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      O Senador eleito pelo Estado de Goiás, Marconi 
Perillo, visitou o Tribunal de Contas dos Municípios e 
foi recebido pelo Presidente, Conselheiro Irapuan 
Costa Júnior, juntamente com os demais membros 
que integram esta Corte de Contas. Na oportunidade, 
o Senador se colocou à disposição do Órgão, 
afirmando que o trabalho pedagógico e de orientação 
realizado contribui sobremaneira para o 
desenvolvimento dos 246 municípios do Estado. O 
TCM, segundo Marconi Perillo, possui corpo técnico 
com conhecimento jurídico e dedicação expressa.

Visita do Senador Marconi Perillo

O Desembargador Elvécio 
Moura dos Santos, Presidente do Tribunal 
Regional do Trabalho - 18ª Região, recebeu a 
visita do Conselheiro Irapuan Costa Júnior. 
No encontro, o Presidente do TCM esteve 
acompanhado do Delegado de Polícia 
Federal Dr. Domingo Luiz Passerini e dos 
advogados Sanai Abrão Helou e Arnaldo 
Galvão Vellasco Júnior.

Conselheiro Irapuan Costa Júnior visita TRT 

Fonte: Site TRT 18ª Região
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                         O  Corregedor e Diretor da 3ª Auditoria Financeira, Orçamentária, Contábil, Operacional e 
Patrimonial (AFOCOP) do Tribunal de Contas dos Municípios, Conselheiro Walter Rodrigues, realizou, em março, 
encontros regionais com os gestores dos municípios jurisdicionados da 3ª Auditoria, para esclarecer dúvidas e 
situações detectadas frequentemente no exame dos processos encaminhados para análise no TCM. 
                         A primeira palestra foi realizada no Município de Posse, no Teatro José Antonino da Silva. Na 
oportunidade, o Auditor Paulo César Caldas Pinheiro e a Assessora Jurídica Lúcia Vânia Firmino de Almeida 
abordaram os seguintes assuntos: gestão de receitas e despesas, pessoal, licitações, contribuições previdenciárias, 
gastos com educação e saúde, gastos com combustíveis, subsídios de agentes políticos e concessão de diárias, entre 
outros.

Posteriormente, as demais palestras foram realizadas em 30 de março, no Município de Santo 
Antônio do Descoberto, dia 09 de abril, em Alto Paraíso, dia 10, em Formosa, e dia 13 de abril, em Luziânia, 
somando, ao final um total de 40 municípios participantes. O Conselheiro Walter Rodrigues enviou convite  para 
todos os Prefeitos e solicitou  também a presença dos Vice-Prefeitos, Gestores de Fundos, Diretores de Autarquias, 
Secretários Municipais, Assessores Jurídico e Contábil, Chefes de Controle Interno e Comissões de Licitação.  

O Presidente do Tribunal de Contas dos 
Municípios, Conselheiro Irapuan Costa Júnior, 
recebeu visita do Prefeito Municipal de Goiânia, Íris 
Rezende Machado. Na oportunidade, o Prefeito 
ressaltou as qualidades do Presidente do TCM. 
Reafirmou seu apreço, ressaltando que não poderia 
deixar de cumprimentá-lo, pois, foi o criador e 
idealizador do TCM, quando governador do Estado. O 
Prefeito enfatizou que o Tribunal de Contas dos 
Municípios é um Órgão de orientação às 246 
Prefeituras do Estado, na aplicação correta dos 
recursos públicos municipais.

O Prefeito Íris  Rezende destacou 
relacionamento da Prefeitura com o Tribunal, 
ressaltando que busca sempre a orientação do Órgão, 
consultando seus técnicos para cumprir as leis e, ao 
mesmo tempo, atender os interesses da coletividade.

Visita do Prefeito de Goiânia ao TCM 

Encontros Regionais da 3ª Auditoria 

Fonte: Relações Públicas do Paço Municipal
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      Tribunal de Contas dos Municípios aprovou a 
Resolução Administrativa nº 010/07, que instituiu uma 
Comissão de Concurso para provimento de uma (01) vaga 
para o cargo de Procurador do Ministério Público junto ao 
TCM. A Comissão composta pelo Procurador Geral de 
Contas, Procurador de Contas e um Advogado indicado 
pela Ordem dos Advogados do Brasil / Seccional de 
Goiás, foi constituída por ato da Presidência, ficando sob 
sua responsabilidade a organização e fiscalização do 
certame.

 Concurso Procuradoria Geral de Contas

 Compete aos Procuradores de Contas  promover a 
defesa da ordem jurídica, requerendo, perante o Tribunal 
de Contas dos Municípios, as medidas de interesse da 
Justiça, da Administração e do erário; comparecer às 
sessões do Tribunal e dizer de direito, verbalmente ou por 
escrito, em todos os assuntos sujeitos à decisão do 
Tribunal, sendo obrigatória sua audiência nos processos de 
tomada ou prestação de contas, nos concernentes aos atos 
de admissão de pessoal, contratos, convênios e concessões 

de aposentadorias e pensões; interpor os recursos permitidos em lei; promover, junto à Procuradoria-Geral 
de Justiça e Procuradoria Geral do Estado, as medidas previstas nesta lei, remetendo-lhes  documentação e 
instruções necessárias. Compete ainda ao Procurador avocar, quando julgar necessário, processo que esteja 
sob exame de qualquer dos Procuradores de Contas e, na oportunidade em que emitir seu parecer, o 
Ministério Público, mesmo que suscite questão preliminar, manifestar-se-á também quanto ao mérito, ante a 
eventualidade daquela não ser acolhida. 

                             Sobre o Concurso

Segundo o Procurador, Doutor Fabrício Motta, o concurso contará com três etapas: a 
primeira  com provas objetivas, a segunda  com provas discursivas e a última fase a prova oral. Ao todo, 
foram inscritos 216 candidatos, destes,  30 foram classificados para a Segunda e 20 para a terceira fase, a qual  
será realizada em setembro próximo.
   

Competência do Ministério Público junto ao TCM 
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O Presidente do Tribunal de Contas dos 
Municípios, Conselheiro Irapuan Costa Júnior e demais 
Conselheiros receberam as visitas do Presidente da 
Assembléia Legislativa, Deputado Jardel Sebba,  do então 
Presidente da UVG - União dos Vereadores de Goiás, 
Vereador Wolmer Tadeu Arraes e do Presidente da AGM – 
Associação Goiana dos Municípios, Prefeito Joaquim 
Alves de Castro Neto, no dia 13 de fevereiro. 

Visitas do Mês de Fevereiro
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                Finalmente, após ter contemplado mais de 29 anos de existência, o Tribunal de Contas dos Municípios 
conta com a sua Lei Orgânica – Lei Estadual n. 15.958/2007.

                  Para comemorar a ocasião nos foi solicitado alguns apontamentos sobre a LOM, destacando os principais 
e inovadores dispositivos da nova ordem legislativa, o que ora nos debruçamos a fazer. No entanto, antes de 
destacarmos tais pontos, entendemos ser oportuno tecer algumas considerações históricas sobre a base legislativa 
sobre a qual este órgão de controle exerceu as suas atividades.

           Primeiramente, é necessário ressaltar que, se pelo lado constitucional o TCM estava alicerçado nas 
Constituições Federal – arts. 70-75 – Estadual arts. 80-81, no plano infraconstitucional os dispositivos legais que 
tratavam da sua estruturação orgânica deixavam muitos a desejar. Pinçavam-se aqui e acolá alguns novos 
dispositivos legais que reclamavam a pronta atuação do Tribunal, tais como o art. 113 da Lei de Licitações, o inc. III 
do art. 1º, § 4º do art. 20, arts. 56, 57 e 59, todos da Lei de Responsabilidade Fiscal, porém faltava ao órgão a 
estruturação legislativa para adotar os procedimentos legais, visando alcançar aqueles objetivos.

