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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

 

Incorporação de gratificação, pelo exercício de função de confiança ou cargo em 

comissão, aos vencimentos dos servidores públicos municipais 

 

Trata-se de Consulta formulada pelo Chefe do Poder Executivo de Campos Belos, questionando, 

em suma, se: (1) “Existindo previsão na legislação do município, é possível a incorporação da 

gratificação pelo exercício de função de confiança ou cargo em comissão na remuneração de 

servidores públicos ou referida incorporação seria inconstitucional?”; e (2) “Concluindo pela 

regularidade de incorporação, seria possível uma segunda incorporação, tendo em vista o que 

previsto na legislação municipal?”. O Plenário, na sessão técnico-administrativa de 18/12/2018, 

acolheu na íntegra a proposta de decisão do relator, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo. 

Em relação ao primeiro questionamento, foi decidido que: (1.a) segundo o entendimento 

jurisprudencial do STF, com o objetivo de preservar a estabilidade financeira, havendo previsão 

legal do respectivo ente federativo é possível a incorporação de gratificação pelo exercício de 

função de confiança ou cargo em comissão do servidor público que estiver em atividade; (1.b) a 

instituição válida da estabilidade financeira deverá observar os seguintes requisitos, sob pena de 

ser considerada ilegítima e inconstitucional na análise do caso concreto: I - demonstrar que foram 

observados os princípios da isonomia, impessoalidade, moralidade, economicidade e equilíbrio 

das contas públicas, devendo “atender objetivos válidos de valorização e profissionalização do 

serviço público, sob o pressuposto de incentivar e premiar a assunção de maiores 

responsabilidades pelo servidor e com a preocupação de evitar um grave decesso remuneratório 

ao fim do exercício do cargo ou função” (ADI Nº 5.441/SC – MC, rel. Min. Alexandre de Moraes); II 

- realizar o devido estudo atuarial para verificar os reflexos que a concessão do referido benefício 

acarretará no regime próprio de previdência, caso existente; e III - observar os arts. 169, § 1º, da 

CR/88 e os arts. 16, 17, caput, e § 1º, 21, I, e 22, parágrafo único, todos da LRF, que estabelecem 

limitações e requisitos para a criação ou aumento de despesa com pessoal; (1.c) revela-se 

inconstitucional, pela afronta ao interesse público e aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, a incorporação retroativa de valores a título de estabilidade financeira, não 

cabendo a contagem de tempo de exercício de cargo ou função anterior à data da edição da lei 

municipal que instituiu o benefício. Em seu parecer, o relator ponderou caber a este Tribunal de 

Contas avaliar eventuais limitações constitucionais e legais para a instituição válida da 

incorporação de gratificação de função ou cargo em comissão, primando pelo interesse público e 

pela boa e regular aplicação dos recursos municipais. Afirmou que, caso verificado no caso 

concreto que a criação do benefício visa atender interesse pessoal de determinado servidor e não 

à valorização da carreira pública como um todo, o pagamento poderá ser declarado 

inconstitucional. Ressaltou que a incorporação de gratificações poderá caracterizar afronta ao 

princípio do equilíbrio das contas públicas, caso não seja realizado o devido estudo de impacto 

financeiro e a criação de medidas compensatórias, podendo tais despesas crescerem 

descontroladamente, gerando um descompasso entre a arrecadação e os gastos com pessoal. No 

que tange ao segundo questionamento, e tendo em vista a exegese do instituto da estabilidade 

financeira, entendeu não ser permitido: (2.a) uma segunda incorporação de gratificação, mesmo 

que pelo exercício de função de confiança ou de cargo em comissão distintos daquele que 

originou a primeira incorporação; e (2.b) o pagamento, pelo exercício da mesma ou de nova 

função de confiança ou de cargo em comissão, da parcela da respectiva gratificação que 

corresponda até o valor de uma primeira incorporação. Em conclusão, o TCMGO recomendou que 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=312611498&tipoApp=.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm
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os jurisdicionados adotem medidas no sentido de extinguir o instituto da estabilidade financeira, a 

exemplo do que foi promovido pela União, por meio da Lei nº 9.527/97, e pelo Estado de Goiás, 

nos termos da EC nº 10/95, visto que constitui benefício remuneratório que pode ensejar 

desrespeito a diversos princípios constitucionais, especialmente o da isonomia, e acarretar 

desequilíbrio orçamentário/financeiro nas contas públicas e atuarial nos Regimes Próprios de 

Previdência Social. Revogou-se, por fim, a Resolução Consulta nº 088/00, igualmente promovida 

pelo município de Campos Belos (Acórdão-Consulta nº 00024/18. Processo nº 17581/16, Rel. 

