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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00028/2017 - Técnico Administrativa 

 

 

Processo n° 13721/2017 

Município Rio Quente 

Órgão Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores - PREVI 

Assunto Consulta – atribuições e competência do Conselho Deliberativo 

Previdenciário 

Período de Referência 2017 

Consulente José Danilo da Silva (Diretor Executivo) 

Relator Conselheiro Substituto Irany Júnior 

 

 

CONSULTA. 1. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONSELHO 
DELIBERATIVO PREVIDENCIÁRIO. ATRIBUIÇÕES. CONTROLE SOCIAL. 
CORREÇÃO DE ATOS E FATOS DECORRENTES DA GESTÃO. 2. COMPETÊNCIA 
DA ADMINISTRAÇÃO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. RESCISÃO UNILATERAL. 
RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 

1. É competência do Conselho Deliberativo Previdenciário do RPPS, por meio de seu 
colegiado ou instância de decisão, mediante parecer, acompanhar e fiscalizar sua 
administração, efetivando o controle social do instituto, podendo, para tanto, adotar 
providências para a correção de atos e fatos decorrentes da gestão, com vista ao 
efetivo cumprimento de suas finalidades. 

2. Evidenciada irregularidade em contrato ou em outros atos, apontada pelo Conselho 
Deliberativo Previdenciário do Rio Quente/PREVI, no exercício de sua competência 
fiscalizatória, caberá à Administração: i) em quaisquer casos, adotar as providências 
necessárias ao saneamento das irregularidades apontadas; e ii) no caso dos contratos, 
quando se tratar de alguma das hipóteses previstas no art. 78, incisos I a XII e XVII, 
manifestas no art. 79, I da Lei nº 8666/1993, promover a rescisão unilateral conforme 
art. 58, II da mesma Lei. 

 

Trata-se de consulta do Diretor Executivo do Fundo Municipal de 

Previdência Social dos Servidores do Município de Rio Quente – PREVI, acerca dos 

limites legais da competência do Conselho Fiscal Deliberativo Previdenciário, 
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precipuamente quando da emissão de pareceres considerando irregulares 

determinados atos e contratações, com o seguinte questionamento em tese: 

 

Na hipótese do Conselho Deliberativo e Previdenciário – CDP do Regime Próprio de 
Previdência Social de Rio Quente - Rio Quente-PREVI, no exercício de sua competência 
fiscalizatória, questionar a regularidade de contratações ou de outros atos, deverá o gestor 
previdenciário adotar as medidas apontadas ou determinadas pelo referido Conselho? 

2. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, na forma dos 

dispositivos e argumentos expostos na Proposta de Decisão nº 330/2017-GCSICJ, 

do Conselheiro Substituto Irany de Carvalho Júnior, relator, ACORDA o Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos membros integrantes do seu 

Colegiado Pleno: 

3.  

I -  RESTRINGIR A EFICÁCIA DA DECISÃO ao Município de Rio 

Quente; 

 

II -  RESPONDER AO CONSULENTE na forma a seguir: 

 

 a) é competência do Conselho Deliberativo Previdenciário do Regime 

Próprio de Previdência Social de Rio Quente – Rio Quente/PREVI, por meio de seu 

colegiado ou instância de decisão, acompanhar e fiscalizar sua administração, 

efetivando o controle social do instituto, podendo, para tanto, adotar providências 

para a correção de atos e fatos decorrentes da gestão, com vista ao efetivo 

cumprimento de suas finalidades, com emissão de parecer; 

 

 b) evidenciada irregularidade em contrato ou em outros atos, apontada 

pelo Conselho Deliberativo Previdenciário do Rio Quente/PREVI, no exercício de sua 

competência fiscalizatória, caberá à Administração: 

 

 b.1) em quaisquer casos, adotar as providências necessárias ao 

saneamento das irregularidades apontadas; e 
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 b.2) no caso dos contratos, quando se tratar de alguma das hipóteses 

previstas no art. 78, incisos I a XII e XVII, manifestas no art. 79, I da Lei nº 

8666/1993, promover a rescisão unilateral conforme art. 58, II da mesma Lei. 

