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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

 

Impossibilidade de Municípios concederem gratificações a servidores públicos estaduais 

 

Trata-se de consulta formulada pelo Prefeito de Itaguari, na qual requer manifestação desta Corte 

sobre a constitucionalidade da lei n. 146/08, que criou gratificação ao chefe do Ciretran local, a ser 

custeada pelo município. Em resposta proferida na sessão técnica-administrativa de 04/07/2018, 

foi aprovado, por unanimidade, o parecer que: a) não conheceu a consulta, uma vez não 

preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade previstos no art. 31 da LOTCMGO, e 

diante da incompetência do Tribunal para a análise da constitucionalidade de lei municipal em 

abstrato; b) autuou representação a fim de apurar eventual dano ao erário municipal ocorrido com 

a concessão de gratificação instituída pela referida lei, para agente público estadual, cujas 

atribuições foram exercidas no âmbito do Ciretran. Em preliminar meritória, o relator, Cons. Subst. 

Maurício Oliveira Azevedo, explicou que o consulente requer, em suma, a análise pelo TCMGO da 

constitucionalidade de lei municipal. Afirmou não se tratar de consulta sobre a possibilidade 

jurídica de se editar uma norma sobre determinada matéria, mas sim sobre a apreciação da 

constitucionalidade de lei já existente, aplicada desde 2008. Esclareceu ter a CR/88 previsto dois 

tipos de controle de constitucionalidade: o concentrado e o difuso, sendo este de competência de 

todos os tribunais ordinários e especiais, e exercido como prejudicial (sem adentrar ao mérito) no 

curso de processo do qual tenha sido suscitada a inconstitucionalidade. Salientou a competência 

dos Tribunais de Contas para declarar, no caso concreto, a inconstitucionalidade de normas 

analisadas incidentalmente. Asseverou não caber ao TCMGO se pronunciar sobre a 

constitucionalidade de lei em consultas, devido ao caráter normativo e abstrato das deliberações 

resultantes desta natureza processual, e negou o conhecimento da matéria. Citando a unidade 

técnica, indicou o pagamento mensal pelo Poder Executivo de Itaguari de gratificações a servidor 

estadual em exercício de atribuições exclusivas do Estado de Goiás, no período de 2008 a 2014, 

totalizando R$ 57.581,92. Em suas manifestações, a SAP e o Parquet apontaram que a lei 

municipal direcionada a servidor não pertencente ao quadro administrativo local configura 

inconstitucionalidade por violação aos princípios da autonomia, impessoalidade, moralidade e 

eficiência, além de ilegalidade na aplicação dos recursos financeiros. O relator entendeu caber ao 

TCMGO, incidentalmente e por meio do controle difuso – quando da análise de eventuais 

pagamentos feitos a servidores estaduais –, avaliar a constitucionalidade do art. 1º da Lei 

Municipal n. 146/08 de Itaguari. Citou a Súmula n. 347 do STF, que enuncia: “O Tribunal de 

Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos 

do Poder Público”. Considerou adequada a autuação em apartado de representação, visando 

verificar o incidente de inconstitucionalidade relacionado à lei em comento, bem como a apuração 

do eventual dano ao erário ocorrido com a concessão de gratificação instituída a servidor estadual 

pelo município, garantindo-se o contraditório, não previsto em processos de consulta. O parecer 

foi aprovado por unanimidade (Acórdão-Consulta n. 00012/18. Processo n. 02019/18, Rel. Cons. 

Substituto Maurício Oliveira Azevedo, 04.07.2018). 