Cons. Subst. Vasco Cícero Azevedo Jambo, 18.12.18). 

 

Possibilidade de concessão de estabilidade econômica a servidores que tenham 

implementado, em novo decurso temporal, os requisitos definidos em lei 

considerada inconstitucional 

 

Tratam os autos de Consulta formulada pelo Presidente do Poder Legislativo de Goiânia, recebida 

pelo TCMGO nos seguintes termos: “(a) é possível conceder o benefício de Estabilidade 

Econômica aos servidores cujos atos de incorporação com base no dispositivo julgado 

inconstitucional serão anulados, caso o servidor tenha implementado, em novo interstício 

temporal, os requisitos necessários para a sua concessão, ainda que na vigência de outro 

dispositivo legal que fundamenta o benefício, sem vício de inconstitucionalidade, mas que já 

esteja revogado?; e (b) qual a forma de exercício da autotutela em caso de ato de aposentadoria 

já registrado por este Tribunal de Contas?” Após discussão da matéria na sessão técnico-

administrativa de 18/12/18 prevaleceu o posicionamento apresentado pelo Cons. Sub. Irany de 

Carvalho Júnior, Relator dos autos. Quando ao questionamento (a), o Plenário concluiu que: (a.1) 

é possível conferir a vantagem pecuniária denominada estabilidade econômica a servidor que, 

embora já tenha tido vantagem anterior, de mesma natureza, anulada por vício de 

inconstitucionalidade de lei instituidora, tenha implementado, na vigência de outro dispositivo legal 

válido, os requisitos necessários para a concessão do direito, mesmo que essa lei posteriormente 

tenha sido revogada; e (a.2) ao ser estabilizada e incorporada à remuneração permanente a 

vantagem desvincula-se da gratificação (ou outra vantagem prevista em lei) que lhe serviu de 

referência, assumindo valor certo no momento da concessão. Com a revogação posterior da lei 

instituidora, sem ressalvas, a parcela pode persistir apenas para efeito de preservação do valor 

nominal da remuneração, sujeitando-se tão somente às alterações posteriores decorrentes da 

atualização monetária prevista no art. 37, X, da CR/88 (revisão geral anual). A Secretaria de Atos 

de Pessoal (SAP) destacou que a Administração Pública, no exercício do seu poder de autotutela, 

por um lado, tem o poder/dever de anular seus próprios atos quando eivados de vícios, uma vez 

que deles não se originam direitos, e por outro, a possibilidade de revogar seus atos com 

fundamento em critérios de conveniência e oportunidade, respeitado o direito adquirido, nos 

termos do inciso XXXVI do art. 5º da CR/88. Aduziu que a declaração de inconstitucionalidade 

produz efeitos ex tunc, sendo os atos administrativos editados com fundamento em norma 

constitucional nula desde o nascimento. Explicou que, quando não prevista a modulação dos 

efeitos da declaração de inconstitucionalidade, por razões de segurança jurídica e excepcional 

interesse público, presume-se a retroatividade da medida, não gerando os atos 

ilegais/inconstitucionais direitos adquiridos, conforme Enunciado de Súmula nº 473 do STF. No 

que tange à concessão de “estabilidade econômica”, a SAP salientou que o servidor que não 

preencheu integralmente os requisitos legais para a concessão em período anterior à revogação 

da lei não faz jus ao gozo das vantagens instituídas. Diferenciou os institutos da revogação e da 

nulidade do ato, reafirmando o direito à concessão do benefício àqueles que tenham 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9527.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/constituicoes/constituicao_1988.htm
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/17581/2016
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/17581/2016
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=1602
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implementado todos os requisitos necessários, com fundamento em lei válida, mesmo que essa lei 

venha a ser posteriormente revogada, em obediência ao princípio constitucional da irretroatividade 

da lei, que protege o direito adquirido. Quanto ao segundo questionamento, o TCMGO respondeu 

que: (b.1) diante de eventual ilegalidade identificada pelo responsável em vantagem integrante de 

ato de aposentadoria já registrado pelo Tribunal permanece o dever de autotutela da 

administração, com vistas à revisão/supressão dos proventos, condicionando-se os efeitos dessa 

eventual decisão a nova manifestação do Tribunal; e (b.2) deve ser utilizada a via recursal (art. 38 

da LOTCMGO), se possível, para a apresentação da revisão/supressão, ou, ultrapassado o prazo 

de dois anos para ingresso com pedido de revisão (art. 43-C da LOTCMGO), em autos próprios, 

ressalvadas, em quaisquer casos, as situações que decorram de decisões judiciais que atinjam, 

modifiquem ou extingam o ato de aposentadoria registrado. O Relator se baseou nas 

manifestações do MPC, que trouxe o entendimento sumulado pelo TCU (nº 199) e pelo STF (nº 

