
 
 
 
                                             Estado de Goiás 
                                             Tribunal de Contas dos Municípios 

                                     
 

Rua 68 n.º 727 – CENTRO-FONE 216.6162 – FAX 225-0525 CEP 74055-100-GOIÂNIA-GO 
www.tcm.go.gov.br 

 
 
 

Fls. 

 
 

 
 
 

 
                                            RESOLUÇÃO RC Nº 00044/09 
 
 
                                                                                                                   

Consulta acerca da possibilidade 
do uso privado de bens públicos. 

 

 

              Vistos e examinados os presentes autos de nº 09092/09, que tratam de consulta 
formulada pelo Prefeito Municipal de São Patrício, Sr. Lery Guedes de Queiroz Filho, 
justificando que é dever da Administração Pública colocar à disposição da comunidade 
serviços de caráter público, tais como saúde, educação, transporte escolar, iluminação pública, 
coleta regular de lixo, entre outros. 

             Entretanto, alega o Administrador que em pequenas comunas são comuns os pedidos 
dos munícipes para a realização dos mais variados tipos de serviços com a utilização de 
maquinário da Prefeitura, tais como: retirada, transporte e colocação de cascalho, areia, terra, 
pedras e entulho, em propriedades particulares; transportes de pessoas para outras localidades 
para participarem de eventos comunitários e religiosos; realização de mudanças; fornecimento 
de hora máquina para a realização de limpeza de áreas destinadas a construção de residências e 
comércio; colocação de cascalhos em currais; fornecimento de serviços de hora máquina para a 
realização de serviços de reparo e construção de açudes, represas e bueiros; para o preparo do 
solo com escarificação profunda para o plantio e para corte e compactação de silagem. 

              Não se tratando a intervenção em propriedade particular de objeto de programa social 
ou equivalente, indaga: 

 
1- mediante lei municipal autorizativa, e com previsão orçamentária, pode a 
administração pública municipal, realizar gratuitamente os serviços acima referidos e 
outros, em caráter transitório, a particulares com a utilização de máquinas, veículos, 
equipamentos e operadores do quadro próprio, sem que tal ação, seja considerada 
improbidade administrativa? 
 
 
2- Sendo negativa a resposta do item anterior seria permitido mediante lei 
municipal, instituir a cobrança de preço público para o ressarcimento ao erário em 
face da prestação de serviços a particulares, com a utilização de máquinas, veículos, 
equipamentos e pessoal da administração, para a realização de serviços 
necessariamente de caráter transitório, desde que, os serviços da municipalidade não 
sofram prejuízos, sem que tal ação seja considerada improbidade administrativa? Em 
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caso positivo, a instituição do preço público, seria considerada matéria tributária, 
sujeita ao princípio da anterioridade, ou seja, somente poderia ser cobrada no próximo 
exercício? 

 
 
             Acompanha o expediente da consulta, parecer emitido pelo Dr. Paulo Cesar Bernardo, 
Assessor Jurídico. 

 
 A consulta foi encaminhada a Auditoria de Avaliação das Contas Mensais de Gestão 
para análise, tendo emitido o Parecer nº 001/09, informando que a mesma se encontra 
formalizada de acordo com os requisitos estipulados no art. 31 da Lei n° 15.958/07 – Lei 
Orgânica do TCM, e manifestando-se pela possibilidade do Município de São Patrício, tendo 
em vista o disposto no artigo 16 de sua Lei Orgânica, facultar ao particular o uso privativo de 
máquinas e operadores da Prefeitura, desde que não resulte prejuízos ao serviço público e haja 
prévio pagamento da remuneração dos bens cedidos, e conclui que a remuneração instituída 
pela Lei Orgânica para a utilização de bens públicos não possui caráter tributário, não estando, 
portanto, a cobrança sujeita aos regramentos constitucionais das taxas. 

 

             A Douta Procuradoria Geral de Contas, após analisar a presente consulta manifestou-
se negativamente aos questionamentos do consulente, considerando ser inadmissível que a 
Prefeitura, a título gratuito ou oneroso, utilize máquinas, materiais, veículos, equipamentos e o 
trabalho do servidor público em obra ou serviço particular. 

          

             De forma sucinta, é este o relatório. Passamos, assim a analisar. 

