 

Carga Horária 
Semanal 

Vagas 

 

AC 

 

PCD 

 

Total 

Agente de 

Saúde 

Municipal 

Agente 

Administrativo 

Diploma, certificado ou 

atestado de conclusão 

do Ensino Médio 

completo, fornecido 

por instituição de 

ensino reconhecida 

pelos órgãos do poder 

público. 

1.366,94 40h 135 16 151 

Edital nº 02/2017 – PMVG 

 

É oportuno registrar que cargo de Agente de Saúde Municipal - Perfil Agente 

Administrativo foi criado pela Lei Complementar n° 3.507/2010, art. 81, I, porém as 

atribuições e o quantitativo de vagas só foram definidos pela Lei Complementar n° 

4.293/2017, in verbis: 
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 AGENTE DE SAÚDE MUNICIPAL – PERFIL AGENTE ADMINISTRATIVO 
 Executar atividades de nível médio sob orientação de chefia 

imediata; 
 Recebimento, encaminhamento, organização e arquivamento de 

documentos oficiais; 
 Redação de documentos oficiais; 
 Endereçamento de documentos; 
 Recebimento e armazenagem de materiais; 
 Atendimento, análise e procedimento de protocolo; e 
 Atendimento ao público. 

 
Entretanto, em 2019, por meio da Lei Complementar n° 4.490/2019, houve uma 

nova alteração no quantitativo do cargo em questão, passando de 218 para 250 vagas. 

Dessa forma, atualmente o número de vagas para o cargo de Agente de Saúde Municipal 

– Perfil Agente Administrativo é de 250 (duzentos cinquenta). 

 

 Pois bem, de posse do número de vagas do cargo, passamos para a questão do 

quantitativo de aprovados no Concurso Público. De acordo com análise da relação de 

Candidatos Aprovados e Classificados disponibilizada pela Gerência de Exames e 

Concursos da UFMT, banca organizadora do certame, constatou-se que foram aprovados 

142 (cento quarenta dois) candidatos na ampla concorrência e 9 (nove) candidatos PCD. 

 

Aprovados AC Aprovados PCD Total de Aprovados 

142 9 151 

Gerência de Exames e Concursos da UFMT 
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Quanto aos classificados, observa-se que a classificação vai até a numeração 999, 

ou seja, há um Cadastro Reserva para o cargo de Agente de Saúde Municipal – Perfil 

Agente Administrativo.  

 
Observa-se, ainda, que o prazo de validade do Concurso (Edital nº 002/2017) se 

encerrará em Abril de 2022, uma vez que a Administração Municipal o prorrogou por mais 

2 (dois) anos, conforme estabelecido no Edital de nº 02/2020, publicado no Diário Oficial 

dos Municípios em 02 de Abril de 2020 (fls 21). 

 
Em relação às convocações dos candidatos aprovados para o cargo de Agente de 

Saúde Municipal – Perfil Agente Administrativo, observa-se que, de acordo com os editais 

de convocação de n° 01/2018, 10/2018 e 06/2019, 10/2019, 20/2019 e 04/2020 

divulgados no Portal da Transparência da Prefeitura de Várzea Grande, a Administração 

Pública Municipal (fls 23) convocou 104 aprovados da ampla concorrência (do total de 

142 candidatos aprovados) e 5 aprovados PCD (do total de 7 candidatos aprovados) para 

apresentarem as documentações necessárias para investidura no cargo.  

 

Relação de Convocados – Ampla Concorrência 

01/2018 10/2018 06/2019 10/2019 20/2019 04/2020 Total 

18 27 03 22 10 24 104 

 

Relação de Convocados – PCD 

01/2018 10/2018 06/2019 10/2019 20/2019 04/2020 Total 

02 03 00 00 00 00 05 

 

Face aos dados apresentados, constata-se que ainda há candidatos aprovados, 

bem como classificados aguardando convocação da Administração Pública Municipal. 
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Com base no teor da denúncia, de que a Secretaria Municipal de Saúde mantém 

vários contratados no cargo de Agente de Saúde Municipal – Perfil Agente Administrativo  

em detrimentos dos aprovados e classificados no último concurso público, realizou-se 

levantamento junto ao sistema de gestão de pessoas da Prefeitura. 