06) sobre a matéria. O Parquet consignou que os efeitos de anulação de ato concessório já 

registrado pelo Tribunal de Contas ficam condicionados a uma nova decisão do controlador, que 

deve ser, portanto, provocado. Citou o Acórdão nº 1175/12 do TCU, cujo entendimento foi de que 

a limitação se aplica mesmo em caso de anulação parcial, ou, especificamente, em caso de 

decisão que apenas exclui parcela dos proventos. A SAP evidenciou que, diante de eventual 

ilegalidade identificada em ato de aposentadoria já registrado pelo Tribunal, permanece o dever 

do administrador público de exercer a autotutela. Registrou, ainda, que é indevida a devolução de 

valores recebidos de boa-fé pelo servidor em razão de erro escusável de interpretação de lei pela 

Administração, citando a Súmula nº 249 do TCU. A proposta foi aprovada por unanimidade 

(Acórdão-Consulta nº 00025/18. Processo nº 17919/17, Rel. Cons. Subst. Irany de Carvalho 

Júnior, 18.12.18). 

 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

Restituição ao erário e aplicação de multa por ineficiência no controle de gastos 

com combustíveis e concessão irregular de diárias de viagem 

 

Em Tomada de Contas Especial realizada no Poder Executivo e nos Fundos Municipais de Saúde 

(FMS) e de Assistência Social (FMAS) de Rio Quente, determinada pelo Acórdão nº 06247/17, foi 

constatado: (a) o superfaturamento na aquisição de combustíveis decorrente de pagamentos a 

maior do que o consumido pelos veículos e maquinários do município entre 2009 e 2012; (b) 

realização de despesas com diárias sem comprovação da participação da beneficiária nos 

eventos indicados nas portarias de designação. O TCMGO emitiu parecer prévio pela rejeição das 

Contas tomadas, nos termos da tese fixada pelo STF no RE nº 848.826/DF, aplicou multa e 

determinou a restituição de valores ao erário municipal. O Relator, Cons. Subst. Vasco Cícero 

Azevedo Jambo, destacou que a TCE decorreu de inspeção originada de denúncia encaminhada 

pelo TCU/SECEX-GO, relativa à irregularidades diversas praticadas pelo Prefeito de Rio Quente 

nos exercícios de 2009 a 2012. Após a inspeção realizada, foi constatado pagamento a maior em 

contratos de fornecimento de combustíveis e respectivos aditivos (a) no montante de 

R$798.968,45, de responsabilidade do gestor do Poder Executivo, e de R$12.338,45, do FMS. 

Apontou a ineficiência no controle da execução de gastos com combustível, considerando que nos 

relatórios de consumo, no controle de rodagem e de quilometragem, na indicação de percursos e 

nas requisições de abastecimento não foram observadas as exigências normativas do Tribunal. 

Verificou-se que a Administração Pública Municipal foi omissa na implantação de controle efetivo, 

https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2018/05/Lei-15958-07-TCM-LEI-ORG%C3%82NICA-Atualizada-at%C3%A9-a-Lei-20089-18.pdf
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2018/05/Lei-15958-07-TCM-LEI-ORG%C3%82NICA-Atualizada-at%C3%A9-a-Lei-20089-18.pdf
http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24E08D405014E0D1A8E435E41
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=2048
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=2048
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1175%2520ANOACORDAO%253A2012/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/13/%252a/NUMERO%253A249/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1/false
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/17919/2017
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/17919/2017
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=9308523
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em desacordo com os art. 37, caput, e art. 74, II, da CR/88, art. 67 e art. 113 da Lei nº 8.666/93, e 

art. 2º, I, art. 17 e art. 18 da RNTC 004/01, resultando em imputação de multa aos gestores e aos 

controladores internos. Nos trabalhos a Comissão de Inspeção estudou pormenorizadamente a 

documentação existente e aplicou metodologia adequada para chegar a uma estimativa confiável 

de consumo de combustíveis no município, partindo do procedimento definido em Ata de Reunião 

de Grupo Técnico do TCMGO para veículos de passeio, caminhões e ambulâncias, e na tabela de 

custos da AGETOP para os maquinários, ferramentas e outros, que eram medidos por horas. A 

conversão em Tomada de Contas Especial foi fundamentada no dever constitucional de prestar 