 

             Inicialmente, se faz oportuno reportarmos ao Parecer Jurídico, juntado às fls. 03/06, o 
qual transcreveremos a seguir por comungarmos com a manifestação ali disposta: 

 

              “ II- Inicialmente cumpre-nos ressaltar que o tema realização de serviços em 
propriedades particulares, com efetiva utilização de maquinário e operadores da Prefeitura, se 
constitui em matéria bastante delicada, pois, se encontra no liminar entre uma ação de governo 
regular, e a violação da norma legal; 

 

              III- com respeito ao assunto, necessário citar a Lei nº 8.429/92, que assim traz: 

 

Art 9º- “ Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento 
ilícito auferir qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício 
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de cargo, mandato, função, emprego ou atividade nas entidades mencionadas no 
artigo 1º desta Lei, e notadamente: 

..... 

IV- utilizar em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos ou 
material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das 
entidades mencionadas no artigo 1º desta Lei, bem como trabalho de servidores 
públicos, empregados ou terceiros contratados por essas entidades; 

 

Art. 10- Constitui ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário 
qualquer ação ou omissão, dolosa ou culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, 
apropriação, malbaratamento ou dilapidação dos bens ou haveres das entidades 
referidas no artigo 1º desta Lei, e notadamente: 

XIII- permitir que se utilize, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, 
equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de 
qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º desta Lei, bem como o trabalho de 
servidor público, empregados ou terceiros contratados por entidades. 

 

Art. 11- Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios 
da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e notadamente: 

 I- praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele 
previsto  na regra de competência;” 

 

              IV- Também com relação ao tema, assim dispõe o Decreto-Lei nº 201, de 27 de 
fevereiro de 1967, in verbis:  

 

“ Art. 1º- São crimes de responsabilidade dos prefeitos municipais, sujeitos ao 
julgamento do Poder Judiciário, independentemente do pronunciamento da Câmara 
dos Vereadores: 

II- utilizar-se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou 
serviços públicos; 

.... 

§ 1º- Os crimes definidos neste artigo são de ação pública, punidos os dos itens I e II, 
com pena de reclusão, de 2 (dois) anos a 12 (doze) anos, e os demais, com pena de 
detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos. 
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§ 2º- A condenação definitiva em qualquer dos crimes definidos neste artigo acarreta 
a perda do cargo e a inabilitação, pelo prazo de 5 (cinco) anos, para o exercício de 
cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, sem prejuízo da reparação civil do 
dano causado ao patrimônio público ou particular.” 

 

             V- Ao teor dos dispositivos legais retro-mencionados, temos a concluir que não pode 
a administração pública, utilizar ou permitir que se utilize gratuitamente, em obra ou serviço 
particular, veículos, máquinas, equipamentos, bem como o trabalho de servidores públicos, sob 
pena de restar caracterizada a improbidade administrativa e o crime de responsabilidade ao 
Prefeito Municipal e aos beneficiários. 

 

             VI- Todavia, há que se ressaltar que em certas situações, que possam colocar em 
risco a vida e o patrimônio, devidamente justificados, a utilização em propriedade 
particular, de máquinas, veículos, servidores, não pode ser considerado ato de 
improbidade nem tampouco crime de responsabilidade, a exemplo: extração de árvore 
por parte da Prefeitura, em propriedade particular, que está em vias de cair, colocando 
em risco a vida e patrimônio; entupimento por parte da Prefeitura, de fossas sépticas ou 
cisternas desativadas, em propriedades particulares, que estejam sendo criatórios do 
mosquito transmissor da dengue; retirada de máquinas e veículos em propriedades 
particulares, que estejam obstruindo a passagem, etc. ( grifo nosso) 

 

             VII- concluir que não pode a administração pública, utilizar ou permitir que se utilize 
gratuitamente, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos, bem como o 
trabalho de servidores públicos, sob pena de restar caracterizada a improbidade administrativa 
e o crime de responsabilidade ao Prefeito Municipal e aos beneficiários. 