 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

 

Ilegalidade na contratação do controlador interno municipal pelo Poder Legislativo 

https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/02019/2018
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/02019/2018
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Tratam os autos de denúncia, admitida pela Ouvidoria do TCMGO, contendo supostas 

ilegalidades no Pregão 001/17, do Poder Legislativo de Cachoeira de Goiás. Constam nos autos 

que a Câmara contratou, para a prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil, 

empresário individual que era à época controlador interno e pregoeiro do município. O relator, 

Cons. Francisco José Ramos, iniciou o voto reconhecendo as irregularidades descritas pela 

Unidade Técnica e corroboradas pelo Parquet, quais sejam: (a) a ausência de levantamento de 

preço inicial no Pregão 001/17; (b) a contratação de empresário individual impossibilitado de 

participar do certame, em razão de seu poder de influência no ente, evidenciado pelo cargo 

ocupado; (c) a ineficiência no desempenho das atribuições de controlador interno municipal pelo 

Sr. Esmuity Sakaity Vieira de Souza, tendo em vista a aparente incompatibilidade de horários para 

o exercício das atividades conjuntamente com o assessoramento contábil do legislativo. Em 

relação ao item (a), afirmou que a pesquisa prévia de preços de mercado, devidamente 

comprovada nos autos mediante documentos emitidos por empresas do ramo, é exigida pelos art. 

7º, §2º, II, da Lei n. 8.666/93 e 3º, III, da INTC n. 10/15. Explicou que a desobediência às normas 

faz com que a contratação não privilegie necessariamente a proposta mais benéfica ao erário, 

sendo tal ocorrência grave vício formal. Ressaltou, ainda, que o contratado foi o único participante 

do certame licitatório, sagrando-se vencedor. No que tange ao apontamento (b), asseverou a 

impossibilidade da participação no procedimento licitatório de servidor que exerce 

concomitantemente o cargo de controlador interno e a função pregoeiro do município, com fulcro 

no art. 9º, III, da Lei n. 8.666/93. Salientou que o Pregão 001/17 não se pautou pela moralidade, 

transparência e lisura, caracterizando burla à impessoalidade e à eficiência administrativa. Quanto 

ao item (c), demonstrou que o acúmulo do cargo de controlador interno com a prestação de 

serviço na câmara municipal levou à ineficiência laboral, aparentando a incompatibilidade de 

horários no exercício das atividades. Ressaltou que o servidor deveria trabalhar oito horas diárias, 

mas apresentou diversas faltas durante o exercício de 2017, conforme cartão de ponto juntado, 

evidenciando a irregularidade. No que se refere ao item (d), registrou ter sido claramente 

demonstrado nos autos o acúmulo indevido da função de pregoeiro e do cargo de controlador 

interno por parte do servidor Esmuity Sakaity Vieira, entre janeiro a julho de 2017. Ressaltou que, 

em virtude do princípio da segregação das funções, deve haver separação de atribuições ou 

responsabilidades entre aquele que pratica o ato e o que exerce a função de fiscalização. 

Salientou ser incompatível a conciliação, em uma só pessoa, das funções de elaboração dos 

editais e execução dos procedimentos licitatórios com as de controle desses mesmos atos, 

contratos, e execução das despesas públicas correlatas. Por unanimidade, o Plenário considerou 

a denúncia procedente, e aplicou as seguintes sanções: 1) R$ 1.500,00 ao Presidente do Poder 

Legislativo, por: contratar para prestar serviços de assessoria e consultoria contábil o controlador 

interno municipal, com fortes indícios de direcionamento da licitação; contratação de serviços de 

assessoria contábil em que o prestador tinha aparente incompatibilidade de horários para prestar 

o serviço; e realizar procedimento licitatório sem efetuar levantamento inicial de preços; 2) R$ 

1.000,00 ao Controlador Interno do Poder Executivo, por: participar de certame no qual estava 

impedido, em razão do seu poder de influência; e prestar serviço de controlador interno de forma 

ineficiente, podendo comprometer o serviço público, tendo em vista a aparente incompatibilidade 

de horários do referido cargo com a assessoria contábil prestada na Câmara Municipal; 3) R$ 

500,00 ao prefeito municipal, por permitir acúmulo indevido da função de pregoeiro e do cargo de 

controlador interno por parte de servidor, em desobediência ao princípio da segregação de 

funções. Ainda, foi fixado prazo de 30 dias para que o Presidente da Câmara Municipal comprove 

a devida rescisão do contrato firmado entre o órgão e a empresa individual Esmuity Sakaity Vieira 

de Souza, sendo alertado que tal recomendação será objeto de monitoramento, nos termos do art. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l8666cons.htm
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2017/08/IN010-2015.pdf
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198 do RITCMGO. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão n. 04335/18. Processo n. 