Contas dos gestores que administram recursos públicos, sendo destes o ônus de comprovar a sua 

regular aplicação. Concluiu-se que, se ausente ou falha a prestação de Contas, havendo prejuízo 

ao erário, o gestor é o responsável por eventuais débitos e multas. A base jurisprudencial adotado 

foi o entendimento do STJ (REsp nº 1480350/RS), cuja tese vencedora é a de que o ônus de 

comprovar a regular aplicação dos recursos nos casos de TCE é dos gestores por ela 

responsáveis. O relator argumentou que a maneira adequada para verificar a regularidade do 

consumo de combustível seria aplicar a metodologia apropriada para o caso, visando apurar a 

quantia que seguramente não tenha excedido o valor real devido, de forma a não prejudicar o 

jurisdicionado. Salientou que a utilização de estimativa para apuração de dano é procedimento 

comum e amplamente utilizado pelos órgãos de controle externo, citando o art. 210, §1º, II, do 

RITCU e art. 8º da INTCU nº 71/12, que regulamentam a matéria. Quanto à aplicação de sanções 

aos gestores e controladores internos responsáveis, o Relator estabeleceu um valor base pelo 

cometimento da irregularidade e incrementou o valor para cada exercício subsequente em que 

ocorreu a reincidência da conduta. No que tange à irregularidade descrita no item (b), foi 

constatado o pagamento de diárias à Secretária do FMAS entre 2009 e 2010, sem que fosse 

demonstrado o interesse público motivador de tais concessões. As diárias eram acompanhadas 

apenas das portarias autorizativas, sem qualquer documento comprobatório do nexo existente 

entre as atribuições do cargo e a realização das viagens, não havendo: certificação do controle 

interno, indicação do evento do qual a servidora participaria ou do motivo do compromisso ou 

atividade da viagem. Foi imputado débito à responsável pelo FMAS, totalizando R$8.890,00. A 

proposta de voto foi aprovada por unanimidade (Acórdão nº 9681/18. Processo nº 21930/13, Rel. 

Cons. Subst. Vasco Cícero Azevedo Jambo, 19.12.18). 

 

Inspeção complexa em secretaria municipal de saúde: irregularidades e 

determinações 

 

O Tribunal Pleno, na sessão de 12/12/18, declarou que durante a Inspeção Complexa realizada 

no município de Aparecida de Goiânia foram constatadas as seguintes irregularidades: (a) 

excesso de servidores comissionados em unidades da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), 

exercendo atividades burocráticas e operacionais que em nada se assemelham às atribuições de 

direção, chefia e assessoramento; e (b) ocorrência de desvio de função de servidores efetivos e 

comissionados lotados na SMS. O Relator adotou o entendimento da Secretaria de Atos de 

Pessoal e do Ministério Público de Contas. Em relação ao item (a), aduziu que é importante que a 

maioria do capital humano das organizações públicas seja composta por servidores públicos 

efetivos, recrutados por concurso, para permitir o investimento em treinamento e capacitação, 

impedir ingerências políticas e conferir a continuidade da prestação de serviços. Afirmou que, 

diante da alta demanda, é necessário um maior número de servidores efetivos para prestarem 

serviços nas unidades de saúde municipal, e, por consequência, a deflagração imediata de 

seleção pública. Percebeu a ausência de políticas públicas voltadas à contratação de pessoal por 

concursos, como determina o art. 37 da CR/88. Em consulta ao SICOM, foi verificado que não há 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?termo=1480350&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&chkordem=DESC&chkMorto=MORTO
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881F61CF81080161D2E383FA6D99
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881F61CF81080161D2E383FA6D99
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc%5CIN%5C20121204%5CINT2012-071.rtf
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/21930/2013
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/21930/2013
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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na atual gestão qualquer procedimento em aberto para suprir ou substituir os servidores 

comissionados que estão em cargos alheios às funções de chefia, coordenadoria e diretoria. 

Apontou ser evidente a crise organizacional da saúde no município de Aparecida de Goiânia, por 

existir um quadro deficitário de servidores de carreira e um quantitativo funcional não condizente 

com a demanda suportada. Considerou competir ao administrador público pautar suas ações com 

fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando a equação entre 

o ônus que impõe ao erário e, de consequência, à população, e os benefícios por ela alcançados, 

o que não vem ocorrendo no presente caso. No que tange à (b) ocorrência de desvio de função de 

servidores efetivos e comissionados lotados na SMS, identificou ocupantes de cargo em comissão 

exercendo atividades burocráticas e operacionais, que não se enquadram como de direção, chefia 

ou assessoramento, consubstanciando desvio de função. A Comissão de Auditoria informou que, 

de forma episódica, também foi constatado situação em que servidores efetivos estariam 

exercendo atividades alheias às atribuições dos seus cargos, também em desvio de função, e que 

tais irregularidades se originaram da lotação e determinação da chefia que colocou os servidores 

nessa condição, em razão da baixa quantidade de cargos efetivos com atribuição para o exercício 

de atividades administrativas e operacionais, além da ausência de concurso público para 