                  Destarte, desde a sua criação pelo então Governador do Estado de Goiás, Dr. Irapuan Costa Júnior, no ano 
de 1977, o Tribunal de Contas dos Municípios ansiava por ter a sua Lei Orgânica, mas, por motivos alheios à vontade 
de seus membros e servidores, o momento para se materializar tal estatuto nunca se apresentava propício. No 
entanto, quis o destino que a tão almejada LOM do TCM fosse publicada e entrasse em vigor no mandato de seu atual 
Presidente e criador Conselheiro Irapuan Costa Júnior.

          Voltando no tempo, encontramos no campo legislativo infraconstitucional o que podemos chamar de 
primeiros arremedos de dispositivos orgânicos do TCM, como é o caso da Lei Estadual n. 8.338/77, alterada pelas 
Leis n. 8.409/78 e 8.447/78, que estabeleceu a estrutura do então Conselho de Contas dos Municípios – denominação 
essa alterada para Tribunal pela Constituição Estadual de 1989. Continha essa lei dispositivos de estruturação 
orgânica do órgão recém criado, porém, de forma incipiente, não compatível com o leque de atividades e 
competências que se lhe eram impostas.

               Um pouco mais adiante, aproveitando-se o momento em que a Assembléia Legislativa do Estado apreciava 
o projeto de lei orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, foi apresentada emenda aditiva que resultou no 
art. 99 da Lei n. 12.785/95, disciplinando que se aplicava ao TCM, no que coubesse, os dispositivos da LOM do TCE.

             Já em 1.998, foi promulgada a Lei Estadual n. 13.251/98, que deu nova estrutura administrativa ao TCM, 
trazendo alguns dispositivos de estruturação orgânica, mas também de forma tímida.
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           Sua excelência editou a Portaria n. 111/2006, designando uma comissão de alto nível, composta por servidores 
de notório saber jurídico e contábil, para que elaborasse o anteprojeto da LOM, comissão esta que tivemos a 
satisfação e o orgulho de presidir.

           O anteprojeto foi encaminhado ao Poder Legislativo Estadual, tendo como relator o eminente Deputado 
Álvaro Guimarães, que apresentou o seu voto no sentido da aprovação, com algumas emendas de redação, 
necessárias à melhoria da técnica legislativa, acatando uma única emenda supressiva. Após apreciação nas 
comissões, foi aprovada pelo Plenário da Assembléia, para, logo após, ser submetida ao crivo do Poder Executivo, 
tendo o Governador Alcides Rodrigues a sancionado com 8 vetos, sendo 5 referentes a artigos, 2 a parágrafos e 01 a 
incisos, todos propostos pela Procuradoria Geral do Estado.

                Dessa forma, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios – Lei Estadual n. 15.958, de 18 de 
janeiro de 2007, publicada no D.O.E. de 25.01.2007, já está em vigor desde 26 de março de 2007, e sobre ela faremos 
abaixo alguns apontamentos, mormente quanto às inovações que certamente afetaram os procedimentos até então 
adotados pelo TCM em relação aos entes, órgãos e gestores fiscalizados.

                 Podemos, dessa forma, destacar:

  
                *  Os incisos I e III do artigo 1º, onde estão delineadas as contas de governo a cargo do Prefeito e as contas 
de gestão a serem prestadas por todos os gestores e administradores de bens, valores e dinheiros públicos. No 
primeiro caso, o TCM emite parecer prévio para posterior julgamento das contas pela Câmara Municipal; no segundo 
o próprio TCM julga as contas. Desse modo, o Prefeito Municipal poderá receber um parecer prévio na suas contas de 
governo e ser julgado pelo TCM nas suas contas de gestão, caso seja ele o ordenador das despesas do Poder 
Executivo.

                 *  O art. 6º define a periodicidade da prestação de contas de governo (anual), o prazo para sua apresentação 
(60 dias após o início da sessão legislativa), a sua constituição, ficando a forma e o conteúdo para serem 
regulamentados por ato normativo do TCM.

                *   Os artigos 9º e 10 definem as contas de gestão, a sua periodicidade (quadrimestral ou mensal), o prazo 
para sua apresentação (45 dias após o quadrimestre ou mês), a sua constituição, ficando a forma e o conteúdo para 
serem regulamentados por ato normativo do TCM.

 No ano de 2004, mais precisamente, em 22/6/2004, a Assembléia Legislativa do Estado de Goiás promulgou 
a Emenda Constitucional n. 36 à Constituição Estadual, procedendo a alteração na natureza das prestações de contas 
dos municípios goianos ao TCM, separando as contas de governo, representada pelo Balanço Geral do município, das 
contas de gestão, representadas pelos Balancetes mensais. Tal fato foi determinante para que o TCM tivesse a exata 
noção da urgente necessidade de se elaborar da sua lei orgânica.

            Daí, no 1º semestre de 2006, o então Presidente do TCM, Conselheiro Paulo Rodrigues resolveu, apoiado por 
sues pares, elaborar um anteprojeto da LOM do TCM, para, depois de aprovado pelo Plenário, encaminhá-lo à 
apreciação da Augusta Assembléia Legislativa do Estado.
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              *   O art. 20 estabelece o caráter prioritário de informação à Câmara Municipal sobre as auditorias e 
inspeções por ela aprovadas e endereçadas pelo Presidente do Poder Legislativo.

                 *   O art. 22 exige parecer do órgão de controle interno do município sobre os atos de admissão de pessoal, 
aposentadorias e pensões.

              *  Os artigos 23 e 24 referem-se às providências a serem adotadas pelos gestores nos casos de admissões, 
aposentadorias e pensões julgadas ilegais pelo TCM, no sentido da regularização ou cessação do pagamento, no prazo 
de 15 dias, sob pena de ressarcimento das despesas ao Poder Público.

          * O art. 31 estabelece as regras para consultas a serem dirigidas ao TCM, definindo os requisitos de 
admissibilidade, capacidade postulatória, instrução mediante parecer do órgão jurídico da entidade consulente e o 
efeito normativo da resposta, constituindo prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto.

               * Os artigos 33 a 35 tratam das denúncias a serem feitas ao TCM, estabelecendo as partes legítimas para 
tanto, os requisitos, a identidade do denunciante, o necessário indício e irregularidade, os caso de arquivamento, 
tratamento sigiloso no caso de resguardo de direitos e garantias individuais, e caráter sigiloso até que comprove a 
procedência.

             * O art. 36 trata da citação, intimação ou notificação, podendo se dar mediante ciência ao responsável ou 
interessado, pelo correio, mediante carta registrada com aviso do recebimento, por edital publicado no DOE, por meio 
eletrônico, e-mail, fac-símile e telegrama.

                * Quanto aos recursos o art. 37 estabelece sobre os casos em que poderão ser interpostos e o art. 38 nomina 
as espécies.

                * O art. 39 estabelece os casos em que cabe a interposição dos Embargos de Declaração, a quem cabe opô-
los e fixa o prazo de 10 dias para sua interposição, contados da decisão recorrida. O § 3º estabelece a possibilidade de 
se dar efeito infringente aos Embargos de Declaração.

            * O art. 42 define que o Recurso de Revisão tem natureza de Ação Rescisória, sem efeito suspensivo, 
interposto só uma vez pela parte ou seus sucessores ou pelo MP junto ao TCM, no prazo de 02 anos contados da 
intimação recorrida, e poderá basear-se em 04 fundamentos.