 

Segue abaixo os dados extraídos da Relação Geral de Servidores do sistema de 

informação e-Turmalina, emitido em 27/09/2021 (fls 39) do cargo de Agente de Saúde 

Municipal – Perfil Agente Administrativo: 
 

Nº Servidores efetivos Nº de Servidores contratados 

61 136 

Fonte: Relação Geral de Servidores_e-Turmalina 
 

Conforme mencionado anteriormente, o número atual de vagas para o cargo em 

análise é de 250 (duzentos cinquenta) vagas1.  Levando-se em consideração que das 250 

vagas existentes, apenas 61 são ocupadas por servidores de carreira, fica fácil deduzir 

que atualmente há 189 vagas disponíveis para o cargo de Agente de Saúde 
Municipal – Perfil Agente Administrativo. 

 

Ora, se há vagas em aberto que deveriam ser preenchidas por servidores de 

carreira, acertou o denunciante em asseverar que os “vários contratos existentes são um 

problema”, porque os mesmos estão ocupando vagas que deveriam ser destinadas aos 

aprovados no último concurso público. 

 

Neste ponto, é oportuno registrar, conforme jurisprudências do Supremo Tribunal 

Federal (AI Nº 776.070-AGR, Rel. Ministro Gilmar Mendes) que a ocupação precária, por 

comissão, terceirização, ou contratação temporária, de atribuições próprias do exercício 

de cargo efetivo vago, para o qual há candidatos aprovados em concurso público vigente, 

configura ato administrativo eivado de desvio de finalidade, equivalente à preterição da 

                                       
1 Lei Complementar n° 4.490/2019 
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ordem de classificação no certame, fazendo nascer para o candidato aprovado o direito 

à nomeação, por imposição do artigo 37, inciso IV, da Constituição Federal. 

Quanto à preterição da ordem de classificação, faz-se necessário transcrever o que 

dispõe a Súmula nº 15/STF: “Dentro do prazo de validade do concurso, o candidato 

aprovado tem o direito à nomeação, quando o cargo for preenchido sem observância da 

classificação.” 

Ainda nessa seara é importante trazer a luz à decisão da Suprema Corte, no 

julgamento do RE nº 837.311/PI (Relator Min. Luis Fux, Repercussão Geral), segundo a 

qual se estabeleceu o entendimento de que o direito subjetivo à nomeação do candidato 

surge nas seguintes hipóteses:  

1) quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas prevista no 
edital;  

2) quando houver preterição na nomeação por não observância da 
ordem de classificação;  

3) quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a 
validade do certame anterior, e ocorrer à preterição de candidatos de 
forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos 
acima. 

Em suma, eventual preterição, por parte da Administração Municipal, da ordem de 

classificação dos candidatos aprovados no último Concurso Público para o cargo de 

Agente de Saúde Municipal – Perfil Agente Administrativo, em decorrência de contratação 

precária (comissão, terceirização ou contratação temporária), caracteriza ofensa aos 

preceitos constitucionais (Artigo 37, inciso II e IV da CF), aos princípios da 

impessoalidade, eficiência e moralidade, bem como contrária às decisões proferidas pela 

Suprema Corte. 
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Outro ponto da denúncia que merece atenção é em relação à acusação de 

nepotismo, supostamente, praticado pelo Sr. Prefeito Kalil Baracat. De acordo com o 

denunciante, a servidora Sabrina Baracat de Arruda, contratada para o cargo de Agente 

de Saúde Municipal – Perfil Agente Administrativo seria parente do excelentíssimo 

Prefeito Municipal. 

  

Em consulta realizada no sistema de informação e-Turmalina em 27/09/2021, 

verificou-se que a referida servidora realmente possui contrato com a Prefeitura Municipal 

para o cargo em análise, estando a mesma lotada no CRIDAC – Centro de Reabilitação 

Integral Dom Aquino Corrêa. O contrato possui vigência de 01/02/21 a 31/12/21. 

 

 
Fonte: Relação Geral de Servidores 
 

De acordo com material divulgado pela Comissão de Valores Mobiliários – CVM, a 

configuração do nepotismo não se condiciona à comprovação de influência do agente 

público na contratação de seu parente, vez que tal influencia é presumida. Ou seja, para 

que ocorra o nepotismo, basta a existência de vínculo familiar entre o agente público já 

ocupante de cargo comissionado ou função de confiança e a pessoa que se pretende 

nomear/contratar ou que já foi nomeada/contratada. 