11223/17, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 04.07.18). 

Ocorrência de dano ao erário na aquisição de carteiras e móveis escolares 

 

Cuidam os autos de inspeção in loco realizada no Município de Santo Antônio do Descoberto, que 

verificou irregularidades na execução de contratos de fornecimento de carteiras e móveis 

escolares no exercício financeiro de 2016, totalizando o valor de R$ 3.533.274,00. Conforme 

decisão plenária proferida na sessão de 04/07/18, de relatoria do Cons. Nilo Resende Neto, 

concluiu-se por restar configurado o dano ao erário, sendo devida a conversão dos autos em 

tomada de contas especial e a abertura de vista aos gestores responsáveis, devido à ausência: 

(a) do controle de execução dos contratos n. 244/16 e 245/16 e de evidência física dos bens 

adquiridos; (b) de padronização das compras, e (c) de planejamento administrativo. O voto 

vencedor foi fundamentado nas manifestações da Secretaria de Licitações e Contratos, que, após 

visita in loco, enunciou as seguintes irregularidades: (a) total ausência de controle pela 

administração municipal do recebimento das carteiras escolares. Informou não ter havido a 

conferência da quantidade efetivamente recebida do mobiliário com o montante previsto em 

contrato e dispendido, nem tampouco a verificação das especificações técnicas exigidas no edital. 

Deparou com a falta de atesto específico diretamente nas notas fiscais, além da ausência de data 

de entrada e da confirmação pela própria Secretaria de Educação referente ao recebimento dos 

bens. Citou o art. 58, III, da Lei n. 8.666/93, que confere à Administração Pública o dever de 

fiscalizar os contratos para garantir a fiel execução. Explicou que o prefeito municipal, autoridade 

responsável pela nomeação da secretária de educação, é igualmente responsável pela má gestão 

do patrimônio público. Apontou a falta de acompanhamento e fiscalização dos contratos e de 

controle dos bens permanentes, em desobediência aos art. 67 da Lei de Licitações e 13 da RNTC 

n. 004/01, respectivamente. A unidade técnica ressaltou ainda que o controle de itens que 

compõem o patrimônio municipal é atividade vinculada e deve se consolidar mediante a realização 

periódica de inventário, a fim de atualizar os registros e confirmar a responsabilidade dos agentes 

encarregados pela guarda dos bens. Entendeu que, como não houve nenhuma comprovação de 

entrega das carteiras escolares na quantidade e qualidade (especificações) contratadas e pagas, 

deve ser determinada a devolução total dos valores gastos pelos responsáveis. Constatou ainda o 

não funcionamento do sistema de controle interno municipal, e presumiu a inexistência de 

estrutura mínima para o seu exercício na forma determinada por lei, em desobediência aos art. 74 

da CR/88 e 1º, II, da RNTC n. 004/01. Por fim, verificou a omissão do controlador interno, que 

responde solidariamente com a ex-secretária de educação e o ex-prefeito pelas irregularidades; 

(b) ausência de padronização nas compras, em desobediência ao inciso I do art. 15 da Lei de 

Licitações. Após visitas a unidades escolares e CMEIS, o órgão técnico constatou não existir 

uniformidade nas carteiras adquiridas, demonstrando o total descontrole da Administração Pública 

em relação aos bens de natureza permanente. Afirmou ser dever legal que as compras, sempre 

que possível, atendam ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de 

especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de 

manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas. Apontou que, ao agir em contrário, restou 

demonstrada a falta de preocupação dos responsáveis com a coisa pública, o que envolve um 

planejamento mal elaborado, sem levantamento correto das necessidades da rede municipal de 

ensino; (c) falta de planejamento na aquisição dos materiais pela Secretaria de Educação. A SLC 

destacou o dever do administrador público em estudar, planejar, traçar metas e objetivos com o 