 *   O § 7º do art. 6º e o § 3º do art. 11 definem o que seja trânsito em julgado em sede administrativa: quando 
não mais couber a interposição de recurso ordinário.

                 *   O art. 8º trata dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal – RREO e RGF, definindo os prazos para 
sua apresentação ao TCM.

              *  O art.12 estabelece os casos em que as contas de gestão poderão ser julgadas regulares, regulares com 
ressalva e irregulares.

                  *   Os artigos 15 e 16 definem os casos em que cabe a instauração dos procedimentos de Tomada de Contas 
(a cargo do próprio gestor) e Tomada de Contas Especial (a cargo do TCM).

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS www.tcm.go.gov.br
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           * Os artigos 44 e 53 dão ao TCM a competência para aplicar aos administradores e responsáveis a ele 
jurisdicionados, medidas cautelares, que vão desde o afastamento do responsável a indisponibilidade de bens não 
superior a 01 ano, passando pela propositura ao MPE ou à Procuradoria do Município das medidas necessárias ao 
arresto de bens.

               * O art. 56 dá competência ao TCM ou ao Conselheiro Relator, em caso de urgência, de fundado receio de 
grave lesão ao erário ou a direito alheio, ou risco de ineficácia da decisão de mérito, para, de ofício ou mediante 
provocação, adotar medida cautelar, ouvindo ou não a parte, determinar a suspensão do ato ou procedimento 
impugnado, até que o Tribunal decida sobre a questão de mérito.

           * Os artigos 57 a 60 tratam das obrigações legais do responsável pelo sistema de controle interno dos 
municípios, inclusive de dar ciência ao Tribunal de qualquer irregularidade ou ilegalidade que tiverem 
conhecimento, sob pena de responsabilidade solidária.

             Sem embargos de outros, estes pontos acima foram os que reputamos mais expressivos e inovadores 
da LOM do TCM e que, de forma imediata ou mediata refletiram nas entidades e gestores fiscalizados.

              O importante é que, agora, tanto o Tribunal como os fiscalizados têm onde buscar as regras que lhes 
dão e darão direitos e obrigações, não tendo mais de buscar em legislação esparsas e às vezes conflitantes os 
dispositivos para exercer a sua competência e resguardar os seus direitos.

                                                      PAULO CÉSAR CALDAS PINHEIRO

Auditor

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS www.tcm.go.gov.br

Paulo César é formado em Direito pela 
Universidade Federal de Goiás, Pós- 
Graduado em Direito Constitucional e 
Direito Administrativo pela Universidade 
Católica de Goiás,  com vasta experiência 
em  treinamentos e palestras.
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O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais 

Considerando que os artigos 9°, § 4°, 11, parágrafo único, e 15 da Resolução Normativa n° 009/06, expedida em 
20.09.06, contemplam, respectivamente, prazos para conclusão do processo de certificação para fins de 
aproveitamento dos Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e dos Agentes de Combate às Endemias (ACE), para 
extinção do contrato de trabalho dos ACS e ACE que não tiveram o processo de seleção certificado e ainda para a 
rescisão de contratos ou termos de parceria objetivando a terceirização dos serviços pertinentes às citadas atuações;

Considerando que inicialmente os prazos estabelecidos no retrocitado ato resolutivo atendeu à determinação contida 
na Sexta Diretriz estabelecida em documento datado de 14.06.2006, sob o título de “Parâmetros Consensuais sobre a 
Implementação e Interpretação da Emenda Constitucional n. 51”, elaborado com a participação do Ministério 
Público Estadual - MPE, Ministério Público do Trabalho - MPT, Secretaria de Estado da Saúde - SES, Sindicato dos 
Trabalhadores do Sistema Único de Saúde do Estado de Goiás – SINDSAÚDE, Conselho de Secretários de Saúde de 
Goiás – COSEMS e deste Tribunal de Contas dos Municípios - TCM, no qual ficaram estabelecidos parâmetros 
consensuais sobre a implementação da EC n. 51/2006 e da MP n. 297/2006; e

Considerando que, na data de 08 de janeiro próximo passado, o referido Grupo de discussão apresentou nova 
deliberação, de outubro do ano em curso, por meio do Decreto Estadual n° 6.561, foi composta Comissão, sendo que 
as administrações municipais comprometeram-se a regularizar a situação trabalhista dos ACS e ACE até o final do 
mês de abril do ano em curso, conforme Ata acostada às fls.96/101 do Processo n° 11040/06,

R E S O L V E:
Art. 1° - Alterar os prazos fixados nos artigos 9°, § 4°, 11, parágrafo único, e 15 da Resolução Normativa n° 
009/06, prorrogando por mais cento e vinte (120) dias os prazos estabelecidos nos citados dispositivos, passando 
a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 9º - .....
§ 4º - Os procedimento de certificação deverão estar concluídos até o
dia 30 de abril de 2007, devendo, à medida em que forem concluídos, serem
encaminhados ao Tribunal, para fins de registro, na forma disciplinada no
artigo 12.”.

“Art. 11 – .....
Parágrafo único – Nesse caso, o prazo para para realização do processo seletivo público findar-se-á em 30 de 
abril de 2007.”

Altera os artigos 9°, § 4°, 11, parágrafo único, e 15 da
Resolução Normativa n° 009/06 e dá outras providências.
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O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais,

Considerando que a distribuição dos municípios goianos por Auditoria é feita por rotas, observando, na medida do 
possível, o posicionamento geográfico, visando facilitar os deslocamentos das equipes de trabalho;

Considerando que a melhor forma de acesso aos Municípios de Colinas do Sul e Niquelândia seria pela rota dos 
municípios jurisdicionados à 4ª Auditoria, enquanto que os Municípios de Pirenópolis e Vila Propício encontram-se 
mais próximos daqueles que acham-se vinculados à 3ª Auditoria;

Considerando que a realização de uma permuta dos mencionados Municípios facilitaria a realização dos trabalhos 
“in loco” deste Tribunal, sem nenhum prejuízo as mencionadas Auditorias; e

Considerando ainda a solicitação inserta no Ofício n° 007/2007 e no expediente datado de 22 de janeiro de 2007, 
lavrados, respectivamente, pelos Conselheiros-Diretores da 5ª da 4ª e 3ª Auditorias, constantes do Processo n° 
01169/07,

R E S O L V E

Art. 1º - Alterar o Anexo I da Resolução Normativa n. 20/98, de 30 de dezembro de 1998, modificado pelas RN 
n. 0006/05 e RN n. 002/06, no tocante aos Municípios na forma a seguir indicada:

  MUNICÍPIO                                                             ALTERAÇÃO

Cachoeira Alta                                             Da 5ª AFOCOP para a 3ª AFOCOP
Colinas do Sul                                             Da 3ª AFOCOP para a 4ª AFOCOP
Niquelândia                                                 Da 3ª AFOCOP para a 4ª AFOCOP
Pirenópolis                                                  Da 4ª AFOCOP para a 3ª AFOCOP
Vila Propício                                               Da 4ª AFOCOP para a 3ª AFOCOP
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“Art. 15 – Os contratos ou termos de parceria, cujo objeto contiver a terceirização da prestação de serviços de 
Agente Comunitário de Saúde e Agentes de Combates às Endemias deverão, até 30 de abril de 2007, ser
rescindidos ou alterados mediante termo aditivo para nova definição do objeto.”

Art. 2° - Determinar que as alterações processadas por meio do presente ato sejam consolidadas ao corpo da 
Resolução Normativa n° 009/06. Art. 3° – Esta Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, aos 24/01/2007.