 

4. À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 6 de 

dezembro de 2017. 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

Relator: Vasco Cícero Azevedo Jambo. 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Joaquim Alves 

de Castro Neto, Cons. Maria Teresa Garrido Santos, Cons. Nilo Sérgio de Resende 

Neto, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo, Cons. 

Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério Público de 

Contas, Procurador Henrique Pandim Barbosa Machado. 

5.  

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Sub.Vasco Cícero Azevedo Jambo: Cons. Daniel Augusto 

Goulart, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Maria Teresa Garrido Santos, 

Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
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PROPOSTA DE DECISÃO N° 330/2017-GCSICJ 

Processo n° 13721/2017 

Município Rio Quente 

Órgão Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores - PREVI 

Assunto Consulta – atribuições e competência do Conselho Deliberativo Previdenciário 

Período de Referência 2017 

Consulente José Danilo da Silva (Diretor Executivo) 

Relator Conselheiro Substituto Irany Júnior 

CONSULTA. 1. REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. CONSELHO 
DELIBERATIVO PREVIDENCIÁRIO. ATRIBUIÇÕES. CONTROLE SOCIAL. 
CORREÇÃO DE ATOS E FATOS DECORRENTES DA GESTÃO. 2. COMPETÊNCIA 
DA ADMINISTRAÇÃO. CONTRATAÇÃO IRREGULAR. RESCISÃO UNILATERAL. 
RESPEITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 

1. É competência do Conselho Deliberativo Previdenciário do RPPS, por meio de seu 
colegiado ou instância de decisão, mediante parecer, acompanhar e fiscalizar sua 
administração, efetivando o controle social do instituto, podendo, para tanto, adotar 
providências para a correção de atos e fatos decorrentes da gestão, com vista ao 
efetivo cumprimento de suas finalidades. 

2. Evidenciada irregularidade em contrato ou em outros atos, apontada pelo Conselho 
Deliberativo Previdenciário do Rio Quente/PREVI, no exercício de sua competência 
fiscalizatória, caberá à Administração: i) em quaisquer casos, adotar as providências 
necessárias ao saneamento das irregularidades apontadas; e ii) no caso dos contratos, 
quando se tratar de alguma das hipóteses previstas no art. 78, incisos I a XII e XVII, 
manifestas no art. 79, I da Lei nº 8666/1993, promover a rescisão unilateral conforme 
art. 58, II da mesma Lei. 

I - RELATÓRIO 

1.1. Do objeto 

 Trata-se de consulta do Diretor Executivo do Fundo Municipal de 

Previdência Social dos Servidores do Município de Rio Quente – PREVI, acerca dos 

limites legais da competência do Conselho Fiscal Deliberativo Previdenciário, 

precipuamente quando da emissão de pareceres considerando irregulares 

determinados atos e contratações, nos termos transcritos: 

[...] 

Na hipótese desta Unidade Gestora contratar Assessoria Jurídica com dispensa de 
licitação, porém cumprindo todos requisitos da lei nº 8.666/1993. E, contudo, o 
Conselho Fiscal e Deliberativo desta Unidade Gestora rejeitar esta contratação, deverá 
o Gestor Previdenciário cancelar o citado contrato? (destacou-se). 
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1.2. Da tramitação 

1.2.1. Do parecer jurídico do consulente 

2. A inicial apresenta parecer jurídico em duas laudas (fls. 2/3), que, 

discorrendo sobre a Lei Municipal nº 451, de 15/12/2006, art. 88, afirma caber ao 

Conselho Deliberativo do Fundo Previdenciário “... fiscalizar, aprovar e tomar 

medidas cabíveis em órgãos superiores para que tal contrato seja desfeito...” 