contratação de novos servidores. Diante do exposto, o TCMGO determinou: (c) a fixação do prazo 

de um ano para o Prefeito Municipal: c.I) deflagrar e concluir concurso público (contratação de 

banca, elaboração do edital, publicação, realização de provas, conclusão do certame com 

divulgação do resultado e homologação) para os cargos dispostos nos autos da SMS, de modo a 

promover a substituição dos servidores ocupantes de cargos comissionados por servidores 

efetivos, haja vista a demonstração inequívoca da necessidade de profissionais para a área; 

atentando-se às disposições da INTC nº 10/15 quanto aos procedimentos e prazos para protocolo 

no TCMGO de processos dessa natureza; c.II) regularizar a composição funcional das unidades 

da SMS, para adequar a proporção entre servidores comissionados e efetivos das seções 

administrativas citadas nos autos; (d) fixar prazo de noventa dias para o Prefeito: d.I) deflagrar e 

concluir processo seletivo público para os cargos de agente de combate a endemias e agente 

comunitário de saúde, nos termos das Leis nº 11.350/06 e nº 13.595/18, prorrogável por igual 

período; e d.II) exonerar os servidores comissionados lotados na SMS em desvio de função e 

substituí-los por contratados por tempo determinado, admitidos por processo seletivo simplificado, 

concluído e deflagrado em 90 dias, na forma da RNTC nº 007/05, até a nomeação dos aprovados 

no concurso público; (e) regularizar a situação dos servidores efetivos que estão exercendo 

atividades alheias àquelas fixadas em lei para seu cargo, em desvio de função, devolvendo-os 

para os órgãos de origem e para o exercício das atribuições do cargo que ocupam, com a 

respectiva adequação remuneratória (se for o caso); ou demonstrar, por meio de procedimento 

administrativo, a efetiva situação de readaptação dos servidores; (f) aplicar multas aos Chefes do 

Poder Executivo de Aparecida de Goiânia, das legislaturas de 2017/2020 e 2013/2016, por 

violação do art. 37, caput, II e V, da CR/88, e art. 92, II, da CE/88. O voto foi aprovado por 

unanimidade (Acórdão nº 09235/18. Processo nº 04210/16, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 

12.12.18). 

 

Inaplicabilidade de norma municipal que admite a nomeação de servidores 

comissionados para ocupar cargo de Agentes Comunitários de Saúde 

 

Em denúncia admitida pela Ouvidoria do TCMGO, foram relatadas supostas irregularidades no 

município de Gouvelândia, relacionadas à possível inconstitucionalidade da Lei nº 774/17, que 

determina no art. 2º: “Ficam criados os seguintes cargos de provimento comissionado, a serem 

https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2019/01/IN-010-15-Consolidada-Biblioteca-Disp%C3%B5e-sobre-a-formaliza%C3%A7%C3%A3o-e-apresenta%C3%A7%C3%A3o-dos-instrumentos-de-planejamento-governamental-PPA-LDO-e-LOA-das-licita%C3%A7%C3%B5es-e-contratos
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11350.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2018/Lei/L13595.htm
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2017/08/RN007-2005.pdf
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providos mediante a realização de provas de processo seletivo público simplificado, ou processo 

seletivo de provas ou provas e títulos”. Na sessão plenária de 23/1/19, o Tribunal Pleno foi 

unânime em acolher o voto apresentado pelo Relator, que no mérito: (a) julgou procedente a 

presente denúncia, haja vista que o referido dispositivo legal não é compatível com o 

ordenamento jurídico vigente, sem contudo aplicar multa, considerando-se que não houve 

qualquer nomeação nem publicação de edital de seleção pelo Poder Executivo com base na 

norma; e recomendou (b) que o município deixe de aplicar o art. 2º da Lei nº 774/17 ante ao 

reconhecimento de que o texto não atende às exigências constitucionais; (c) ao Prefeito, que se 

abstenha de praticar qualquer ato de nomeação ou publicação de edital de seleção para o 

preenchimento de vagas criadas pelo referido artigo, sob pena deste Tribunal de Contas 

desencadear novo processo fiscalizatório para acompanhar o seu cumprimento; e (d) o envio, pelo 

Poder Executivo, de projeto de lei para criação de cargos efetivos de Agentes Comunitários de 

Saúde, em quantitativo suficiente para atender às necessidades do município. Destacou que o art. 