“Altera a Resolução Normativa n. 020/98, 
modificada pelas Resoluções Normativas n.s 
006/05 e 002/06, e dá outras providências”.
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Art. 2º - Determinar ao Centro de Processamento de Dados, Assessoria Especial de Acompanhamento de 
Processos e Produtividade e Seção de Comunicação e Protocolo a adoção das providências necessárias a 
adequação da nova composição.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, 31 de janeiro de 2007.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais,

Considerando o disposto no artigo 128, § 3°, do Regimento Interno, em face da nova redação dada por meio da 
Resolução Normativa n° 005/04; e

Considerando ainda a demonstração de cálculo apresentada pela Superintendência de Engenharia, conforme Parecer 
n° 059/07,

RESOLVE

Art. 1º - O quantum da multa de que trata o artigo 128 do Regimento Interno fica atualizado para o valor de R$ 
31.094,44 (trinta e um mil, noventa e quatro reais e quarenta e quatro centavos).

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 
aos 07/02/2007.

“Procede atualização do valor da
multa estabelecido no artigo 128 do
Regimento Interno”
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“Altera a Resolução Normativa n. 002/07 e
dá outras providências”.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e 
regimentais, 

Considerando as decisões adotadas em face de discussões apresentadas nas
Sessões Técnico-Administrativas acontecidas nas datas de 11 e 25 de abril de 2007, referentemente aos Municípios 
de Hidrolândia e Colinas do Sul; e
 Considerando a distribuição de municípios por Auditorias, estabelecida por meio da Resolução Normativa n° 
002/07,

R E S O L V E

Art. 1º - Alterar o Anexo I da Resolução Normativa n. 002/07, de 31 de janeiro de 2007, no tocante aos Municípios na 
forma a seguir indicada:

              MUNICÍPIO                                                                          ALTERAÇÃO
               
                Hidrolândia                                                                      Da 6ª Auditoria para a 5ª Auditoria
              Colinas do Sul                                                                   Da 4ª Auditoria para a 3ª Auditoria

Art. 2º - Determinar ao Centro de Processamento de Dados, Assessoria Especial de Acompanhamento de Processos 
e Produtividade e Seção de Comunicação e Protocolo a adoção das providências necessárias à adequação da nova 
composição.

Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, aos 25 de Abril de 2007.
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O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e 
constitucionais;

Considerando a necessidade de emitir orientações às Prefeituras e Câmaras Municipais acerca de procedimentos 
relativos a revisão anual da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios dos agentes políticos;

Considerando o entendimento firmado por este Tribunal quando do exame de diversas consultas relativas à matéria;

Considerando a necessidade de divulgar o referido entendimento a todos os Municípios do Estado de Goiás, 
objetivando a  uniformização dos procedimentos;

Considerando que o direito a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos e dos subsídios dos agentes 
políticos, na mesma data e no mesmo índice, encontra-se assegurado no art. 37, X, da Constituição da República,

R E S O L V E

Art. 1º - A revisão geral anual dos subsídios dos agentes políticos e da remuneração dos servidores públicos 
municipais está condicionada a edição de uma lei municipal, de iniciativa do Chefe do Poder Executivo, 
estabelecendo o índice e a data base, ou seja, elegendo o mês em que se dará o procedimento de recomposição de 
perdas inflacionárias a cada ano e o índice adotado (INPC, IGP, etc;) para ambos os Poderes.

Parágrafo único - A inércia no desencadeamento do respectivo projeto de lei caracteriza omissão por parte do 
Prefeito Municipal, com evidente ofensa ao mandamento constitucional que garante a revisão anual de vencimentos.

Art. 2º - Após a publicação da referida lei municipal o Chefe de cada Poder adotará, no âmbito de sua competência, as 
medidas necessárias à sua aplicação.

§ 1º - Se em conseqüência da revisão geral anual da remuneração dos servidores o gasto com despesa de pessoal 
ultrapassar os limites legais e constitucionais, o excedente deverá ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, na 
forma prevista no artigo 23 da Lei Complementar n. 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

§ 2º - Com relação aos subsídios dos vereadores, embora reconhecido o direito à revisão anual, o pagamento 
somente poderá ser implementado se não extrapolar os limites previstos nos artigos 29 e 29-A da Constituição da 
República.

Art. 3º - Caso o Poder Executivo ou o Legislativo tenha adotado procedimentos divergentes desta orientação, deverá 
adequar os atos anteriormente emanados à orientação ora exarada.

Art. 4º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as disposições em contrário.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, aos 09/05/2007.
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RC Nº 046/06 – O Presidente da Câmara Municipal de Itapuranga, Vereador José Garcia Pires, consultou ao Tribunal acerca 

das seguintes matérias:

1 – O salário mínimo vigente no país a partir de 1º de abril de 2006 é considerado salário base nos termos constitucionais, 

podendo desde esta data ser considerado base de cálculo de todas as vantagens previstas como o qüinqüênio e as progressões 

horizontais e verticais?

2 – Pode o Administrador Público Municipal, independente de Lei regularmente enviada à Câmara Municipal, determinar de 

ofício a devida complementação salarial nos contra-cheques dos servidores que recebam quantia inferior ao salário mínimo na 

data da vigência e eficácia do ato normativo que imprimiu novo valor ao salário mínimo vigente no país?

3 – Visando dar cumprimento ao dispositivo no artigo 37, da Constituição Federal, ou seja, revisão e/ou aumento aos 

servidores, poderão as Câmaras Municipais fazê-lo mediante ato normativo denominado Resolução?

4 – O ato normativo responsável pela revisão e/ou aumento aos Servidores Públicos do Legislativo Municipal, nos termos do 

art. 37, X, da Carta Magna Federal, é de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo?

RESOLVE: O Tribunal de Contas dos Municípios, pelos membros integrantes de seu Colegiado, manifestou os seguintes 

posicionamentos acerca das questões abordadas:

           - O direito à remuneração não inferior ao salário mínimo é uma garantia constitucional, entretanto, deve ser ressaltado 

que a remuneração é composta do vencimento-base acrescido das demais  vantagens atribuídas ao servidor e que somente 

quando esta soma não atingir o valor do salário mínimo é que, independente de lei, deverá ocorrer à complementação 

vencimental.

         - A revisão da remuneração dos servidores públicos municipais deverá ocorrer mediante lei específica, de iniciativa do 

Prefeito Municipal, estabelecendo o índice a ser utilizado e a data base em que anualmente esta se efetivará, conforme o 

mencionado entendimento do Supremo Tribunal Federal. Salientamos, todavia, que até o presente exercício serão aceitas por 

esta Corte as revisões efetivadas mediante despachos, resoluções e atos similares, em razão do entendimento anteriormente 

emitido por meio da Resolução RC Nº 009/06, sendo porém  indispensável à existência de lei para o exercício de 2007 e 

seguintes.

       - O aumento de vencimentos dos servidores está condicionado a edição de Lei específica e a previsão orçamentária, 

observada a iniciativa privativa em cada caso.

        -  Os subsídios dos agentes políticos não poderão ser alterados no decorrer de cada legislatura, tendo em vista o dispositivo 

no art. 29, V e VI da Constituição Federal, podendo ocorrer apenas à revisão antes mencionada, na mesma data e no mesmo 

índice aplicado aos servidores municipais.

