
14/09 - O Ministério Publico do Trabalho 
(MPT) oferece representação ao Tribunal de 
Contas do Estado (TCE). A denúncia aponta ir-
regularidades nos atos de pessoal no período 
de 2000 a 2005, relacionadas principalmente 
à nomeação de servidores.

10/10 Os documentos fornecidos pelo 
MTP são cadastrados e emitido pare-
cer pela Admissibilidade do processo.
Com isso o processo começa a trami-
tar no Tribunal de Contas do Estado 
(TCE).

Relator do caso analisa a Re-
presentação e determina a 
adoção de providências, como 
auditoria, inspeção ou diligên-
cia, junto à Prefeitura de São 
José para apuração dos fatos.

Mesmo após denúncia ao 
Tribunal de Contas, continua 
tramitando paralelamente no 
MPT um Processo de Investi-
gação sobre as irregularidades 
da Administração, que vão 
de 2000 a 2005. O Processo 
é finalizado com a assinatura, 
em 2007, de um um Termo de 
Ajuste de Conduta firmado en-
tre o órgão e a Prefeitura. TAC 
Nº368/2007.

Para que os fatos apontados nos 
autos pudessem ser verificados 
de forma mais precisa,  a Diretoria  
de Controle dos Municípios solici-
ta a realização de auditoria in loco, 
o que não acontece.

17/12 - A Diretoria de Controle de Atos 
de Pessoal também reitera o pedido 
de que seja realizada a auditoria in lo-
co na Prefeitura para a verificação das 
irregularidades. Novamente o procedi-
mento não é realizado.

É definido então  que será solicitado à Prefeitura que 
remeta documentos e informações ao TCE. O pedido 
é que seja informado o teor do TAC assinado em 2007 
e também a relação de servidores efetivos que se en-
contravam em desvio de função à época da assinatura 
do Termo de Ajuste.

O ofício levou 11 
meses para ser 
encaminhado à 
Prefeitura.

18/11 - Prefei-
tura recebe o 
ofício solicitando 
informações e 
remessa de docu-
mentos.

O Executivo josefense, porém, ignora a solici-
tação e sequer se manifesta a respeito. O TCE, 
em contato com o Gabinete do Secretario 
de Administração de São José na época, é 
informado de que “não foi possível localizar o 
paradeiro do referido processo”.

Estranhamente o Tribunal acata 
a resposta dada pelo Gabinete 
de Administração. A partir daí 
passam-se nove meses para que 
ocorra uma nova movimentação 
por parte do TCE

03/08 - TCE aponta que 
diligências novamente 
devem ser realizadas. 
Caso a Prefeitura não 
responda, multas pode-
rão ser aplicadas.

29/08 - O Procurador Geral da Prefeitura na época respondeu os questiona-
mentos do TCE.
A resposta foi de que não havia nos registros nada que apontasse “sobre a re-
lação de servidores efetivos que se encontraram em desvio de função à época 
da Assinatura do Termo de Ajustamento de Conduta 368/2007. O Procurador 
alega que tais problemas eram de responsabilidade da administração anterior.

Para o Tribual de Con-
tas, as respostas da 
prefeitura não são 
suficientes e somente 
então determina dili-
gências in loco.

A partir de 01 janei-
ro de 2012 os ser-
vidores passaram 
a ser estatutários, 
conforme o Decre-
to 35171/12.

13/04 - Como a remessa dos documentos e resposta evasiva 
dada pela Prefeitura não foram suficientes para verificar os fa-
tos denunciados, a Diretoria de Controle de Atos de Pessoal, por 
entender graves as supostas irregularidades apontadas, incluiu 
na programação de fiscalização a Auditoria de Regularidade in 
loco, que duraria de abril de 2012 a março de 2013.

10/10 -  Em sessão, o Tribunal Pleno do TCE segue o 
voto do Relator do processo e determina o arquiva-
mento dos autos sob a alegação de que a  Auditoria 
in loco na Prefeitura já estava em curso, e que com 
issoseria possível verificar a legalidade dos Atos do 
Setor de Pessoal e das situações funcionais.

15/04 - Começa a tramitar o Processo RLA 
13/00182951 apresentando os dados sobre a 
Auditoria in loco relativa aos atos de pessoal da 
Administração de São José. O Processo é resulta-
do das diligências feitas diretamente na Prefeitura, 
no período de janeiro de 2012 a março de 2013.

16/06 - O relatório da Auditoria é apresentado em sessão do TCE. Quinze 
irregularidades são apontadas.
Entre os principais questionamentos está a alteração de regime dos servido-
res nos casos específicos, quando não foi comprovada da forma  de ingresso. 
Ou seja, não o ato de migração em si, mas a falta de comprovação de como 
ocorreu a entrada de determinados trabalhadores no serviço público.