2º da Lei nº 774/17 utilizou incorretamente os termos legais, haja vista prever provimento 

comissionado “mediante realização de processo seletivo público simplificado ou processo seletivo 

de provas e títulos”. Ressaltou a regra constitucional disposta no art. 37, II e V, que preceitua o 

caráter de livre nomeação e exoneração dos cargos comissionados, e sua destinação exclusiva às 

atribuições de direção, chefia ou assessoramento. Culminando com o entendimento exposto, o 

art. 16 da Lei nº 11.350/06 autoriza a contratação excepcional e precária para os cargos de 

Agentes de Combate às Endemias e Agentes Comunitários de Saúde somente quando 

evidenciada a ocorrência de surtos epidêmicos, acontecimento não demonstrado nos autos. 

Sendo assim, a contratação para os citados cargos se dará, em regra, por processo seletivo 

público, nos termos do art. 9º da Lei nº 11.350/06. O Relator coadunou com o posicionamento da 

Secretaria de Atos de Pessoal de apenas afastar a aplicação do art. 2º e não declará-lo 

inconstitucional, poder implicitamente atribuído aos órgãos de controle, conforme destacado pelo 

STF no MS 35.410/DF. Justificou a recomendação para o envio imediato de projeto de lei à 

Câmara Municipal para a criação de cargos efetivos de Agentes Comunitários de Saúde, para que 

as necessidades do município não sejam afetadas pela orientação disposta no item (b). O voto foi 

aprovado por unanimidade (Acórdão nº 00011/19. Processo nº 17748/17, Rel. Cons. Valcenôr 

Braz de Queiroz, 23.1.19). 

 

Restituição ao erário por patrocínio indireto a agremiação esportiva local 

  

Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada nos autos do processo nº 12.529/17, visando 

apurar os responsáveis e quantificar o dano gerado pelo cometimento da seguinte irregularidade: 

edição de decreto pelo Prefeito de Itumbiara, dispondo sobre a campanha “Contribuinte Premiado 

2017”, que consistiu na aquisição de ingressos para as partidas do Itumbiara Esporte Clube no 

Campeonato Goiano de Futebol para posterior distribuição aos contribuintes que comprovassem o 

adimplemento de impostos municipais. A ação governamental foi implementada por meio de 

convênio celebrado com a Federação Goiana de Futebol (FGF), o que ao final mostrou ser 

manobra para arrecadação de dinheiro público pelo clube. A Relatora emitiu parecer pela rejeição 

das Contas do Prefeito da época e pela imputação de débito na ordem de R$1.265.485,17. Foi 

demonstrada a aquisição de 10.000 ingressos pelo município, quantitativo instituído 

aleatoriamente, sem a realização de estimativa do número de torcedores do clube ou capacidade 

do estádio. Verificou-se que os itens adquiridos beneficiaram menos de 10% da população local, 

estimada à época em 100.458 habitantes. Após analisar os borderôs das partidas, concluiu-se não 

ter havido público pagante, estando supostamente presentes no estádio apenas os 10.000 

contribuintes que receberam os ingressos adquiridos pela Prefeitura. O que se percebeu é que 

https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/17748/2017
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toda arrecadação dos jogos gerenciados pelo Itumbiara Esporte Clube originou-se dos cofres 

municipais, não deixando dúvidas de que houve a transferência de recursos públicos para 

desenvolver ou patrocinar interesses privados. A Relatora se amparou no art. 166 da CE/88, que 

condiciona o fomento estatal às práticas desportivas que possuam interesse público, ou seja, que 

atendam aos programas educacionais e culturais da população. Citou decisões do TCEPR, 

TCERS e TJGO no mesmo sentido. Exaltou que o convênio do município com a FGF tinha por 

escopo não somente a aquisição dos ingressos para distribuição aos contribuintes, mas visava ao 

repasse de valores ao Itumbiara Esporte Clube de maneira dissimulada, oblíqua, indireta. Ficou 

configurado desvio de finalidade, que viola diversos princípios norteadores da Administração, a 

exemplo da supremacia do interesse público, da economicidade e da impessoalidade. Em 

consonância com a jurisprudência do TJGO, a Relatora declarou que a Lei Municipal nº 4.736/16 

deve ser considerada materialmente inconstitucional, pois “editada exclusivamente para atender o 

interesse privado em detrimento do público, que se revela pela inexistência de critérios objetivos e 

de justificativa plausível que apontem o interesse público primário que seria alcançado em 

proveito da coletividade com a concessão de benefício financeiro (subvenção/auxílio) a 

determinado e específico clube futebolístico profissional”. Afirmou que o aumento de arrecadação 

dos tributos durante a vigência do programa se deu em decorrência da instituição pelo município 

do REFIS, programa que gera substancial aumento na arrecadação tributária, devido à concessão 

de diversas vantagens aos interessados em quitar os débitos com a Administração. Não acatou, 

igualmente, a alegação do gestor de que a campanha “Contribuinte Premiado 2017” objetiva a 

educação fiscal da população e a implementação do direito ao lazer, uma vez que estas 