RELATOR: Conselheiro Walter Rodrigues

PROCESSO Nº : 14.226/06

SESSÃO: 29.11.06
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RC Nº 048/06 – O Presidente do Instituto de Previdência do Município de Santa Cruz de Goiás – INPASC – Senhor Samuel 

Guimarães Santana, indagou ao Tribunal de como deve ser realizada a aposentadoria compulsória, para aqueles servidores que 

já completaram a idade limite e que estejam em gozo de férias; argüiu também a respeito de como deve ser realizada a cobertura 

do auxílio doença por parte do Instituto de Previdência, uma vez que a Lei Municipal nº 463/01, estabelece em seu artigo 38, 

que os primeiros 15 (quinze dias) correm por conta do empregador. O consulente pergunta sobre a validade de atestados 

médicos concessivos de incapacidade laborativa, firmado pela Junta Médica Oficial do Município, com formação em Clínica 

Geral, sem acompanhamento de certificados emitidos por profissionais com especialização nas patologias indicadas como 

causador da incapacidade; e finaliza questionando acerca do pagamento do abono anual devido aos segurados.

RESOLVE:  O Tribunal de Contas dos Municípios, manifestou os seguintes entendimentos:

1 – Que a aposentadoria compulsória será concedida imediatamente após o implemento da idade limite (70 anos), de forma 

integral ou proporcional ao tempo de contribuição. Contudo, depende de Decreto do Prefeito, a quem cabe a responsabilidade 

para concessão do benefício. O pagamento dos valores cabe a responsabilidade para concessão do benefício. O pagamento dos 

valores de aposentadoria ficam a cargo do Instituto de Previdenciário Próprio, sempre que o servidor seja estatutário, cuja 

filiação é obrigatória, não se aplicando em nenhum caso as regras do Regime Geral de Previdência Social, haja vista proibição 

expressa no texto constitucional, arts. 40, §20 E 201, §5º , ambos da CF.

2 – Constatada a situação geradora de incapacidade por Laudo da Junta Médica Oficial do Município, o benefício denominado 

Auxílio-doença deve ser concedido, sendo paga a primeira quinzena pelos cofres municipais, na remuneração constante em 

folha, na proporção de 15 dias de serviço; a partir do 16º dia, o instituto previdenciário iniciará o pagamento do salário-

benefício, até o restabelecimento da saúde do servidor ou até a conversão  da aposentadoria por invalidez.

3 – O gozo de férias é direito do servidor que implementou o período aquisitivo, não influenciando na concessão de qualquer 

benefício previdenciário, a não ser , que no caso de Auxílio-Doença, a incapacidade tenha ocorrido por fato verificado nas férias 

do servidor, sem nexo de causalidade com o serviço. Neste caso, o servidor terá direito a licença médica para tratamento, 

aplicando-se o Estatuto Funcional. De regra, as férias não impedem a concessão de auxílio-doença, caso comprovada a relação 

da enfermidade com o serviço público.

RELATOR: Conselheiro Paulo Ortegal

PROCESSO Nº: 24726/06

SESSÃO: 12.12.06

RC Nº 049/06 – O Gestor do Fundo de Previdência do Município de Vicentinópolis, FUNPREVI, Senhor Erivaldo Pereira 

da Silva, consultou o Tribunal acerca da possibilidade do Regime Próprio de Previdência devolver aos agentes políticos as 

contribuições recolhidas no período compreendido entre os exercícios de 1999 a 2001.

RESOLVE: O Tribunal de Contas dos Municípios, manifestou ao consulente o entendimento de que não existe amparo legal 

para as contribuições efetivadas no período compreendido entre 1999 e 2001, configurando recolhimento indevido ao Regime 

Próprio de Previdência, portanto, sujeito à restituição, assim, o gestor deverá buscar amparo legal mediante lei específica, 

visando a sistematização das devoluções e observar a disponibilidade orçamentária do Município.

RELATOR: Conselheiro Paulo Ortegal

PROCESSO Nº: 24804/05

SESSÃO: 12.12.06
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RC Nº 050/06 – O Presidente da Câmara Municipal de Pontalina, Vereador Sebastião Pires da Silva, indagou ao Tribunal sobre 

a possibilidade da Câmara Municipal de Pontalina efetuar os pagamentos de um vereador licenciado para tratamento de saúde, 

segurado do INSS, por um período de 120 dias e o vereador suplente que fora convocado.

RESOLVE: O Tribunal de Contas dos Municípios, manifestou ao ilustre consulente o entendimento de que o pagamento da 

despesa relativa à licença médica de vereador afastado, Segurado da Previdência Social –INSS, após o prazo de quinze dias 

deve ser pleiteado junto ao INSS, não cabendo a Câmara efetuar o pagamento da citada licença. 

RELATOR: Conselheiro Paulo Ortegal

PROCESSO Nº: 19658/06

SESSÃO: 12.12.06

RC Nº 051/06 – O Vereador Tubal Moura  Faria, da Câmara Municipal de Itajá, consultou acerca da legalidade de concessão de 

diárias a prestadores de serviços.

RESOLVE: O Tribunal de Contas dos Municípios, informou ao consulente que em face ao princípio da legalidade, a 

concessão de diárias à pessoas estranhas aos quadros funcionais do Município, deverá ser precedida de lei específica, expressa 

e detalhada, com as hipóteses, requisitos, tabela, sendo necessário cuidado e prudência na sua utilização, a fim de não 

generalizar seu uso, pois, envolve recurso público.

RELATOR: Conselheiro Virmondes Cruvinel

PROCESSO Nº: 05938/06

SESSÃO: 20.12.06

RC Nº 052/06 – O Gestor do Fundo de Previdência Social  do Município de Carmo do Rio Verde, Senhor Getiselmane Alves 

Pereira, consultou ao Tribunal acerca da possibilidade da contratação de serviços de compensação previdenciária entre regimes 

de previdência cujo valor contratual ultrapasse o limite de 2%(dois por cento) da taxa de administração do RPPS, fixado no art. 
§ 3º inciso I , da Portaria nº 4.991, de 05.02.99, com suas ulteriores modificações. 17,

RESOLVE: O Tribunal de Contas dos Municípios, pelos membros integrantes de seu Colegiado, acatando ao 
Pareceres de nº 006/2006, da 4ª AFOCOP e nº 9287/2006 da Procuradoria Geral de Contas respectivamente, 
manifestou ao consulente o seu entendimento acerca da questão colocada:

               “ ... A questão nos parece bem delineada no artigo 17, parágrafo 3º, inc. I e II, da Portaria n. 4.992, de 05.02.1999, com a 
modificação processada o citado parágrafo pela Portaria n. 183, de 21.06.2006, publicada no D.O.U. de 23.06.2006, que assim, dispõe:

               “ § 3º - A taxa de administração previta no inciso VIII deste artigo será de até dois pontos percentuais do valor total das 
remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao regime próprio de previdência social, relativo ao exercício financeiro 
anterior, observando-se que:

               I- será destinada exclusivamente ao custeio de despesas correntes e de capital necessárias à organização e ao funcionamento do 
órgão gestor do regime próprio;
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                II - na verificação do limite definido no caput deste parágrafo, não serão computadas as despesas decorrentes das aplicações de 
recursos em ativos financeiros de que tratam o inciso IV do caput deste artigo;”  

             “ Este Ministério Público manifesta-se de acordo com o Parecer nº 006/06, exarado pela 4ª Auditoria (fls. 06/07), no sentido de 
entender que os dispêndios decorrentes da contratação de serviços de compensação financeira entre institutos previdenciários -classificados 
orçamentariamente como despesas correntes - se inserem na contabilização da taxa de administração, devendo, portanto, obedecer ao limite 
de 2% do valor das remunerações, proventos e pensões dos segurados vinculados ao regime próprio, relativo ao exercício financeiro 
anterior, conforme art. 17, § 3º, inciso I da Portaria nº 4.992/99 do Ministério da Previdência a Assistência Social.” 

