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R E S O L U Ç Ã O         RC       Nº 009/05 
 
 

   
  TRATAM os presentes autos, de nº 08568/05, de consulta formulada pelo 
Senhor MÁRCIO SANTANA DE ABREU, Coordenador Geral do SISTEMA DE 
CRÉDITO POPULAR – CREDICIDADANIA - Banco do Povo – a respeito da 
possibilidade da submissão ou não daquela entidade às regras da Lei Federal nº 
8.666/93. Tal consulta se faz necessária a vista do interesse da entidade em dispor de 
veículos de seu uso para aquisição de outros, por permuta.  
 
  A consulta se fez acompanhar do Parecer jurídico conforme exigência de 
Resolução Normativa deste Tribunal, com a seguinte conclusão: “Diante dos fatos 
conclui-se que o Banco do Povo, caracterizada como entidade de direito privado, não 
lucrativa, pode, perfeitamente exercer livremente o seu direito de dispor dos veículos 
objeto do presente, pois não está submetida às regras da Lei de Licitação acima 
referida”. Tal entendimento baseia-se na exigência do § único do art. 1º da Lei nº 
8.666/93 que diz: “Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos órgãos da 
administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações públicas, 
as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais entidades 
controladas direta e indiretamente pela União, Distrito Federal e Municípios.” 
 
 
  Encaminhados os autos à Superintendência Jurídica deste Tribunal esta, 
via do Parecer JUR nº 564/05, após citar o § único do art. 1º e o Inciso XI do art. 6º da 
Lei nº 8.666/93, opinou no sentido de que, tendo a Consulente sido enquadrada pelo 
próprio Município, quando da firmatura do convênio, como órgão da administração 
indireta (art. 24, VIII da Lei nº 8.666/93), deverá esta observar a Lei nº 8.666/93, bem 
como prestar contas do referido repasse a este Tribunal. 
 
 
  A Primeira Auditoria, com as indicações da Superintendência Jurídica e 
após consulta à legislação, constatou o seguinte: 
 
  “Art. 1º - Esta lei estabelece normas gerais sobre licitações e 
contratos administrativos pertinentes a obras e serviços, inclusive de 
publicidade, compras, alienações e locações no âmbito dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 
 
  Parágrafo Único – Subordinam-se ao regime desta Lei, além dos 
órgãos da administração direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundações 
públicas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios. 
  ___________ 
 
  Art. 6º - Para os fins desta Lei, considera-se: 
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  XI – Administração Pública – a administração direta e indireta da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo inclusive 
as entidades com personalidade jurídica de direito privado sob o controle do 
poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas; 
  ___________ 
  Art. 119 – As sociedades de economia mista, empresas e fundações 
públicas e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela União e 
pelas entidades referidas no artigo anterior editarão regulamentos próprios 
devidamente publicados, ficando sujeitas às disposições desta lei. 
 
  Parágrafo Único – Os regulamentos a que se refere este artigo, no 
âmbito da Administração Pública, após aprovados pela autoridade de nível 
superior a que estiverem vinculados os respectivos órgãos, sociedades e 
entidades, deverão ser publicados na imprensa oficial. 
  
  Analisada, pela Primeira Auditoria, a questão suscitada na consulta esta, 
após verificação da legislação teceu as seguintes considerações: 
 
  1)- que o Banco do Povo, sem sombra de dúvida é entidade 
controlada diretamente pelo Poder Público Municipal, vez que recebeu deste o 
aporte de capital para o implemento de sua finalidade, recebendo, também, 
mensalmente, subvenção para o custeio de suas despesas, portanto, 
enquadrando-se nas disposições do Parágrafo Único do art. 1º da Lei nº 8.666/93; 
 
  2)- que, entretanto, como entidade privada não possui em seu 
quadro servidores públicos, não havendo como cumprir as disposições do art. 51 
com relação à composição da Comissão de Licitações; 
 