intuito de aplicar melhor o dinheiro público, evitando-se, assim, a prática de gestão ineficiente e 

contrária aos ditames da Lei n. 8.666/93. Reiterou a necessidade de um planejamento prévio para 

as aquisições, e que seja implementada a segregação da realização da despesa, a fim de que 

https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/11223/2017
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/11223/2017
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/l8666cons.htm
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2017/08/RN004-2001.pdf
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2017/08/RN004-2001.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
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haja um servidor efetivo responsável por cada fase (empenho, liquidação e pagamento), 

possibilitando a verificação cruzada. Pontuou que cabia à secretária municipal de educação 

solicitar a abertura do procedimento licitatório, o recebimento das mercadorias e o atesto, bem 

como requerer a liquidação das despesas. Afirmou, por fim, que a prática é contrária ao princípio 

da moralidade administrativa, previsto no art. 37 da CR/88. Após apresentação ao Plenário, o voto 

do relator foi aprovado por unanimidade (Acórdão n. 04362/18. Processo n. 06987/16, Rel. Cons. 

Nilo Resende Neto, 04.07.18). 

 

Ilegalidade em contratação de agente de combate às endemias em detrimento da nomeação 

de aprovado em concurso público 

 

O Tribunal Pleno acatou representação formulada pelo Ministério Público de Contas, apontando 

ocorrência de burla à regra do concurso público na secretaria municipal de saúde de Itapirapuã 

nos exercícios de 2016 e 2017. Na sessão plenária de 04/07/18, acordou-se pela: (a) procedência 

da representação, tendo em vista a flagrante ilegalidade de sucessivas contratações temporárias 

para o cargo de agente de combate às endemias (ACE) em detrimento da nomeação de aprovado 

em concurso público válido e vigente; (b) aplicação de multa, no valor de R$ 500,00, à secretária 

municipal de saúde à época, por violar as regras dispostas nos art. 37, II, da CR/88 e 16 da Lei n. 

11.350/06; (c) recomendação ao jurisdicionado que se abstenha de realizar contratações 

precárias (temporários, credenciados e/ou comissionados) ou prorrogar as existentes para 

funções referentes a cargos que tenham aprovados e classificados no Concurso 001/15. O relator, 

Cons. Francisco José Ramos, acompanhou o entendimento do Parquet, diante da confirmação 

nos autos do alegado na inicial: realização de sucessivos contratos temporários para a realização 

de atividade a ser desempenhada por agente de combate às endemias, em detrimento de 

nomeação de aprovado em concurso público válido e vigente. Afirmou que a justificativa 

apresentada pela representada, de que a contratação precária fora efetuada para suprir 

necessidade temporária, não deve prosperar. Ressaltou que o art. 16 da Lei n. 11.350/06 veda a 

contratação temporária ou terceirizada de ACS e ACE, salvo na hipótese de surtos epidêmicos – 

não caracterizado nos autos. Constatou a admissão e contínua renovação de contrato sem 

qualquer forma legítima de seleção ou procedimento licitatório, em total afronta aos princípios da 

legalidade, da impessoalidade e do interesse público. Afirmou que o gestor optou por precarizar o 

vínculo em detrimento da nomeação de candidato aprovado em concurso público, indicando, em 

tese, reprovável relação de favoritismo com o contratado. Ainda, o relator discordou da sugestão 

consignada pelo órgão técnico, de reconhecer a perda do objeto processual ante a inexistência de 

ajustes de tal natureza ainda vigentes no órgão. Reputou que, salvo excepcionalidades, fatos 

supervenientes não possuem o condão de afastar os fatos ilegais originalmente presentes. 

Entendeu que a eventual ocorrência do saneamento de irregularidades se mostra relevante, tão 

somente, para fins de sanções, providências e recomendações a serem expedidas ao gestor. 

Ressaltou que, para fins de julgamento de denúncias e representações, esta Corte deve analisar e 

concluir meritoriamente sobre cada um dos pontos encaminhados para apreciação, com vistas a, 

inclusive, firmar entendimentos reiterados. O voto do relator foi aprovado por unanimidade 

(Acórdão n. 04338/18. Processo n. 13884/17, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 04.07.18). 