RELATOR: Walter Rodrigues

PROCESSO Nº: 17297/06

SESSÃO: 20.12.06

RC Nº 001/07 – O Gestor do Fundo de Previdência do Município de Bonfinópolis, Senhor Edson Dias de Oliveira, consultou ao 
Tribunal  acerca da possibilidade de servidor público municipal ser colocado em disponibilidade nos termos da Lei nº 141/92 
que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores do Município, com a remuneração mensal fixada proporcionalmente, 
num valor inferior ao salário mínimo fixado em âmbito nacional.

RESOLVE: O Tribunal de Contas dos Municípios, manifestou ao Consulente o entendimento de que a remuneração do 
servidor colocado em disponibilidade, até seu aproveitamento em cargo cuja função seja equivalente à do cargo anteriormente 
ocupado, será proporcional ao tempo de serviço por ele prestado, mas se a soma das parcelas remuneratórias não atingir o 
salário mínimo, após a incidência da fração cabível, deve-se incluir o complemento salarial, em observância ao art.7º, inciso IV, 
da Constituição Federal.

RELATORA: Conselheira Maria Teresa F. Garrido

PROCESSO Nº:21977/06

SESSÃO: 24.01.07

RC Nº 002/07 – O Presidente da Companhia de Urbanização de Goiânia – COMURG – Senhor Wagner Siqueira, indagou o 
Tribunal acerca de questões surgidas após a homologação do concurso público recentemente realizado pela Companhia, 
submetendo a este Tribunal as dúvidas apresentadas pelo Chefe do Departamento de Pessoal, quais sejam:
1 – Empregado efetivo, contratado após aprovação no concurso realizado em 1998, que tenha sido aprovado no atual concurso, 
para outro cargo, precisa ser demitido e recontratado, ou basta fazer anotações na CTPS?
2 – Empregados aprovados para cargos operacionais podem ser designados para exercer cargos de chefia antes do término do 
estágio probatório?

RESOLVE : O Tribunal de Contas dos Municípios, pelos seus membros integrantes manifestou os seguintes entendimentos:
1 – empregados públicos aprovados em concurso público para exercício de novo posto, devem se desligar do emprego anterior 
para ingressarem na nova função almejada. Há que se finalizar a situação trabalhista anterior, mediante a devida anotação na 
carteira de trabalho e os devidos acertos remuneratórios respectivos, para que se possa iniciar a nova, vez que ambas não se 
comunicam.
2 – O instituto do estágio probatório não se aplica aos empregos públicos, vez que os empregados são regidos pela CLT, não 
estando portanto sujeitos à disposição inserta no art. 41 da Constituição Federal, pois jamais adquirem estabilidade funcional 
que é o objetivo daquele instituto jurídico. Dessa forma, os empregados aprovados em concurso público podem exercer funções 
de chefia sem que haja a necessidade de aguardar o decurso de qualquer lapso temporal.

RELATORA: Conselheira Maria Teresa F. Garrido

PROCESSO Nº: 12392/06

SESSÃO: 24.01.07
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RC Nº 003/07 – O Presidente da Câmara Municipal de Terezópolis , Vereador José Batista de Matos, consultou ao Tribunal 
sobre a constitucionalidade do Projeto de Lei nº 014/06, que concede abono aos Servidores da Câmara Municipal de 
Terezópolis, equivalente a 90% do restante de 70% destina à folha de pagamento, o qual será concedido em parcela única e em 
quantias equivalentes a cada servidor, após o repasse do duodécimo do mês de dezembro.

RESOLVE: O Tribunal de Contas dos Municípios, manifestou o entendimento da impossibilidade da concessão de abono de 
fim de ano a servidores da Câmara Municipal, em razão de sobra de duodécimo ao final do ano, sem pressupostos juridicamente 
válidos, em especial determinadas condições certas e específicas a serem atendidas pelos servidores.

RELATOR: Conselheira Maria Teresa F. Garrido

PROCESSO Nº: 21567/06

SESSÃO: 24.01.07

RC Nº 004/07 – O Presidente da Fundação Educacional de Anicuns – FEA – Senhor Gilberto Mendes Cruz, indagou ao 
Tribunal acerca do pleito dos servidores docentes e administrativos daquela Fundação, de reajuste salarial, em face à Lei de 
Responsabilidade Fiscal.

RESOLVE: O Tribunal de Contas dos Municípios, manifestou seus entendimentos citando os artigos 19, III, 20 e 23 § Único, 
todos da LRF:
Art. 19 – Para fins do disposto no “caput” do art.169 da Constituição , a despesa total com pessoal, em cada período 
de apuração e em cada ente da Federação, não poderá exercer os percentuais da receita corrente líquida, a seguir 
discriminadas:
III- Município: 60% (sessenta por cento)
Art. 20 – A repartição dos limites globais do art.19 não poderá exceder os seguintes percentuais: 
III – na esfera municipal:

A) 6%(seis por cento) para o Legislativo, incluindo o Tribunal de Contas dos Municípios, quando houver;
B) 54%(cinqüenta e quatro por cento) para o Executivo.
Art.22 - A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 serão realizada ao final de cada 
quadrimestre.

Parágrafo Único – Se a despesa total com pessoal exceder a 95%(noventa e cinco por cento) do limite, são 
vedados ao Poder ou órgão referido no art.20 que houver incorrido no excesso”.

A Quinta Auditoria teceu as seguintes considerações:

1 – que relativamente à questão financeira esta Auditoria não se manifestará, a vez que a concessão de reajustes salariais a 
servidores dos Municípios é assunto de decisão do Chefe do Poder Executivo;
2 – que não procede o entendimento da Assessoria Jurídica da FEA no sentido de que aquela Fundação está incluída como 
órgão mencionado no § Único do art.22, vez que aquela se refere apenas ao Tribunal de Contas dos Municípios caso haja, e 
não, outros órgãos da Administração;

    3 – que a FEA não possui limite de gastos com pessoal estabelecido na LRF, e sim, conforme art.20, apenas o Poder 
Legislativo e o Poder Executivo;

4 – que o Município de Anicuns, segundo levantamentos deste Tribunal , gastou no mês de agosto de 2006 e doze meses 
anteriores o percentual de 46,73%, portanto estando dentro dos limites legais com ampla margem de segurança;

      5 – que a Quinta Auditoria não forneceu nenhuma informação a ADOFECHA e a ASTA, acerca de possível superávit de R$   
1.000.000,00 (hum milhão de reais), por quadrimestre, mesmo porque tais informações não foram solicitadas a este Tribunal;

6 – que a concessão de reajustes salariais dependem de prévia e deve ser precedida de dotação orçamentária para atender às 
projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes e autorização específica na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias (art. 169,§ 1º, I  e II da CF/88).

        

PROCESSO Nº: 26194/06

SESSÃO: 24.01.07  

RELATOR: Conselheiro Walter Rodrigues 
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RC Nº 05/07 - O Prefeito Municipal de Itajá, Senhor Luciano Leão, consultou ao Tribunal acerca da legalidade da concessão de 
Gratificação de Incentivo Funcional, requerida por servidores ocupantes do cargo de professor, com fundamento no disposto no 
art. 49, I, da Lei Complementar nº 004/94, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal de Itajá. 

RESOLVE: O Tribunal de Contas dos Municípios, pelos membros integrantes de seu Colegiado, acolheu os Pareceres nº 
026/06, da 5ª AFOCOP e nº 8968/06, da Procuradoria Geral de Contas, que passaram a integrar o ato resolutivo.

