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ACÓRDÃO 044/2021 – PLENÁRIO DA CONTROLADORIA
 

 
Interessado:   MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
 
 
Assunto:          Extinção Companhia Pontagrossense de Serviços e Companhia de Habitação de Ponta Grossa.
 
 
VOTO
 
Em razão do exposto no Parecer de Controle Interno sobre os Projetos de Lei nº 340/2021 que extingue a Companhia Pontagrossense de
Serviços – CPS, e; Projeto de Lei nº 341/2021 que extingue a Companhia de Habitação de Ponta Grossa – PROLAR.
 
CONSIDERANDO que é previsto nestes projetos de lei que os empregados efetivos e a tabela de vencimentos de ambas as Sociedades de
Economia Mista serão absorvidos pelo Município e colocados em Quadro de Pessoal em Extinção, anexo à Lei nº 4.284/1989, mediante decreto
do Poder Executivo, conforme vigentes no dia 31 de dezembro de 2021.
 
CONSIDERANDO que o processo não tramitou pela Controladoria Geral do Município para que este órgão procedesse conforme determina o art.
16 e 17 da LRF:
 
Art. 16. A criação, expansão ou aperfeiçoamento de ação governamental que acarrete aumento da despesa será acompanhado de: (Vide ADI
6357)
I - Estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva entrar em vigor e nos dois subsequentes;
II - Declaração do ordenador da despesa de que o aumento tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária anual e
compatibilidade com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias.
 
Art. 17. Considera-se obrigatória de caráter continuado a despesa corrente derivada de lei, medida provisória ou ato administrativo normativo que
fixem para o ente a obrigação legal de sua execução por um período superior a dois exercícios.  (Vide ADI 6357)
§ 1º Os atos que criarem ou aumentarem despesa de que trata o caput deverão ser instruídos com a estimativa prevista no inciso I do art. 16 e
demonstrar a origem dos recursos para seu custeio. (Vide Lei Complementar nº 176, de 2020)
 
CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná já se manifestou a respeito no Acórdão nº 3327/2015 do Tribunal Pleno, onde a
transferência direta dos empregados públicos afronta a regra do concurso público esculpida no artigo 37, II, da Constituição da República a
hipótese de transferência de empregados públicos de sociedade de economia mista para sociedade não derivada, mesmo que as atribuições e a
remuneração sejam condizentes.
 
CONSIDERANDO que o Tribunal de Contas do Estado do Paraná no Acórdão 5665/2015 do Tribunal Pleno se manifesta que  (i) ser impossível a
realocação dos empregados de sociedade de economia mista na Administração Direta ou Indireta, em regime jurídico diverso, independentemente
da atividade a ser desempenhada; (ii) porém, possível o reaproveitamento dos empregados originários, caso seja mantido o mesmo regime
jurídico, para atender idêntica finalidade pública e desempenhar a mesma atividade para qual prestaram o concurso público, observada a
irredutibilidade de vencimentos.
 
CONSIDERANDO que o TRF-4 julgou a Apelação Civil AC 18972 SC 94.04.18972-3 ADMINISTRATIVO. ENSINO SUPERIOR. TRANSFERÊNCIA
DE SERVIDOR DE EMPRESA PÚBLICA POR MOTIVO DE REMOÇÃO. LEI -4024 /61, ART-100, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI-7037 /82.A
LEI-4024 /61, no ART-100, assegura o direito à transferência somente em favor de servidor público federal ou membro das Forças Armadas. É
inadmissível considerar como servidores públicos os empregados de empresa pública e sociedade de economia mista. As empresas públicas e de
economia mista exercem atividade econômica. Nenhuma pertinência a sua atividade guarda com o serviço público. Os empregados de empresas
públicas e sociedades de economia mista não tem direito à transferência compulsória, independentemente de vaga. (TRF-4 - AC: 18972 SC
94.04.18972-3, Relator: JOÃO SURREAUX CHAGAS, Data de Julgamento: 10/10/1996, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJ 30/11/1996
PÁGINA: 87387)
 
A jurisprudência tem-se orientado no sentido de que o aproveitamento de servidores públicos em cargos ou funções diferentes daqueles para as
quais foram concursados, não poderia fazer-se sem concurso público, visto que as exigências de um ou de outro segmento do serviço público
depende de qualificações próprias para cada um deles, na grande maioria das vezes não sendo sequer compatível o nível da exigência de um
concurso público para com outro.
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A regra do concurso não permite que o servidor aprovado em determinado concurso seja aproveitado para outro, o que seria não isonômico e
imoral, ferindo a Constituição da República.
 