1.2.2. Da manifestação da Divisão de Documentação e Biblioteca 

3. Os autos foram encaminhados à Divisão de Documentação e 

Biblioteca, para os fins do art. 134, XV, do Regimento Interno, a qual, pelo Despacho 

nº 183/2017 (fls. 5) atestou a inexistência de manifestações prévias do Tribunal 

envolvendo a competência do conselho deliberativo para rejeitar contratação de 

assessoria jurídica realizada pelo gestor do fundo previdenciário. 

1.2.3. Da manifestação da SLC – não conhecimento 

4. Pelo Despacho nº 666/2017, de 23/6/2017 (fls. 7), os autos foram 

encaminhados à Secretaria de Licitações e Contratos, que, pelo Parecer nº 

019/2017, de 13/9/2017 (fls. 8/10), opinou, em preliminar, pelo não conhecimento, 

porém manifestou-se sobre o mérito nos termos a seguir: 

[...] 

2. ANÁLISE JURÍDICA: 

O presente pronunciamento se dá com fulcro no art. 109, inciso IV, da Resolução 
Administrativa nº 0073, de 21 de outubro de 2009, Regimento Interno deste Tribunal. 

2.1. Da admissibilidade. 

Embora o juízo de admissibilidade das consultas seja de competência do Conselheiro-
Substituto Relator (art. 83, IX do RITCM/GO), antes de adentrar em seu mérito faz-se 
necessário analisá-la em confronto com os requisitos que constam nos artigos 199 e 200 do 
RITCM/GO. 

  Os dispositivos legais que embasam a consulta revelam matéria de competência deste 
Tribunal de Contas (art. 199, caput do RITCM/GO e art. 31, caput, da Lei nº 15.958/2007).  

 A legitimidade da autoridade consulente, Diretor Executivo do Rio Quente- PREVI, 
encontra-se amparada no art. 199, II, do RITCM/GO. 

  O objeto da consulta foi indicado de forma precisa e esta se encontra instruída com 
parecer do órgão de assistência jurídica (fls. 02 e 03), em atendimento ao art. 199, §1º do 
RITCM/GO e art. 31, §1º da Lei nº 15.958/2007.  

 Ademais, quanto ao requisito previsto no art. 200 do RITCM/GO e no art. 32 da Lei nº 
15.958/2007, vislumbra-se que a consulta se refere a caso concreto, uma vez que se refere 
especificamente ao regramento do Rio Quente-PREV, de modo que cada município de Estado 
de Goiás possuiu seu regramento próprio na matéria de fundo de previdência social. 
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 Conclui-se, portanto, que a consulta não deve ser conhecida por não cumprir o requisito 
previsto no art. 200 do RITCM/GO e no art. 32 da Lei nº 15.958/2007, qual seja, não versar 
apenas sobre caso concreto. Contudo, se este não for o entendimento do Relator Conselheiro, 
segue manifestação desta Especializada. 

2.2. Do mérito. 

 Preliminarmente, convém ressaltar que o tema da competência do Conselho Fiscal e 
Deliberativo para rejeitar a contratação dos serviços de assessoria jurídica com dispensa de 
licitação ainda não foi objeto de apreciação por parte deste Tribunal. 

 Desta feita, imperiosa se faz a apreciação da presente consulta para fins de orientação 
tanto do município consulente, quanto dos demais municípios goianos. 

 Antes de adentrar na questão da competência fiscalizatória do Conselho Fiscal e 
Deliberativo, mister se faz tecer comentários a respeito da contratação da prestação de 
serviços de assessoria jurídica via inexigibilidade de licitação (intitulada de “dispensa” pelo 
consulente), assunto recorrente neste Tribunal. 

 É cediço que a realização de licitação pela Administração Pública representa a 
observância aos princípios constitucionais da isonomia, impessoalidade, moralidade, eficiência 
e da probidade administrativa, na medida em que se evita o favoritismo e propicia a escolha da 
proposta mais vantajosa. A matéria, de envergadura constitucional, encontra-se prevista no art. 
37, inciso XXI, da Constituição de 1988: 

XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras e 
alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que assegure igualdade de 
condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamento, 
mantidas as condições efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as 
exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das 
obrigações.  