    

                                                                
                                                                    

                                                               PARECER      Nº   026/2006

 TRATAM os presentes autos, de nº 23021/06, de consulta formulada pelo Senhor LUCIANO LEÃO, 
Prefeito Municipal de ITAJÁ, acerca da legalidade da concessão de Gratificação de Incentivo Funcional, requerida 
por servidores ocupantes do cargo de professor, com fundamento no disposto no art. 49, I, da Lei Complementar nº 
004/94, que dispõe sobre o Estatuto do Magistério Público Municipal de Itajá.   

A consulta se fez acompanhar de Parecer do Assessor Jurídico da Prefeitura, que entender não 
fazerem jus à mencionada gratificação, vez que o curso em referência foi realizado com percentual de horas vagas, 
enquadrando-se a proibição na vedação prevista no art. 50  do mesmo Estatuto do Magistério.

Sobre a questão dispõe os artigos 49 e 50 do Estatuto do Magistério de Itajá:

“Art. 49 – Para portadores de certificados de cursos de aperfeiçoamento, expedidos por entidades 
reconhecidas, poderá ser concedida uma gratificação de incentivo funcional, observadas os seguintes critérios:

I – para cursos com duração igual ou superior a 06 (seis) meses ou 260 (duzentos e sessenta) a 520 
(quinhentos e vinte) horas-aula, 5% (cinco por cento).”

Art. 50 – Não se concederá a gratificação prevista nesta Seção, quando o curso constituir requisito 
exigido para nomeação, promoção ou acesso, bem como quando se tratar de curso vago ou de freqüência não 
obrigatória.”

Analisada pela Quinta Auditoria a questão enfocada nos autos, esta tem a tecer as seguintes considerações:

1)- a gratificação mencionada depende de previsão apenas no Estatuto do Magistério, conforme 
artigos 49 e 50 citados, não havendo nenhum dispositivo constitucional contrário;

2)- a Lei Complementar nº 004/94 já deixou claro quanto aos requisitos e vedações;

3)- a análise do cabimento dos requerimentos é de competência do Chefe do Poder Executivo que, 
através de sua assessoria avaliará se os cursos realizados se enquadram naqueles previstos na legislação;

4)- finalmente que, não compete ao TCM a avaliação prévia dos requerimentos, e sim, ao Chefe do 
Poder Executivo.
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Assim sendo, à vista das considerações retro e respondendo à consulta formulada; 

Entende a QUINTA AUDITORIA, poder o Egrégio TRIBUNAL  DE  CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS, pelos membros integrantes de seu Colegiado, manifestar ao Consulente, seus entendimentos 
manifestados.

É o parecer. À Superior deliberação.

QUINTA AUDITORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, aos 04 de 
outubro de 2006.

                                                                            

                                                                            PARECER  Nº 8968/06

                 Cuida-se de Consulta realizada pelo Prefeito da municipalidade em tela sobre a concessão de Gratificação 
de Incentivo Funcional a servidores ocupantes do cargo de Professor, com fundamento no art. 49, inciso I da Lei 
Complementar nº 004/94 (Estatuto do Magistério Público de Itajá).
              Cumpre destacar que a presente Consulta versa sobre caso concreto, eis que questiona a legalidade de se 
conceder Gratificação de Incentivo Funcional aos requerentes que apresentaram certificados de cursos provenientes 
do Programa de Formação Continuada de Professores, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação, através 
da Superintendência de Ensino Fundamental e da Educação à Distância e Continuada, com carga horária de 200 
horas/aula, no período de 2000 a 2002.
              O recebimento da Gratificação de Incentivo Funcional deve atender alguns requisitos mínimos, a fim de 
atingir seu real objetivo, qual seja, apoiar o aperfeiçoamento profissional dos docentes da municipalidade. Para tanto, 
o art. 49, inciso I da Lei Complementar Municipal nº 004/94 dispõe:
               
                Art. 49. Para os portadores de certificados de cursos de aperfeiçoamento expedidos por entidades 
reconhecidas, poderá ser concedida uma gratificação de incentivo funcional, observados os seguintes critérios:

                       I – para cursos com duração igual ou superior a 6 (seis) meses ou 260 (duzentos e sessenta) a 520 
(quinhentos e vinte) horas-aula, 5% (cinco por cento).

                         Ocorre que o Parecer nº 166/02 (fl. 08) do Conselho Estadual de Educação informa que o programa 
foi iniciado com execução de 50% das horas presentes nos primeiros 08 pólos implantados e de apenas 20% das horas 
presentes nos últimos 18 pólos. Com base nessas informações, a Assessoria Jurídica Municipal alegou que o 
mencionado curso não preencheria a condição de oferecer, no mínimo 260 horas aula. Entretanto, o programa 
realizado cumpriu o primeiro requisito estabelecido no dispositivo transcrito, uma vez que possuiu duração superior 
a um semestre. Para a obtenção do adicional em análise, a dicção do inciso I possibilita o cumprimento de uma ou 
outra condição e não ambas conjuntamente, haja vista que a conjunção “ou” é alternativa e não aditiva.

                       A Assessoria Jurídica Municipal alegou, ainda, que o discutido curso foi realizado com atividades que 
não reclamavam freqüência obrigatória (horas vagas), sendo que o art. 50 do diploma municipal supracitado veda 
expressamente a concessão da Gratificação de Incentivo Funcional nesse caso. Todavia, inexiste prova nos autos de 
que o referido programa deixou de exigir a presença dos inscritos para a obtenção do respectivo certificado. Pelo 
contrário, do Parecer nº 106/02 (fl. 09) do Conselho Estadual de Educação, consta que somente faria jus ao diploma o 
professor que participasse de 75% das atividades desenvolvidas, apresentasse relatórios e caderno individual de 
registros completos, e que tivesse nota mínima de 6,0 pontos. 



Ressalta-se que a tolerância de faltas admitida atende ao princípio da razoabilidade, já que em um curso de longa duração, como 
o da espécie, todos estão sujeitos a eventualidades que, vez ou outra, impossibilitam o comparecimento.

Pelo exposto, este Ministério Público, com base na legislação municipal, considera preenchidos, na espécie, os 

requisitos (curso de aperfeiçoamento com duração superior a 6 meses e de freqüência obrigatória) para o implemento da 

Gratificação de Incentivo Funcional e responde a presente Consulta confirmando a possibilidade de concessão desse adicional 

aos servidores ocupantes do cargo de Professor que obtiveram certificados de cursos provenientes do Programa de Formação 

Continuada de Professores, desenvolvido pela Secretaria de Estado da Educação, através da Superintendência de Ensino 

Fundamental e da Educação à Distância e Continuada, no período de 2000 a 2002

                                                                                   Ministério Público em Goiânia, 20 de novembro de 2006

RELATOR: Conselheiro Walter Rodrigues

PROCESSO Nº: 23021/06

SESSÃO: 24.01.07
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RC Nº 06/07 – O Presidente da Câmara Municipal de Mineiros, Senhor Sergislei Carrijo Silva, consultou ao Tribunal sobre a 
possibilidade do Poder Legislativo custear despesas dos Vereadores e Servidores quando em viagem à órgãos públicos e 
empresas privadas sem a devida comprovação das diligências pertinentes. 