Reitera-se de maneira inconteste à Sra. Prefeita Municipal, que não é possível valer-se de concurso público para investidura em órgão diverso
àquele em que o servidor foi aprovado, mesmo que as atividades sejam compatíveis entre si, posto que esta prática foi extraída de nosso
ordenamento jurídico desde o advento da Constituição de 1988, que prevê a investidura dependente de prévia aprovação em concurso público.
 
CONCLUSÃO
 
Diante do exposto, ACORDAM os Membros do Plenário da Controladoria Geral do Município de Ponta Grossa, em decisão unânime,
RECOMENDAR à Exma. Prefeita Municipal que altere o contido nos projetos de Lei nº 340/2021 e 341/2021 substituindo o termo “FICA EXTINTA”
para “AUTORIZAÇÃO PARA QUE SE INICIE O PROCESSO DE LIQUIDAÇÃO CONFORME DETERMINA A LEI Nº 6404/1976”, pois as
sociedades de economia mista são regidas por este instrumento. Recomenda-se ainda a revogação dos demais itens do projeto de lei, para que
não ocorra discordância com o previsto na legislação.
 
Votaram nos termos acima, a Controladora Geral Interina do Município e Subcontroladora de Contratos e Convênios – Joana Dara de Oliveira
Maior; a Chefe de Gabinete da Prefeita – Cliciane Lúcia Garczarek Torres Pereira; o Secretário Municipal de Fazenda – Cláudio Grokoviski; o
Secretário de Administração e Recursos Humanos – Maurício Silva; o Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento – Celso Augsto Sant
´Anna; a Subcontroladora de Auditoria - Maria de Lurdes Costa Pellissari; a Subcontroladora de Contabilidade - Maria Margarida Wenzel e o
Subcontrolador Administrativo - Maurício César Souza Lara.

                                                                                  

 

CGM, 15 de dezembro de 2021.
 

           (assinado eletronicamente)
JOANA DARA DE OLIVEIRA MAIOR

Controladora Geral Interina do Município
 

       
(assinado eletronicamente)

CLICIANE LÚCIA GARCZARECK TORRES PEREIRA
Chefe de Gabinete da Prefeita

 
 

(assinado eletronicamente)
CLÁUDIO GROKOVISKI

Secretário Municipal de Fazenda
 
 

(assinado eletronicamente)
MAURÍCIO SILVA

Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos
 
 

(assinado eletronicamente)
CELSO AUGUSTO SANT’ANNA

Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento
 
 

(assinado eletronicamente)
MARIA DE LURDES COSTA PELLISSARI

Subcontroladora de Auditoria
 
 

(assinado eletronicamente)
MARIA MARGARIDA WENZEL

Subcontroladora de Contabilidade
 
 

(assinado eletronicamente)
MAURÍCIO CESAR SOUZA DE LARA

Subcontrolador Administrativo
 
 

(assinado eletronicamente)
JOANA DARA DE OLIVEIRA MAIOR
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Subcontroladora de Contratos e Convênios
 

Documento assinado eletronicamente por MAURICIO CESAR SOUZA LARA, Subcontrolador Administrativo, em 16/12/2021, às 16:45, horário oficial de
brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por MARIA DE LURDES COSTA PELISSARI, Subcontroladora de Auditoria, em 16/12/2021, às 16:45, horário oficial
de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por MAURICIO SILVA, Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos, em 16/12/2021, às 16:53,
horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por JOANA DARA DE OLIVEIRA MAIOR, Controladora Geral do Município, em 16/12/2021, às 16:55, horário
oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por MARIA MARGARIDA WENZEL, Subcontroladora de Contabilidade, em 17/12/2021, às 09:30, horário oficial de
brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por CLICIANE LUCIA GARCZAREK TORRES PEREIRA, Chefe de Gabinete, em 21/12/2021, às 18:06, horário
oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por CLAUDIO GROKOVISKI, Secretário Municipal da Fazenda, em 22/12/2021, às 10:57, horário oficial de brasília,
conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

Documento assinado eletronicamente por CELSO AUGUSTO SANT'ANNA, Secretário Municipal de Infraestrutura e Planejamento, em 22/12/2021, às
15:08, horário oficial de brasília, conforme o Decreto Municipal nº 14.369 de 03/05/2018.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.pontagrossa.pr.gov.br/validar informando o código verificador 1860568 e o código CRC
12F92832.