 O legislador infraconstitucional, por seu turno, com o escopo de minudenciar o assunto, 
por meio da Lei nº 8.666/93, instituiu normas gerais para licitação e contratação da 
Administração Pública. 

 Desta feita, infere-se que o dever de licitar é a regra, enquanto as hipóteses de 
dispensa e inexigibilidade são exceções. 

 Nesta senda, a inexigibilidade de licitação prevista no artigo 25, II, da Lei nº 8.666/93 
deve se estribar aos casos em que o administrador não tem a faculdade para licitar, em face de 
não haver possibilidade de competição, por se tratar de serviços técnicos, de natureza singular, 
com profissionais ou empresas de notória especialização. 

 Outro não é o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça: 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ. AGRAVO 
EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA. LICITAÇÃO. 
INEXIGIBILIDADE. ESPECIALIDADE E SINGULARIDADE. REQUISITOS NÃO 
CONFIGURADOS. AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO 
ESPECIAL (Ag.REsp 854.079/GO, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 15/05/2016). 

 Portanto, sempre que o serviço não se configurar como singular e qualquer profissional 
em condições normais puder atender satisfatoriamente a necessidade da Administração, 
necessária será a realização de procedimento licitatório, devendo a municipalidade observar 
rigorosamente os requisitos legais. 

 Quanto à dispensa de licitação para o objeto em estudo, a mesma só pode se dar em 
função do valor (até oito mil reais anual), quando não acudirem interessados à licitação anterior 
e esta, justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a Administração (art. 24, II e 
V, da Lei de Licitações) ou ainda, excepcionalmente no caso de emergência (art. 24, IV, da Lei 
nº 8.666/93).  
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 Superado este ponto, passa-se a análise da competência do Conselho Fiscal e 
Deliberativo para rejeitar a contratação dos serviços de assessoria jurídica com dispensa de 
licitação. 

 Restou consignado que o município de Rio Quente editou a Lei Municipal nº 451/06 
dispondo sobre o regime próprio de previdência social. 

 Na indigitada lei há a previsão do Fundo de Previdência Social de Rio Quente- RIO 
QUENTE-PREV, autarquia municipal, como entidade gestora do regime próprio de previdência 
social (artigo 69), sendo composto de uma Diretoria e de um Conselho Deliberativo (artigo 71). 

 No que tange ao Conselho Deliberativo Previdenciário –CDP, órgão superior de 
deliberação colegiada, as competências são precipuamente de fiscalização (artigo 88), 
incluindo a “adoção de providências cabíveis para a correção de atos e fatos, decorrentes de 
gestão, que prejudiquem o desempenho e o cumprimento das finalidades do RIO QUENTE-
PREV” (artigo 88, IX). 

 Assim, existindo expressa previsão de competência fiscalizatória ao Conselho 
Deliberativo Previdenciário –CDP, nada mais natural que este a exerça, controlando, por 
exemplo, as contratações realizadas pelo Instituto de Previdência Própria do Rio Quente. 

 Com vistas ao controle das contratações, ao indigitado Conselho é lídimo analisar se 
estas observaram os princípios elencados em sede constitucional e legal, tais como os 
princípios: da isonomia, da seleção da proposta mais vantajosa, da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da 
vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e da economicidade, dentre 
outros. 

 Ademais, havendo a constatação do descumprimento de algum dos postulados citados 
alhures, mostra-se possível a declaração de nulidade do contrato, nos termos do artigo 59, da 
Lei nº 8.666/93. 