 

Irregularidades na gestão de fundo de previdência municipal 

 

Cuidam os autos de inspeção complexa realizada no município de Abadiânia, determinada pelo 

Acórdão n. 07799/16, objetivando averiguar a legalidade de transferências financeiras entre a 

conta da previdência municipal e a do Poder Executivo. O relator, Cons. Valcenôr Braz de 

https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/06987/2016
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/06987/2016
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11350.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2006/lei/l11350.htm
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/13884/2017
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Queiroz, alinhou-se integralmente à análise técnica apresentada pela SCMG e corroborada pelo 

MPC, que, após oportunizado o contraditório e ampla defesa, inferiu pela permanência dos 

seguintes achados de auditoria: (2) – não contabilização e comprovação de débitos constatados 

no extrato bancário da conta pertencente ao Fundo de Previdência Social de Abadiânia, no 

montante de R$ 10.008,01; (3) – não contabilização das transferências financeiras entre o RPPS e 

o Poder Executivo, bem como daquelas efetuadas entre contas do próprio ente; (4) – não 

contabilização das transferências financeiras entre o Poder Executivo e o RPPS; (5) – utilização 

indevida dos recursos financeiros do Abadiânia Prev. Destacou inicialmente que o art. 1º, III, da 

Lei n. 9.717/98, prevê que as contribuições do pessoal civil e militar, ativo, inativo e pensionistas, 

somente poderão ser utilizadas para pagamento de benefícios previdenciários dos respectivos 

regimes, ressalvadas as despesas administrativas excetuadas pela legislação. Citou o inciso V do 

art. 6º do mesmo diploma legal, que veda expressamente a utilização de recursos do fundo 

previdenciário para empréstimos de qualquer natureza, inclusive aos municípios, a entidades da 

administração indireta e aos respectivos segurados. Em resposta à questão de auditoria (O Fundo 

de Previdência Social do Município de Abadiânia transferiu ilegalmente recursos previdenciários 

para o Poder Executivo e para outros Fundos?), concluiu que “o Abadiânia Prev transferiu nos 

meses de abril a outubro de 2012 recursos para o Poder Executivo, sendo que tais valores foram 

devolvidos até o final dos respectivos meses”. No que tange ao achado de auditoria (2), verificou 

diferença entre o montante dos débitos identificados no Sicom e nos documentos apresentados, 

totalizando R$ 26.044,81. Entretanto, constatou que, daquele valor, R$ 16.036,80 refere-se à 

despesa do Poder Executivo paga indevidamente pelo Abadiânia Prev, o qual foi ressarcido no 

mesmo dia. Logo, o órgão técnico comprovou a existência de divergência não esclarecida de R$ 

10.008,01, por não ter o gestor indicado especificadamente do que se tratava o débito. Contudo, 

tendo em vista a materialidade da divergência constatada, e com fulcro nos princípios da 

razoabilidade e proporcionalidade, não foi imputado o débito ao responsável. Quanto aos achados 

de auditoria n. (3) e (4), afirmou que os atos e os fatos que promovem alterações qualitativas ou 

quantitativas no patrimônio das entidades do setor público devem ser objeto de registro contábil, 

em cumprimento aos art. 86 e 89 da Lei n. 4.320/64. Afirmou que a omissão do registro contábil 

das transferências financeiras prejudicou o controle e a transparência das movimentações 

ocorridas ao longo do exercício, contrariando as NBC TSP e os princípios da publicidade e da 

legalidade, dispostos no art. 37 da CR/88. Em relação ao achado de auditoria (5), concluiu ter 

havido a utilização indevida dos recursos previdenciários do Abadiânia Prev, que custearam 

despesas correntes do poder executivo municipal. Ressaltou que os art. 43, § 1º, II, da LRF e 6º, 

V, da Lei n. 9.717/98 vedam a utilização da disponibilidade de caixa dos recursos previdenciários 

para a concessão de empréstimos de qualquer natureza. Indicou não haver dúvidas acerca da 

ilegalidade dos atos cometidos pela gestão do RPPS e do Poder Executivo, uma vez que a própria 

lei que regulamenta o Abadiânia Prev proíbe taxativamente a concessão de empréstimos. 