RESOLVE: O Tribunal de Contas dos Municípios, manifestou seu entendimento:

1 – que já é entendimento deste Tribunal à possibilidade da Câmara Municipal, através de diárias, custear deslocamentos para 
fora do Município, de seus Vereadores e Servidores, quando a serviço do Poder Legislativo
2 – que a diária deve ser suficiente para o custeio apenas das despesas de alimentação e estadia, devendo os deslocamentos serem 
custeados pela própria Câmara como despesas normais
3 – que, a concessão de diárias somente poderá ser feita desde que regulamentada por ato da Câmara, onde fiquem estabelecidos 
os critérios e valores dos deslocamentos;
4 – que as diárias devem ser motivadas, ou seja, deve constar nos atos concessórios os motivos dos deslocamentos, devendo tais 
motivos se aterem a serviços para a Câmara Municipal, e nunca particulares, partidários, trabalhos que não sejam de 
competência do Poder Legislativo, de cunho eleitoreiro na busca do cumprimento de promessas feitas para a população em 
geral, ou de atendimento a pedidos de eleitores em particular;
5 – que, a diária, por sua natureza, não exige a comprovação dos pagamentos efetuados, mas exige sim, que ao Controle Interno 
da Câmara seja comprovado que tal deslocamento realmente ocorreu e que os serviços foram realizados;
6 – que, entende-se, em relação aos Vereadores, que estes como Parlamentares, portanto, com atuação em Plenário e na 
comunidade, somente poderão ser concedidas diárias quando a serviço da Câmara, quando para participação em Encontros ou 
Congressos, ou ainda , quando designados pelo Presidente para representar aquele Poder;
7 – que, aos servidores aplicam-se os mesmos procedimentos indicados, devendo, quando da concessão de diárias, ser indicados 
os fatos motivadores dos deslocamentos, podendo estes se dar apenas a serviço do Poder Legislativo;
8 – finalmente, entendeu a Quinta Auditoria que os deslocamentos do Presidente da Câmara, quando a serviço ou representando 
o Poder podem ser custeados por diárias. 

RELATOR: Conselheiro Walter Rodrigues

PROCESSO Nº: 28961/06

SESSÃO: 24.01.07
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RC Nº 07/07 - A Coordenadora do Setor de Convênios da Prefeitura Municipal de Rio Verde, Senhora Gleice Cabral de Castro, 
consultou ao Tribunal acerca da existência de normas exaradas pelo TCM sobre Convênios, e na falta destas informar o 
posicionamento quanto à documentação que o Município deverá exigir dos Órgãos Públicos Federais, Estaduais ou Municipais 
e Entidades Privadas. A consulente questiona também a respeito da forma de cumprir a notificação do Juiz de Direito Substituto 
na Comarca, de pagamento do aluguel de sua residência no prazo de 10 (dez) dias, não possuindo o Município imóvel para 
suprir tal necessidade. Gleice Cabral questionou ainda sobre: 1 – a forma do Município conveniar-se com o Ministério do 
Exército através da 11ª. Região Militar para apoiar financeiramente a Unidade do Tiro de Guerra 11-006, o qual realiza compras 
de material de expediente, higiene e limpeza e outros pequenos gastos, informando que o Prefeito é o Diretor desta Unidade; 2 – 
a forma de concessão de bolsas de estudo a pessoas carentes e servidores da educação nas Universidades; 3 – a forma de 
conceder auxílio financeiro ao Sindicato Rural de Rio Verde para asfaltamento das vias internas no Parque de Exposição. Ao 
final indagou se todos os auxílios devem ser precedidos de convênios ou existe uma forma mais simplificada.

RESOLVE: O Tribunal de Contas dos Municípios, acolhendo os Pareceres da Quinta Auditoria e da Procuradoria Geral de 
Contas manifestou os seguintes entendimentos ao consulente: 

1) a firmatura de convênio, sob esta figura, pressupõe-se um ajuste onde ambas as partes terão parcelas a cumprir 
(cooperação), e não apenas a execução de serviços e o seu pagamento pelo Poder Executivo;

2) a Lei Federal nº 9.666/93 estabeleceu em seu artigo 116 a aplicação das disposições desta lei aos convênios, bem como 
normatizou seu conteúdo questão da nos parágrafos § 1º ao 6º;

3) também sobre a questão a Lei Complementar nº 101/00, em seu capítulo VI, artigos 26,27 e 28;

       
       4) que, diante da legislação citada, os auxílios e subvenções devem ser precedidos de:

a – Lei autorizativa específica para o caso;

b – Plano de aplicação dos recursos, metas a serem atingidas, cronograma de desembolso;

c – Previsão orçamentária;

d – Declarações de que as despesas se ajustam às exigências da LRF; 

e – Se a entidade beneficiada com os recursos foi privada, deverá possuir Lei Municipal declarando-a de utilidade pública.

5) – os processos para registro dos convênios firmados a serem encaminhados a este Tribunal, observada a RM nº 009/04, 
devem compor:

a) – a Lei Municipal específica autorizativa;

b) – o convênio firmado;

c) – comprovante de publicação;

d) – plano de aplicação dos recursos,

e) – documentação jurídica e fiscal da entidade beneficiada, com as CNDs do FGTS e INSS e as exigidas pelas Leis 
Municipais complementares;

f) – declarações de que as despesas se ajustam às exigências da LRF.
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6) – também na forma do disposto na Lei Federal nº 8.666/93 todos os valores transferidos para as mãos de terceiros, devem 
ser objeto de prestação de contas ao Poder Executivo, avaliados e analisados pelos Controles Internos, quanto à 
correta aplicação dos recursos de acordo com o Plano de Aplicação e sendo as despesas devidamente comprovadas, 
para tanto sendo necessário:

a) abertura de conta bancária específica para movimentação dos recursos;

b)pagamento de despesas pela entidade conveniada somente através de cheques normativos;

c) no caso de recursos liberados periodicamente, a cada liberação deverá o Município via de seu Controle Interno verificar
a regularidade das prestações de contas dos recursos anteriores, para as liberações posteriores;

d) os processos  de  prestação de contas  deverão ficar sob  a guarda  dos  Controles Internos, já  avaliados e aprovados pelo
Chefe do Executivo para futuras inspeções a cargo deste Tribunal.

7 ) – quanto ao auxílio pretendido para o Tiro de Guerra e para o Sindicato Rural, este depende de todos os procedimentos e 
documentação indicada nos itens 3 e 4;

8) – com relação ao pagamento de aluguel para o Juiz Substituto, tal despesa é vedada pelo Provimento nº 001/97, baixado 
pelo  Conselho Superior da Magistratura, a não ser que seja firmado convênio de cooperação mutua com o Tribunal de 
Justiça de Goiás, onde conste tal responsabilidade por parte do Município.

        A Procuradoria Geral de Contas manifestou-se de acordo com a Quinta Auditoria, observando-se contudo, que para a 
realização de Concursos Públicos deverá ser feito contrato de prestação de serviços com a entidade que promoverá as 
inscrições, elaboração, aplicação e correção das provas, e, para a concessão de bolsas de estudos a pessoas carentes e a 
servidores da educação deverá ser firmado convênio com as respectivas faculdades.

     RC Nº 009/07: O Presidente da Câmara Municipal de Anápolis, vereador Achiles Mendes Ribeiro, consultou ao 
Tribunal de Contas sobre a possibilidade de a Câmara Municipal conceder ajuda de custo para Vereador participar de 
curso de extensão “Diversidade, Direitos Humanos e Cidadania”, ministrado pela UFG.

RESOLVE : O Tribunal de Contas dos Municípios pelos seus membros integrantes de seu colegiado manifestou ao 
consulente o entendimento de que a concessão de ajuda de custo a vereador para participação em  curso, somente é 
permitida em se tratando de curso específico de treinamento e aperfeiçoamento das funções legislativas.

RELATORA: Conselheira Maria Teresa Fernandes Garrido

              PROCESSO Nº: 25550/06

               SESSÃO: 31.01.07
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