 Destaca-se, nesse sentido, o disposto no artigo 88, IX, da Lei Municipal 451/06 que, por 
sua literalidade, dispõe da competência do Conselho Deliberativo Previdenciário de adotar as 
providencias cabíveis para correção de atos ou fatos, decorrentes de gestão, que prejudiquem 
o desempenho e o cumprimento das finalidades do Rio Quente-PREV,  não lhe sendo imposto 
o mero dever de informação ou de solicitação de providencias por parte da gestão do fundo. 

 Por outro giro, eventual declaração de nulidade de contrato administrativo não exonera 
a Administração Pública de reembolsar o serviço já prestado, porque, do contrário, haveria 
enriquecimento sem causa.  

 De mais a mais, tendo em vista o poder fiscalizatório expressamente atribuído ao 
Conselho Deliberativo Previdenciário pela Lei Municipal nº 451/06, seria desejável que em 
sede de controle de contratações este se manifestasse antes da assinatura dos contratos com 
vistas à realização de um controle prévio, evitando-se assim possíveis contratações à margem 
da legalidade.  

 Por todo o exposto, esta Especializada entende que o Conselho Deliberativo 
Previdenciário tem competência para rejeitar a contratação dos serviços de assessoria jurídica 
com dispensa de licitação no exercício de seu poder fiscalizatório, uma vez tendo sido 
constatadas irregularidades passíveis de ocasionar a nulidade da avença, cabendo ao gestor 
previdenciário o exercício das atribuições que lhe são inerentes. Contudo, eventual declaração 
de nulidade de contrato administrativo não exonera a Administração Pública de reembolsar o 
serviço já prestado, porque, do contrário, haveria enriquecimento sem causa. 

3. CONCLUSÃO: 

 Diante do exposto, esta SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS 
RECOMENDA ao TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, por 
seu Tribunal Pleno que: 
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a) Não conheça da consulta por esta não cumprir o requisito previsto no art. 200 do 
RITCM/GO e no art. 32 da Lei nº 15.958/2007, qual seja, não versar apenas sobre caso 
concreto; 

b) Contudo, se o entendimento do Relator Conselheiro não for pelo não conhecimento 
da consulta, responder ao Consulente (Sr. José Danilo da Silva) que o Conselho Deliberativo 
Previdenciário tem competência para adotar as medidas cabíveis para a correção de atos ou 
fatos decorrentes de gestão, que prejudiquem o desempenho e o cumprimento das finalidades 
do Rio Quente-PREV,  podendo rejeitar e determinar a anulação de contratação de serviços de 
assessoria jurídica com dispensa de licitação no exercício de seu poder fiscalizatório, uma vez 
tendo sido constatadas irregularidades passíveis de ocasionar a nulidade da avença, 
consoante Lei Municipal nº 451/06, cabendo ao gestor previdenciário cancelar tal contratação. 
Entretanto, eventual declaração de nulidade do contrato administrativo não exonera a 
Administração Pública de reembolsar o serviço já prestado, porque, do contrário, haveria 
enriquecimento sem causa. 

 c) Dê ciência ao consulente da decisão que vier a ser adotada. (Grifos divergentes do 
original). 

1.2.4. Da manifestação do MPC – conhecimento sem efeito  

5. O Ministério Público de Contas, no Parecer nº 5953/2017, de 

17/10/2017 (fls. 21/26) adotou o seguinte posicionamento: 

[...] 

Versam os presentes autos acerca de CONSULTA formulada pelo Município de Rio 
Quente-Prev, por meio da Diretoria Executiva do Fundo Municipal de Previdência, 
questionando a necessidade do Gestor do FMP cancelar o contrato de assessoria jurídica, 
realizado por meio de dispensa de licitação, que observou todos os requisitos preceituados 
pela Lei Federal nº 8.666/93 em razão de rejeição do Conselho Fiscal e Deliberativo, 
hipoteticamente duas vezes mais caro que o contrato firmado no exercício anterior. 