  3)- de acordo com a manifestação da Assessoria Jurídica do “Banco 
do Povo”, referida entidade apesar de ser de caráter privado e ter sua 
constituição civil sem fins lucrativos, movimenta apenas recursos públicos, seja 
a título de aporte, seja a título de subvenção, portanto, com controle direto do 
Município; 
 
  4)- que, o art. 119 da Lei nº 8.666/93 e seu parágrafo único, 
esclarecem a forma de adequação da entidade aos preceitos da Lei nº 8.666/93, 
quando determina a edição de regulamentos próprios, aprovados pela autoridade 
superior, devidamente publicados, ficando sujeitas às disposições desta lei; 
 
  5)- que, referido regulamento deve, em seu teor, reproduzir os 
princípios básicos estabelecidos no art. 3º da mencionada lei, assim como, os 
procedimentos visando a obtenção das propostas mais vantajosa para a 
instituição; 
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6)- outra questão que merece menção seria a de que o “SISTEMA DE 
CRÉDITO POPULAR E CREDICIDADANIA - Banco do Povo”, na verdade, 
deveria ter sido criado como empresa pública, entretanto, a forma atual 
não prejudica a execução do Programa e nem a aplicação dos dispositivos 
legais atinentes; 

 
  7)- as aquisições de bens de caráter permanente com os recursos de 
subvenções, devem ser aprovadas pela administração do Município, vez que os 
recursos repassados destinam-se ao custeio das atividades de funcionamento da 
instituição e possuem Plano de Aplicação definidos; 
 
  8)- todos os recursos repassados pelo Município, tanto a título de 
aporte quanto a título de subvenção, devem ser objeto de prestação de contas 
pelo “Banco do Povo” à administração do Município, através de sua Auditoria 
Geral, ficando tais prestações de contas à disposição deste Tribunal para 
eventuais inspeções; 
 
  9)- ainda, com relação aos bens permanentes adquiridos pelo 
“Banco do Povo”, eles se constituem em bens de capital do Município, devendo 
ser incorporados ao Patrimônio deste quando do encerramento do convênio, 
portanto, qualquer alienação ou aquisição deve ser previamente aprovada pela 
autoridade superior. 
 
 
  A Procuradoria Geral de Contas manifestou-se favoravelmente aos 
entendimentos da Superintendência Jurídica e Primeira Auditoria. 
 
      

 Assim sendo, à vista das considerações retro e respondendo à consulta 
formulada;  

 
 
 
 R E S O L V E, 
 
 
 o Egrégio TRIBUNAL  DE  CONTAS DOS MUNICÍPIOS, pelos membros 

integrantes de seu Colegiado, acolhendo as manifestações da Superintendência 
Jurídica, Primeira Auditoria e Procuradoria Geral de Contas, manifestar ao Consulente 
seu entendimento de que os procedimentos de aquisição de bens de consumo 
ou de capital, pelo “Banco do Povo”, devem ser objeto de licitação, nos moldes 
exigidos em regulamento editado pela entidade, que atenda os princípios e as 
disposições da Lei nº 8.666/93, cabendo à entidade a elaboração deste 
regulamento a ser previamente autorizado pelo Prefeito Municipal e devidamente 
publicado no Diário Oficial do Município. 
 
  Observa-se que as despesas do “Banco do Povo”, tanto de caráter 
permanente quanto de manutenção e consumo, somente poderão ser efetivadas 
com os recursos da subvenção, vez que os recursos do aporte tem destinação 
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própria à finalidade principal da entidade, estabelecida em seu próprio Estatuto e 
no Convênio firmado com o Município. 
 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 
 

  TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 
em Goiânia, aos 11 de Maio de 2005. 

 
       ,Presidente 
    

  ,Relator 
 
Conselheiros :    _____________________  
 
   _____________________ 
 
   _____________________ 
 
   _____________________ 
 
   _____________________ 
 
 
Fui presente:      ,Procurador Geral de Contas  
rc8568 


