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AC-CON N.   00012/2015   – TCMGO – PLENO 

PROCESSO N. :22601/14 

MUNICÍPIO :Santo Antônio do Descoberto 

ASSUNTO :Consulta 

CONSULENTE :ITAMAR LEMES DO PRADO – Prefeito  

RELATOR :Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 
EMENTA: Consulta. Conhecimento. 
Contabilização de despesas. Contratação de 
Cooperativas médicas. Terceirização.  
 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, processo nº 

22601/14, que tratam sobre consulta formulada pelo Prefeito Municipal de 

Santo Antônio do Descoberto, Sr. Itamar Lemes do Prado, solicitando 

posicionamento deste egrégio Tribunal sobre a possibilidade das despesas 

realizadas com cooperativas médicas serem classificadas, nas prestações de 

contas, como despesas de pessoa jurídica, e não, despesas de pessoal. 

Considerando a Proposta de Decisão nº 274/2015-GABVJ, 

proferida pelo Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo; 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado de Goiás, reunidos em Sessão do Tribunal Pleno, diante 

das razões expostas pelo Relator em: 

1. Conhecer a consulta realizada pelo consulente, em razão da 

presença dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 31 da Lei 

Orgânica deste Tribunal; 

2. Responder o questionamento do consulente, abaixo transcrito, 

nos termos pontuados no subitem 2.1: 

 “Venho pó deste encaminhar a este Egrégio tribunal de Contas, 
a presente consulta acerca da legalidade das despesas gastas 
com as cooperativas médicas, serem classificadas nas 
prestações de contas como despesa de pessoa jurídica, por 
consequência não entrando como despesa de pessoal.” 

2.1. A contratação de cooperativas médicas representa terceirização 

de serviços pela Administração e que, neste caso, seja a contratada pessoa 
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física ou jurídica, para a contabilização da despesa deve-se verificar a natureza 

do serviço, objeto contratual, da seguinte forma: 

a) sendo atividade meio = não se inclui no cômputo do montante de 

gasto com pessoal quando não haja correspondência com as 

atribuições dos cargos constantes no quadro do órgão ou 

entidade; 

b) sendo atividade fim ou aquelas tidas como atividade meio, mas que 

possuem correspondência com as atribuições dos cargos 

constantes no quadro do órgão ou entidade = serão incluídas no 

montante de gasto com pessoal, exceto, em se tratando de atividade 

meio cujos cargos tenham sido extintos total ou parcialmente do quadro 

de pessoal do ente. 

3. Determinar que se cumpram as demais formalidades de praxe. 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 

GOIÁS, em Goiânia, aos 16 dias do mês de setembro de 2015.                        

 
Honor Cruvinel de Oliveira 

Presidente 
Participantes: 
 
 
Consª. Maria Teresa F. Garrido                                  Cons. Sebastião Monteiro  
 
 
Cons. Francisco José Ramos                                              Cons. Nilo Resende 
 
 
Cons. Daniel Goulart                                  Cons. Joaquim Alves de Castro Neto 
 
 
Cons. Subst. Vasco C. A. Jambo (Relator, não votante) 
 
 
Presente Fabrício Macedo Mota      Ministério Público de Contas  
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