A Assessoria Jurídica do Município emitiu o Parecer Jurídico (fls. 02/03) posicionando-
se pela possibilidade do Conselho Deliberativo Previdenciário fiscalizar, aprovar e tomar 
medidas cabíveis em órgão superiores para que o contrato abusivo seja desfeito e as 
responsabilidade do ato sejam verificadas, com arrimo no artigo 88, incisos II, III, VII e IX, da 
Lei Municipal nº 451/2006. 

Por meio do Despacho nº 183/17 (fls. 05) a Divisão de Documentação e Biblioteca 
informou a inexistência de registro de ementas de resoluções deste Tribunal que dispõem 
sobre Competência do Conselho Deliberativo Previdenciário para rejeitar Contratação de 
Assessoria Jurídica Realizada pelo Gestor do Fundo de Previdência do Município.  

Foram os autos recebidos e encaminhados à Unidade Técnica, pelo Conselheiro 
Substituto relator Irany de Carvalho Júnior, consoante Despacho nº 666/17 (fls. 06/07). 

A Secretaria de Licitações e Contratos, por meio do Parecer nº 019/2017 (fls. 08/10) 
exarou o seguinte entendimento: 

a) Não conheça da consulta por esta não cumprir o requisito previsto no art. 200 do 
RITCM/GO e no art. 32 da Lei nº 15.958/2007, qual seja, não versar apenas sobre caso 
concreto; 

b) Contudo, se o entendimento do Relator Conselheiro não for pelo não conhecimento da 
consulta, responder ao Consulente (Sr. José Danilo da Silva) que o Conselho Deliberativo 
Previdenciário tem competência para adotar as medidas cabíveis para a correção de atos ou 
fatos decorrentes de gestão, que prejudiquem o desempenho e o cumprimento das finalidades 
do Rio Quente-PREV,  podendo rejeitar e determinar a anulação de contratação de serviços de 
assessoria jurídica com dispensa de licitação no exercício de seu poder fiscalizatório, uma vez 
tendo sido constatadas irregularidades passíveis de ocasionar a nulidade da avença, consoante 
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Lei Municipal nº 451/06, cabendo ao gestor previdenciário cancelar tal contratação. Entretanto, 
eventual declaração de nulidade do contrato administrativo não exonera a Administração 
Pública de reembolsar o serviço já prestado, porque, do contrário, haveria enriquecimento 
sem causa. 

c) Dê ciência ao consulente da decisão que vier a ser adotada. 

É o relatório. 

O entendimento desta Procuradoria segue o mesmo posicionamento adotado pela 
assessoria jurídica do Município e pela Unidade Técnica deste Tribunal, nos termos abaixo 
expostos: 

O art. 6º, da Constituição Federal, consagrou a previdência social como direito 
fundamental, tendo os artigos 201 e 202 a organizado sob a forma de regime geral, de caráter 
contributivo e de filiação obrigatória, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro 
e atuarial. 

O art. 40, por sua vez, estabeleceu a possibilidade aos servidores titulares de cargos 
efetivos dos entes federativos integrarem regime próprio de previdência de caráter contributivo 
e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e 
dos pensionistas. 

A Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/1998, considerada como a grande reforma 
previdenciária, representou o marco legal vigente dos Regimes Próprios de Previdência Social-
RPPS e alterou expressivamente o artigo 40 da Constituição, ficando assegurado ao servidor, 
titular de cargo efetivo no âmbito da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, um Regime 
de Previdência Social de caráter contributivo. 

A Emenda Constitucional 41/2003, com a alteração do artigo 149, § 1º, da Constituição, 
definiu expressamente que os entes federativos deveriam instituir a contribuição de seus 
servidores para o custeio do Regime Previdenciária de que trata o artigo 40 da Constituição 
Federal. 

Segundo GOMES1, nesse intervalo de 10 anos entre a promulgação da Constituição e a 
instituição dos RPPS, os institutos de previdência criados no período foram conduzidos sem 
um estudo atuarial, utilizando alíquotas irrisórias e garantindo benefícios dos mais variados 
tipos, ou seja, foram conduzidos de forma amadora, sem relação técnica entre custeio e plano 
de benefícios, misturando saúde com previdência, sem qualquer estudo atuarial e a mercê de 
políticos que, em alguns casos, lançaram mão dos recursos previdenciários para investimentos 
e custeio da máquina pública. 