finalidades devem ser atingidas de outras formas. Esclareceu que o ente público não pode 

assumir a responsabilidade pelo pagamento integral de despesa que se destina ao lazer, tendo 

em vista o momento político e econômico-financeiro do país. Diante da prática de ato de gestão 

ilegal, ilegítimo e antieconômico referente à assinatura do contrato nº 023/17 e ao direcionamento 

de recursos públicos para time de futebol profissional, imputou-se ao ex-Prefeito a restituição ao 

erário do valor pago indevidamente ao Itumbiara Esporte Clube. O voto foi aprovado por 

unanimidade (Acórdão nº 00018/19. Processo nº 12529/17, Rel. Cons. Maria Teresa Garrido 

Santos, 23.1.19). 

 

Aplicação de multa por descumprimento de determinação do TCMGO referente à 

composição do quadro de pessoal do município e do sistema de controle interno 

 

Cuidam os autos de monitoramento do cumprimento do Acórdão nº 04867/10, instaurado em 

virtude de Representação formulada pelo Ministério Público de Contas (Processo nº 07198/16). O 

Pleno do TCMGO determinou a todos os municípios goianos o dever de: (a) manter um quadro de 

pessoal composto por maioria de servidores efetivos; (b) que todos os cargos em comissão 

atendam ao mandamento do art. 37, V, da CR/88, ou seja, se destinem exclusivamente às 

funções de direção, chefia e assessoramento; e (c) estabelecer em lei o percentual mínimo de 

cargos em comissão a serem preenchidos por servidores efetivos, observando-se que o 

percentual não poderia ser ínfimo. Foi definido que, considerando cada Poder separadamente 

(Executivo e Legislativo), a quantidade de servidores efetivos, em relação aos comissionados, 

deve ser superior a 50% do total destes. A Relatora reconheceu que o município de Catalão 

executou parcialmente as determinações impostas pelo TCMGO, tal como: o cumprimento do item 

(a), já que o número de cargos efetivos corresponde a 55% dos cargos públicos do Poder 

Legislativo de Catalão; e descumprimento do item (c), uma vez que o gestor deixou de apresentar 

lei que estabelece o percentual mínimo dos cargos em comissão a serem preenchidos por 

http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/constituicoes/constituicao_1988.htm
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servidores efetivos. Foi demonstrado o descumprimento da INTC nº 008/14 (d), tendo em vista 

que o gestor destinou a chefia do sistema de controle interno a servidor comissionado. Destacou 

que, ao deixar de criar cargos e nomear servidores, no mínimo, com vínculo efetivo e permanente, 

com atribuições compatíveis à atividade-fim do Controle Interno, foram descumpridos os art. 37, I 

e II, e 74, da CR/88. Diante do exposto, a Relatora aplicou multas pelas falhas descritas, que 

advindas do descumprimento dos prazos fixados no Acórdão nº 04867/10 e das determinações 

legais. Fixou prazo de 120 dias, a partir do trânsito em julgado, para o responsável adotar as 

seguintes providências: (d) estabelecer, em lei, o percentual mínimo de cargos em comissão a 

serem preenchidos por servidores efetivos, observando que o percentual não pode ser ínfimo; (e) 

promover a estruturação do controle interno do Poder Legislativo de Catalão, mediante: (e.1) a 

criação de cargo(s) efetivo(s) cujas atribuições sejam compatíveis à atividade-fim de Controle 

Interno para compor o quadro de pessoal da Controladoria da Câmara; (e.2) a deflagração de 

concurso público para provimento do(s) cargo(s) acima mencionados; (e.3) nomeação de servidor 

efetivo para ocupar o cargo de Chefe do Controle Interno do município, em atendimento ao art. 5º 

da INTC nº 08/14 e art. 37, II, da CR/88, sobretudo considerando que, na atual composição da 

controladoria do legislativo (de diminuta estrutura), servidor comissionado ocupa cargo de chefia e 

desempenha função rotineira de servidor efetivo, em burla à regra constitucional do concurso 

público. Por fim, determinou a autuação de processo para fase de cumprimento de acórdão para 

que, em 90 dias, o responsável comprove o cumprimento dos itens (c) e (d). O voto foi aprovado 

por unanimidade (Acórdão nº 00294/19. Processo nº 12826/17, Rel. Cons. Maria Teresa Garrido 

Santos, 30.1.19) 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

TCU – A subcontratação do objeto é admitida apenas parcialmente, desde que 

motivada sob a ótica do interesse público e com os seus limites devidamente 

fixados pelo contratante, não podendo a atuação do contratado transformar-se em 

mera intermediação ou administração de contrato 

 