 

             VIII- notadamente, vale ressaltar que alguns dos serviços enumerados no inciso 
anterior, poderiam em tese, se objeto de programas específicos, tais como de apoio ao 
produtor rural, onde a norma legal municipal, traria de forma objetiva, as ações, o público 
alvo, e as condições de sua realização. Nunca esquecendo que na execução de tais programas 
deve-se observar os princípios que regem a administração. 

 

             IX- Já o tema relacionado a instituição de preço público para a realização de serviços 
particulares, com a utilização de máquinas, veículos, equipamentos e operadores do quadro de 
pessoal da Prefeitura Municipal, a Assessoria Jurídica de São Patrício, entende salvo melhor 
juízo ser plenamente factível, desde que os serviços sejam necessariamente de caráter 
transitório, e que os serviços rotineiros da municipalidade não sofram prejuízo quanto à sua 
execução, e que o interessado recolha previamente o preço fixado em lei. 
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              X- Nunca é demais lembrar que em geral, preço público, tendo natureza de 
contraprestação, objetiva remunerar o serviço público prestado. Tem caráter facultativo, o que 
caracteriza os serviços prestados. Já o pagamento exigido pela administração, decorrente de 
atividade tipicamente administrativa de poder de polícia, sem dúvida se dá em caráter 
compulsório, sendo então denominado de taxa propriamente dita, e jamais preço público; 

 

             XI- Assim, por ser preço público e não taxa, não está sujeito ao princípio da 
anterioridade, ou seja, poderá ser cobrado no mesmo ano da instituição. 

 

             XII- Há que se ressaltar que mesmo a administração sendo ressarcida em face dos 
serviços prestados, deve-se observar que tais serviços devem ser colocados à disposição de 
todos, de forma indistinta, onde também deverá ser observados limites quanto à sua realização, 
tudo mediante lei própria.” 

 

             Ante ao exposto, esta Relatoria absorve a manifestação disposta no Parecer Jurídico,  
em relação ao tema instituição de preço público para realização de serviços particulares, com 
utilização de máquinas, veículos, equipamentos e operadores do Quadro de Pessoal da 
Prefeitura, entendendo em tese, que poderia ser factível a realização destes, desde que os 
serviços sejam necessariamente de caráter transitório, e que os serviços rotineiros da 
municipalidade não sofram prejuízo quanto à sua execução, e que o interessado recolha 
previamente o preço fixado em lei. 
 
 

             Isto Posto, 

              

              RESOLVE 

 

              O Tribunal de Contas dos Municípios, pelos membros integrantes de seu 
Colegiado, manifestar o entendimento que : 
 
 
              Em regra geral não pode a administração pública, utilizar ou permitir que se utilize 
gratuitamente, em obra ou serviço particular, veículos, máquinas, equipamentos, bem como o 
trabalho de servidores públicos, sob pena de restar caracterizada a improbidade administrativa 
e o crime de responsabilidade ao Prefeito Municipal e aos beneficiários. 

 

Todavia, há que se ressaltar que em certas situações, que possam colocar em risco a 
vida e o patrimônio, devidamente justificados, a utilização em propriedade particular, de 
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máquinas, veículos, servidores, não pode ser considerado ato de improbidade nem tampouco 
crime de responsabilidade, como anteriormente fora citado. 

 
              Assim, entende este Tribunal, em tese, sem prejulgamento de caso concreto, que 
alguns serviços poderiam ser realizados pela administração para particulares, caso fossem 
objeto de programas específicos, que observassem os princípios que regem a administração 
pública, onde tivesse norma legal municipal, que trouxesse de forma objetiva, as ações, o 
público alvo, as condições de sua realização e desde que os serviços fossem necessariamente 
de caráter transitório, colocados à disposição de todos, de forma indistinta, que fosse recolhido 
previamente o preço público fixado em lei e ainda que os serviços rotineiros da municipalidade 
não sofressem prejuízos.  
 
 
 
         TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia aos 25/11/2009. 
 
 
 
Presidente: 
 
 
Relator: 
 
 
Conselheiros participantes da votação: 
 
 
 

1- ----------------------------------------------- 
 
 
2- ----------------------------------------------- 

 
 

3- ----------------------------------------------- 
 
 

4- ----------------------------------------------- 
 
 

5- ----------------------------------------------- 
 

 
Fui presente:-------------------------------------------, Procurador Geral de Contas. 
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