 

Consoante o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), constitui prática de 
nepotismo: 

 
“A contratação por tempo determinado para atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público, de cônjuge, companheiro 
ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, 
inclusive, dos respectivos membros ou juízes vinculados, bem como de 
qualquer servidor investido em cargo de direção ou de assessoramento” 
(art. 2º., inc. IV, da Resolução n. 07, de 18.10.2005).Grifos nossos 

 

Embora a Resolução 07/2005 do CNJ restrinja-se ao âmbito do Judiciário, nada 

impede que os princípios norteadores desse ato normativo sejam observados por toda a 

Administração Pública, uma vez que decorrem diretamente da Constituição Federal. 
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A configuração de nepotismo é afastada nos casos em que a contratação, a título 

precário, for precedida de processo seletivo simplificado. Porém, após análise, verificou-

se que as contratações para o cargo de Agente de Saúde Municipal – Perfil Agente 

Administrativo não são precedidas de processo seletivo simplificado, tratando-se de 

contratações diretas. 

 

Visando averiguar se existe, de fato, relação de parentesco entre a servidora 

contratada e o Chef do Executivo Municipal, encaminhou-se o Ofício nº 349/CGM/2021 ao 

Secretário Municipal de Saúde, Sr. Gonçalo de Barros. Em resposta, a Coordenadora do 

Setor Jurídico da Secretaria Municipal de Saúde, Sra Mariza Kalix de Miranda 

encaminhou o Ofício nº 909/2021/JUR/SMS/VG (fls 50) alegando que: 

 
Consideramos que a referida servidora desempenha suas funções de 
agente de Saúde Municipal, conforme Estatuto do Servidor Municipal 
(Lei nº 1.164/1991). 
Entretanto, frente a existência de denúncia, esclarecemos que esta 
Secretaria está adotando as devidas providências – suspensão do 
contrato de trabalho – para apuração dos fatos e averiguação do grau 
de parentesco. 
Diante disso, informamos que, logo se faça constar o grau de 
parentesco entre a Sra Sabrina Baracat de Arruda e o Prefeito Municipal 
a Secretaria Municipal de Saúde – SMS/VG promoverá o distrato 
contratual da servidora. 

 

Ressalta-se que, o servidor contratado não goza de estabilidade equivalente ao 

concurso público formal. Assim, à Administração Pública é permitido promover a dispensa 

do servidor a qualquer tempo, sem a necessidade de prévio processo administrativo ou 

justificativa do ato, em conformidade com a Súmula 473 do STF, in verbis: 

 
A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de 
vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou 
revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os 
direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação 
judicial. 
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Portanto, conclui-se que a extinção do contrato temporário, diante da prática de 

nepotismo, não configura qualquer ilegalidade. 

 

 

5. Conclusão 
 

Diante do exposto, RECOMENDA-SE as seguintes providências: 

 

1. Ao Secretário Municipal de Administração, que realize a convocação, para 

investidura no cargo, dos candidatos aprovados no último Concurso Público (Edital 

n° 02/2017) para o cargo de Agente de Saúde Municipal – Perfil Agente 

Administrativo, observando o limite de gasto de pessoal estabelecido pela Lei de 

Responsabilidade Fiscal;  

 

2. Ao Secretário Municipal de Saúde que adote as providências informadas no 

Ofício nº 909/2021/JUR/SMS/VG, zelando pela observância dos princípios 

norteadores da Administração Pública. 

 

 
É o Relatório 
 
 
 

Sonia de Oliveira Leal 

Auditora Municipal de Controle Interno 

Matrícula nº 86.840 

 



 

Para confirmar o estado desse documento consulte:

https://application.kashimasoftware.com.br/assinador/servlet/Documento/consultar

Código: BOXMg0ol6c

Signatário 1: SONIA DE OLIVEIRA LEAL
Assinado com (Senha) por SONIA DE OLIVEIRA LEAL em 18/10/2021 às 11:04 de Brasília













































































 
ESTADO DE MATO GROSSO 

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE 
CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 
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HOMOLOGO o presente Relatório Técnico Nº 12/2021 referente Auditoria acerca da 

Apuração dos fatos constantes na denúncia anônima protocolada na Ouvidoria Geral 

do TCE-MT sob o Protocolo n° 58.871-7/2021 - Chamado n° 1.485/2021. 

Várzea Grande, 18 de Outubro de 2021. 

 

 

 

 

Edson Roberto Silva 

Controlador Geral do Município 

 

 

 



 

Para confirmar o estado desse documento consulte:
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Código: TU84zYkN6v

Signatário 1: EDSON ROBERTO SILVA