Destacou, por fim, não ter havido a aplicação do saldo de disponibilidades no mercado financeiro 

e de capitais, gerando déficit no valor de R$ 518.066,34 e afetando o equilíbrio atuarial do ente. 

Transcreveu os art. 91 e 111 da Lei Complementar Municipal n. 004/09 e concluiu que, em razão 

das transferências financeiras realizadas, os recursos previdenciários não foram devidamente 

aplicados, ensejando a descapitalização do RPPS. Diante do exposto, determinou a aplicação de 

multas, nos seguintes termos: a) R$ 7.500,00 ao gestor do Abadiânia Prev no exercício de 2012, 

pela responsabilidade aos achados n. 02, 03 e 05; b) R$ 2.500,00 ao prefeito municipal à época, 

pela irregularidade descrita no achado n. 04. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão n. 

04503/18. Processo n. 00692/15, Rel. Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, 11.07.2018). 
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Concessão de medida cautelar em processo seletivo público para contratação de 

profissionais de saúde pelo Município de Goiânia 

 

O Tribunal Pleno concedeu medida cautelar, quando da análise do edital de processo seletivo 

público 001/17 de Goiânia, determinando, sob pena de multa, que o prefeito municipal: a)  adote 

as providências necessárias à realização de concurso público para preencher o quadro de pessoal 

da secretaria municipal de saúde, tendo publicado a relação de candidatos aprovados até 

31/12/18, e disponibilizando os mesmos cargos previstos no edital simplificado; b) se abstenha de 

dar continuidade, após 31/12/18, às contratações precárias objeto do processo seletivo, vedada 

em qualquer hipótese a prorrogação dos vínculos. A relatora, Cons. Maria Teresa Garrido Santos, 

concordou em parte com a manifestação do Ministério Público de Contas. Evidenciou que a 

realidade da área da saúde no município exige medidas emergentes e indispensáveis, sendo 

justificadas contratações imprevisíveis, de caráter excepcional, que fizerem necessárias para a 

continuidade da prestação do serviço público. Explicou que a medida cautelar é justificada pela 

verificação de que “o Município de Goiânia não tem realizado medidas concretas para a efetiva 

realização de concurso público, deixando de lado a aplicação restritiva do instituto da contratação 

por tempo determinado, se valendo da previsão legal para manter os servidores trabalhando de 

forma precária”. Demonstrou estar presente a fumaça do bom direito, expressa no interesse 

público consubstanciado na preservação da legalidade, da legitimidade e da economicidade no 

certame demonstrada na fundamentação do acórdão, bem como o perigo de risco ao resultado útil 

do processo, tendo em vista o possível prejuízo ocasionado pela não realização do concurso 

público. O MPC, no Parecer n. 2.270/18, concluiu que a precariedade das contratações para o 

preenchimento das mais de 900 vagas ofertadas pelo certame não é compatível com o caráter 

permanente das atividades relacionadas à prestação de serviço público de saúde. Explicou que, à 

luz da CR/88, a forma correta de ingresso na área pública é o concurso, devendo a contratação 

temporária ser interpretada restritivamente, apenas em casos de verdadeira necessidade. 

Salientou que o município não realizou medidas concretas para a deflagração do concurso público 

destinado ao provimento dos diversos cargos de profissionais de saúde, tendo o processo n. 

69472303, instaurado ainda em 2017, tramitação muito lenta. A medida cautelar foi aprovada, com 

a notificação imediata do responsável, vencido o Cons. Francisco José Ramos (Acórdão n. 

04486/18. Processo n. 00069/18, Rel. Cons. Maria Teresa Garrido Santos, 11.07.18). 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

TCU – Os licitantes, sob o risco de responderem por superfaturamento em solidariedade 

com os agentes públicos, têm a obrigação de oferecer preços que reflitam os paradigmas 

de mercado, ainda que os valores fixados pela Administração no orçamento-base do 

certame se situem além daquele patamar. 