22/07 - TCE emite o acórdão nº 0463/2015. São apon-
tadas todas as irregularidades constatadas, a aplicação 
de multas contra Djalma Berger e Adeliana Dal Pont, e 
as medidas que devem ser tomadas, entre elas, a anu-
lação dos enquadramentos efetuados com base na Lei 
Complementar 054/2011. (confira abaixo na íntegra)

23/09 - Adeliana Dal Pont 
e Djalma Berger ibgres-
sam no TCE com pedido 
de Reexame (recurso) 
contra o acórdão publica-
do.

Em outubro de 2015, a prefeita 
Adeliana reune os servidores 
no Cati para falar a respeito da 
decisão do Tribunal e pedir ajuda 
para comprovar o vínculo dos 
servidores.

A prefeitura de São José começa 
então a reunir informações sobre 
os 325 nomeados em cargos efe-
tivos apontados pelo Tribunal. Do 
total de casos, 108 não conseguem 
reunir documentos necessários.

25/04 - Plenário do TCE  analisa 
o pedido de Reexame mas re-
curso é negado. 
Decisão é de que a sentença an-
terior (acórdão 0179/2016) seja 
cumprida na íntegra.

[...] Os empregos públicos de Agente Comunitário de Saúde, 
Agente de Combates às Endemias, Auxiliar de Enfermagem da 
Família, Enfermeiro da Família, Farmacêutico Farmácia Popular, 
Médico da Família e Técnico da Farmácia Popular, [...] mediante 
concordância de seus ocupantes, serão enquadrados por trans-
formação em cargos públicos de provimento efetivo, sob o re-
gime jurídico estatutário, mantidas as mesmas denominações.
§1º. O enquadramento previsto no caput será efetuado me-
diante manifesto consentimento por parte do empregado 
público que, para isto, disporá de prazo de 30 (trinta) dias, con-
tados a partir da data de publicação desta Lei.
§2º. Os empregados públicos que não optarem pela transfor-
mação de regime prevista no caput deste artigo continuarão 
regidos pelas Leis Municipais nº. 3.416/1999, nº 3.465/2001 e 
nº 4.786/2009, não se aplicando a presente Lei Complemen-
tar. 

Aprovada a Lei  054 de 22 de se-
tembro de 2011. Trata do Plano de 
Carreira dos servidores da Saúde. A 
lei possibilitava a migração dos servi-
dores da ESF passando de emprego 
público (CLT) para estatutários.

MINISTÉRIO PÚBLICO 
 TRABALHO

Em 2001 começa a tramitar no 
Ministério Público do Trabalho 
(MPT) Processos Investigatórios 
tratando de irregularidades na 
gestão do então prefeito de São 
José, Fernando Elias.

Termo de Ajuste de Conduta 
Nº368/2007, firmado entre o 
Ministério Público e a Prefei-
tura Municipal, representada 
pelo prefeito Fernando Elias e 
pelo procurador Geral do mu-
nicípio Willian Ramos. Entre 
outros, o documento conti-
nha os seguintes termos: 

- regularização total no que 
tange à realização de concur-
so público, desligamento dos 
servidores em situação irre-
gular e implantação de novo 
Plano de Carreira, Cargos e 
Salários.
- regularizar todas as pendên-
cias existentes no Município 
no que concerne à contrata-
ção de pessoas para prestação 
de serviços à municipalidade 
no prazo máximo de um ano;
- O prefeito e ou secretá-
rios deverão desligar, até 
31.05.2008, todas as pessoas 
contratadas sem concurso 
público e/ou processo se-
letivo público, que prestam 
serviço ao Município, contra-
tadas para execução de todos 
e qualquer programa social 
conveniado com o governo 
federal e ou estadual (como 
por exemplo PETI, PIT, PEAa, 
PNCD, Carta de Crédito FGTS, 

Esporte e Lazer, SAMU, PSF, 
PACS, PAS, PSB E Sentinela 
etc.), com inobservância dos 
termos da EC n⁰ 11.350/06, 
ou seja, sem realização de 
processo seletivo público de 
provas ou de provas e títulos 
em que tenha havido respeito 
aos princípios da legalidade, 
moralidade, publicidade, im-
pessoalidade e eficiência.
 §1⁰. Não serão considerados 
válidos para efeitos de ma-
nutenção dos contratados os 
processos seletivos realizados 
mediante mera inscrição, en-
trevista, análise curricular ou 
prova oral, ou que repitam a 
aplicação de provas de pro-
cessos seletivos anteriores, 
ou ainda que contenham per-
guntas de ordem subjetiva e 
irrelevantes para o desempe-
nho das funções.
§2⁰. Os seguintes processos 
seletivos são tidos por irregu-
laridades e impróprios: 
Editais 01, 03, 06 e 07/01
Editais 02, 05, 06, 11 e 12/02 

Editais SMS 01, 02, 05 e 11/03
Edital 02/04
Edital SMS 07/05
Processo Seletivo 03/05
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