“A partir de representação formulada ao TCU dando ciência de inquérito civil público conduzido 

pela Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, foi instaurada tomada de contas 

especial com vistas a apurar possíveis irregularidades na contratação de transporte escolar por 

parte da prefeitura municipal de São Mateus-ES, com recursos do Programa Nacional do 

Transporte Escolar (Pnate). Entre as irregularidades suscitadas, mereceu destaque a “ocorrência 

de superfaturamento e de locupletamento da contratada em razão da subcontratação de 75% do 

objeto contratual, beneficiando-se, assim, da diferença entre o valor contratual ajustado, e 

recebido do município, e o valor que pagou às subcontratadas”. A unidade técnica que atuou no 

feito ressaltou terem sido subcontratadas duas empresas que haviam participado da licitação, em 

competição com a subcontratante, bem como o “fato de o valor subcontratado (R$ 2,30/km) 

corresponder ao valor anteriormente pago no contrato então vigente corrigido pelo percentual de 

ajuste acumulado apurado pela própria prefeitura (calculado em 27,3770%)”. Ao concordar com a 

imputação de débito, o relator assinalou dois aspectos quanto à solicitação, por parte da 

contratada, de autorização ao ex-prefeito para subcontratar o objeto pactuado: “(1) o pedido de 

subcontratação abrangia a quase totalidade das linhas (75%), mas não a integralidade do 

contrato; (2) não há mínima justificativa sobre a necessidade de tal subcontratação, seja sobre o 

atendimento de algum interesse da administração, seja sobre a melhor prestação do serviço”. E o 

então prefeito teria encaminhado resposta à contratada autorizando “não só a subcontratação 

https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2017/08/IN008-2014.pdf
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parcial requerida, mas, ainda mais: a subcontratação/transferência total da execução dos 

serviços”. Ao invocar o art. 72 da Lei 8.666/1993, o relator pontou que “a subcontratação, se 

autorizada, é admitida somente parcialmente. E só é admissível quando seja compatível com a 

natureza do objeto, devendo a Administração fixar limite, para que a contratação de obras, 

serviços ou fornecimento não seja convolada em integral ou preponderante serviço de 

intermediação ou de administração de contratos, caracterizando efetiva burla ao princípio da 

licitação e, consequentemente, potencial pagamento por serviços não contratados e não 

executados: a intermediação/administração de contratos”. No caso concreto, acrescentou o 

relator, “a autorização para subcontratar revela-se flagrantemente ilegal, pois inexistente 

argumento de necessidade apresentado pela contratada; inexistente avaliação de conveniência 

para a Administração; inexistentes pareceres que expusessem fundamentos fáticos dessa 

natureza; situações que se somam ao fato de o então prefeito ter ampliado o atendimento do 

pedido inicial feito pela contratada, ao autorizar subcontratação/transferência total do objeto 

contratual, quando foi requerido apenas subcontratação parcial, e permitindo a efetiva e concreta 

mutação da situação de fato da contratada: de prestadora direta de serviços para mera 

intermediária entre a administração municipal e as empresas que efetivamente realizaram o 

transporte escolar”. E arrematou: “o objeto (transporte escolar) era constituído por um conjunto de 

linhas de transporte. Cada linha poderia ser operada isoladamente pela subcontratada. O que se 

subcontratou não foram atividades partes de uma operação mais abrangente conduzida sob a 

responsabilidade da contratada, como, por exemplo, uma determinada linha se transporte. A 

contratada subcontratou várias linhas, que no total representaram 75% do conjunto das linhas 

licitado. Cada uma delas operada integralmente pela subcontratada”. Destarte, o trabalho da 

contratada nessas linhas consistiu tão somente em “emitir a nota fiscal para a prefeitura de São 

Mateus, receber o pagamento (R$ 2,59/km) e repassar o equivalente a R$ 2,30/km para as 

subcontratadas, apropriando-se, sem justa causa, do diferencial (deduzidos os impostos 

recolhidos). Tal ganho ilegítimo, perceptível a um administrador diligente, foi viabilizado pela 

autorização, não fundamentada e desarrazoada, concedida pelo ex-prefeito, que não agiu com o 

cuidado devido, necessário e esperado”. Ao final, o relator registrou que, ao autorizar a 

subcontratação, “ainda que sustentada em parecer da procuradoria do município - inepto, no caso 

-, o ex-prefeito viabilizou a concretização de ganhos indevidos da empresa contratada”. 

Acolhendo a proposição do relator, o colegiado decidiu julgar irregulares as contas dos 

responsáveis e condená-los, solidariamente, em débito.” (TCU. Primeira Câmara, 13.11.18. 

Acórdão 14193/2018. Rel. Min. Subst. Weder de Oliveira. Informativo de Licitações e Contratos n. 

359. 
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