 

“Por meio do Acórdão 11.629/2011 Segunda Câmara, lavrado no âmbito de representação a 

respeito de possíveis irregularidades em convênios federais, o TCU determinou à Funasa/MT que 

instaurasse a competente tomada de contas especial para quantificação dos danos causados ao 

erário decorrentes de serviços pagos no âmbito do convênio 2.840/2006, celebrado com o 

município de Cotriguaçu/MT, para execução de sistema de abastecimento de água. Após o 

término da fase interna, a Funasa concluiu pela existência de prejuízo ao erário. No âmbito do 

Tribunal, o relator autorizou a citação do prefeito e da empresa contratada em razão do 

pagamento à empreiteira por serviços cujos preços estavam acima dos preços de referência do 

Sinapi. Em sua defesa, a empresa arguiu que apenas apresentou proposta com base no projeto e 
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no orçamento global elaborados pela Administração e anexados ao edital de licitação, os quais 

presumiu corretos. Aduziu, ainda, a inexistência de orçamento detalhado. Em seu voto, o relator 

afirmou que “embora as peças informativas do certame gozem de presunção relativa de 

legitimidade, a empresa contratada não está isenta de ressarcir os prejuízos causados ao erário, 

se os preços praticados, embora menores que o orçado, estiverem acima dos parâmetros de 

mercado”. No mesmo sentido, asseverou que “não prospera o argumento de que não cabe a 

responsabilidade da empresa por eventual dano ao erário se os preços da proposta estiverem 

compatíveis com as planilhas orçamentárias, pois compete à Administração adequar os preços às 

tabelas oficiais ou a outras especificidades. Com relação ao assunto, de fato, os preços da 

proposta da construtora estavam em consonância com o limite máximo do valor global fixado no 

orçamento-base do certame. Porém, se por um lado o orçamento-base deveria cumprir os critérios 

estabelecidos no art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e no art. 115 da LDO/2007, por outro os 

preços da proposta e do contrato deveriam seguir duas barreiras de controle: o próprio orçamento-

base e os preços do Sinapi”. A análise conjunta dos dispositivos mencionados “implica que o 

particular, ao adentrar o ambiente das contratações públicas, deve, além de cumprir o edital e, 

portanto, o orçamento-base, praticar preços que estejam de acordo com tais premissas”. 

Continuou o relator: “Diante desse dever jurídico, decorrente da submissão circunstancial do 

particular ao regime jurídico-administrativo das contratações públicas, o agente privado deve 

pautar sua conduta de acordo com as regras postas pelo ordenamento jurídico. Com isso, o 

particular responde plenamente por essa manifestação voluntária tendente ao aperfeiçoamento do 

vínculo contratual, podendo responder por superfaturamento decorrente de sobrepreço se a sua 

proposta voluntária não atender aos ditames estabelecidos pelo ordenamento jurídico”, 

colacionando decisões do STF na mesma linha de entendimento. O Plenário julgou irregulares as 

contas do gestor e da empresa contratada, imputando-lhes solidariamente o débito e condenando-

os ao pagamento de multas individuais, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992” (TCU. Acórdão 

1455/18. Plenário, 26.06.18. Tomada de Contas Especial. Rel. Min. Benjamin Zymler. Informativo 

de Licitações e Contratos n. 349).  

 

TCU - Acumulação de cargo público. Professor. Cargo técnico. Nível médio. 

 

“É irregular a acumulação de cargo de professor com de técnico de nível médio para o qual não se 

exige qualquer formação específica e cujas atribuições não são de natureza eminentemente 

técnica ou científica. A expressão “técnico” em nome de cargo não é suficiente, por si só, para 

classifica-lo na categoria de cargo técnico ou científico a que se refere o art. 37, inciso XVI, alínea 

“b”, da Constituição Federal” (TCU. Acórdão 5267/18. Primeira Câmara, 26.06.18. Admissão. Rel. 

