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 ACÓRDÃO AC-CON N.º 00013/2015     – TCMGO – PLENO 

 

PROCESSO N. :08475/15 

MUNICÍPIO :Senador Canedo 

ASSUNTO :Consulta 

CONSULENTE :ROBSON HENRIQUE DE OLIVEIRA – Presidente do 
Instituto de Previdência do Servidor Público de 
Senador Canedo – IAMESC 

RELATOR :Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

EMENTA: CONSULTA. PLANO DE ASSISTÊNCIA À 
SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO GERIDO POR PESSOA 
JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. CONTRIBUIÇÃO. 
PROPORCIONALIDADE AO SERVIÇO PRESTADO. 
VALORES INDEVIDAMENTE RECOLHIDOS. 
RESTITUIÇÃO. 

1. Não é legítima a incidência de contribuição do servidor 
para “plano de saúde municipal do servidor público” sobre o 
décimo terceiro salário, por ferir os princípios da 
proporcionalidade e razoabilidade. Precedentes do TJGO; 

2. Realizado o recolhimento indevido, devem os valores ser 
restituídos, sob pena de enriquecimento sem causa da 
pessoa jurídica que os recebe, observados os preceitos 
legais. 

3. Referindo-se os valores recolhidos indevidamente à parte 
paga pelo Município (“contribuição patronal”), poderá este 
renunciar a tais valores em favor da entidade gestora do 
“plano de saúde municipal”, mediante autorização 
legislativa, observados igualmente os preceitos legais. 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, processo nº 

08475/15, que tratam sobre consulta formulada pelo Presidente do Instituto de 

Previdência do Servidor Público de Senador Canedo – IAMESC, por meio da qual 

são realizados questionamentos a esta Corte de Contas sobre aspectos 

relacionados ao custeio de Plano de Assistência à Saúde do servidor público de 

Senador Canedo. 

Considerando a Proposta de Decisão nº 319/2015-GABVJ, proferida 

pelo Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo; 
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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 da presente consulta, em razão da presença dos 

pressupostos de admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste Tribunal; 

2. Responder os questionamentos do consulente, abaixo transcrito, nos 

termos pontuados nos subitens 2.1, 2.2 e 2.3: 

Está dotado de legalidade a cobrança de contribuição dos servidores públicos 
municipais, USUÁRIOS DO PLANO DE SAÚDE, do Instituto de Assistência à 
Saúde dos Servidores Públicos de Senador Canedo – IAMESC, referente à 
remuneração do 13º salário? 

2.1. A contribuição paga pelo servidor público municipal a plano de 

assistência à saúde gerido pelo Município (ou outra pessoa jurídica de direito 

público) não deve incidir sobre o décimo terceiro salário, uma vez que, sendo o 

serviço prestado pelo prazo de 12 meses (um ano), configura-se desproporcional e 

desarrazoado o pagamento de treze parcelas anuais destinadas a custear tal 

serviço. 

Em caso afirmativo, de que não se pode, legalmente, cobrar a contribuição do 
usuário sobre a remuneração do 13º salário, é legítima a restituição do valor 
descontado do 13º do servidor usuário? 

O IAMESC não tem dotação orçamentária específica para empenhar e fazer o 
pagamento da restituição, referente ao 13º salário do USUÁRIO, da parte 
patronal/financiador ao MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO, como deverá 
proceder? 

2.2. Os valores recolhidos indevidamente dos servidores públicos para 

custeio de plano de assistência à saúde do servidor municipal devem ser a estes 

restituídos, com inclusão dos acréscimos legais, sob pena de configuração de 

enriquecimento sem causa da entidade gestora do referido plano de saúde, 

observados os preceitos da Lei 4.320/64, ressalvando-se as parcelas já prescritas. 

A restituição ao servidor sobre a sua remuneração do 13º salário, implica 
também, automaticamente, na restituição da parte patronal/contribuição paga 
sobre o 13º respectivo pelo MUNICÍPIO DE SENADOR CANEDO, portanto, 
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ao respectivo Ente patrocinador do Instituto de Assistência à Saúde dos 
Servidores Públicos Municipais de Senador Canedo-IAMESC? 

O Município de Senador Canedo poderá deixar de receber a restituição 
patronal/financiador do Plano de Saúde, referente à contribuição patronal do 
13º salário, mediante autorização legislativa, para incorporar ao patrimônio 
financeiro do IAMESC? 

2.3. Prevendo a legislação específica que dispõe sobre o custeio do plano 

de assistência à saúde do servidor que a base de calculo da contribuição do 

Município será a mesma da contribuição do servidor público, a contribuição patronal 

não deve incidir sobre o décimo terceiro salário, devendo ser realizada a restituição 

dos valores indevidamente recolhidos, salvo renúncia do Município em favor da 

pessoa jurídica pública gestora do referido plano, mediante autorização legislativa. 

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 14 dias do mês de outubro de 2015.                    

 
Honor Cruvinel de Oliveira 

Presidente 
Participantes: 
 

Cons. Maurício Oliveira Azevedo               Cons. Sebastião Monteiro 

 

Cons. Francisco Ramos                                    Cons. Nilo Resende 

 

Cons. Daniel Goulart    Cons. Joaquim de Castro 

   

Cons. Subst. Vasco C. A. Jambo (Relator, não votante) 

 

Presente: Fabrício Macedo Motta    Ministério Público de Contas 
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