Min. Subst. Weder de Oliveira. Boletim de pessoal n. 58). 

 

TCE-SC – Aposentadoria especial. Portadores de deficiência. Ausência de regulamentação. 

Súmula Vinculante nº 33 do STF. Aplicação subsidiária da Lei Complementar nº 142/2013. 

Possibilidade 

 

“Em consulta formulada pelo Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do Município de Ilhota 

- ILHOTAPREV, o TCE/SC firmou o seguinte entendimento: “Enquanto não editada Lei 

Complementar federal, a aposentadoria especial dos servidores públicos estaduais e municipais, 

prevista no inciso I do § 4º do art. 40 da Constituição Federal, poderá ser concedida mediante a 

aplicação subsidiária da Lei Complementar nº 142/2013, desde que a concessão se dê após a 

edição desta Lei e cumpridos os requisitos nela previstos”. O Relator citou o parecer da 

Consultoria-Geral (COG) que destacou que “a previsão constitucional de aposentadoria especial 
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para pessoas   portadoras de deficiência foi incluída pela Emenda Constitucional nº 47, de 05 de 

julho de 2005, ou seja, passaram-se mais de 12 anos sem que houvesse a regulamentação por 

meio de lei complementar”. Ressaltou a edição da Súmula Vinculante nº 33 do STF que delimita 

como proceder em razão da inércia na elaboração de Lei Complementar sobre a matéria: 

“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social 

sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até 

a edição de lei complementar específica”. Lembrou que “antes mesmo da edição da Súmula 

Vinculante 33 do STF, este Tribunal já orientava os Regimes Próprios de Previdência a aplicarem 

a legislação do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do Prejulgado 2075”. Concluiu 

colacionando o entendimento apresentado pela COG de que “Considerando que é pacífico o 

posicionamento do Supremo Tribunal   Federal acerca do direito do servidor em ver aplicada a Lei 

Complementar   nº 142/2013 que regulamentou a aposentadoria da pessoa com deficiência 

vinculada ao Regime Geral de Previdência Social, não se identifica lesão à ordem constitucional a 

edição de prejulgado orientando os Regimes Próprios de Previdência do Estado de Santa 

Catarina que apliquem a Lei Complementar nº 142/2013 até que norma nacional trate da matéria, 

nos mesmos moldes quando esta Corte orientou acerca da aposentadoria especial para os 

servidores cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou 

a integridade física (Prejulgado 2075,redação original)”. Trata-se de processo de consulta 

formulada pelo ILHOTAPREV questionando se o Instituto de Previdência de Ilhota pode fazer uso 

das disposições contidas na Lei Complementar n° 142/2013 para a concessão de aposentadorias 

especiais aos servidores públicos municipais, apesar de não haver uma legislação especifica tanto 

municipal como federal acerca da matéria” (TCESC. Consulta 17/00633489. Plenário. Rel. Cons. 

Luiz Roberto Herbst. Informativo de Jurisprudência do TCE/SC n. 049). 

 

 
Servidores responsáveis pelo Informativo 

Fernando Vilela Mascarenhas 

Gustavo Melo Parreira 

 

Dúvidas e informações: jurisprudencia@tcm.go.gov.br | (62) 3216-6147 

 

 

 
Glossário: ACE – agente de combate às endemias | ACS – agente comunitário de saúde | CIRETRAN – circunscrição 

regional de trânsito | CMEI – centro municipal de educação infantil | INTC – Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado de Goiás | MPC – Ministério Público de Contas | NBC TSP – normas brasileiras de contabilidade 

aplicadas ao setor público | RITCMGO – regimento interno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás | 

RPPS – regime próprio de previdência social | SAP – Secretaria de Atos de Pessoal | SCMG – Secretaria de Contas 

Mensais de Gestão | SICOM – Sistema de controle de contas municipais | SLC – Secretaria de Licitações e Contratos | STF 

– Supremo Tribunal Federal | TCMGO – Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás | TCE-SC – Tribunal de 

Contas do Estado de Santa Catarina | TCU – Tribunal de Contas da União. 
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