Segundo ALMEIDA et. al2. apud GOMES3, após a promulgação da Constituição Federal 
de 1988 (CF/88), diversos municípios instituíram seus Regimes Próprios de Previdência Social 
(RPPS): 

“[...] alguns fugindo do alto custo do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), outros 
buscando um modelo coerente com a característica de previdência do servidor estatutário, mas 
sem observar alguns critérios técnicos, sendo que a ausência de um estudo atuarial inicial e, por 
consequência, a falta da construção de uma engenharia financeira, não foi considerada no 
momento da criação de vários RPPS.”. 

Segundo esse estudo, a gestão eficiente dos RPPS tem por finalidade equalizar os 
déficits previdenciários dos municípios, com adequação de um modelo de gestão pública 
competente em relação aos ativos financeiros e estudo atuarial, que é base para a construção 
de uma engenharia financeira de longo prazo, coibindo-se encobrir o déficit e empurrá-lo para 
os exercícios subsequentes. Tais elementos essenciais na construção de uma engenharia 
financeira.  

                                                           
1 GOMES, D. Regime de previdência social dos servidores públicos no Brasil. São Paulo, LTR, 2003. 
2 ALMEIDA, Rodolfo Machado de; CRUZ, Marcus Vinicius Gonçalves da. O Regime Próprio de Previdência Social 
no Município: Estudo de casos em Minas Gerais.XXXII Encontro da ANPAD. Rio de Janeiro, 6 a 10/set./2008. 
Acesso: http://www.anpad.org.br/admin/pdf/APS-B1025.pdf  
3 GOMES, D. Regime de previdência social dos servidores públicos no Brasil. São Paulo, LTR, 2003. 
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Visando a promoção do controle fiscalizatório dos entes públicos, a Constituição de 
1988 promoveu a abertura do Estado à efetiva participação do povo em sua gestão e controle, 
e reconheceu os direitos sociais, ao lado dos direitos individuais civis e políticos, preconizando 
que o povo é o titular legítimo do poder estatal, cujo exercício pode ser direto ou por meio de 
representantes.  

Assim, foram instituídos os conselhos de controle social consagrando o princípio da 
soberania popular, assegurando a participação social sobre o Estado, preconizado pelo § 
único, do art. 1º, da CF/884, que assim dispõe: 

“Art. 1º. [...] 

Parágrafo único. Todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 
diretamente, nos termos desta Constituição" 

A concepção dos conselhos de acompanhamento e controle social, para exercer a 
fiscalização social das receitas e despesas públicas, é um mecanismo de prevenção da 
corrupção e de fortalecimento da cidadania, e complemento ao controle institucional, exercido 
pelos órgãos fiscalizadores. 

Acerca do controle social exercido pelos conselhos, assim orienta a cartilha elaborada 
pela Controladoria-Geral da União, por meio da Secretaria de Prevenção da Corrupção e 
Informações Estratégicas Controle Social, intitulada “Orientações aos cidadãos para 
participação na gestão pública e exercício do controle social”5: 

“Conforme citado, os conselhos são instâncias de exercício da cidadania, que abrem espaço 
para a participação popular na gestão pública. Nesse sentido, os conselhos podem ser 
classificados conforme as funções que exercem. Assim, os conselhos podem desempenhar, 
conforme o caso, funções de fiscalização, de mobilização, de deliberação ou de consultoria.  

A função fiscalizadora dos conselhos pressupõe o acompanhamento e o controle dos atos 
praticados pelos governantes. A função mobilizadora refere-se ao estímulo à participação 
popular na gestão pública e às contribuições para a formulação e disseminação de estratégias 
de informação para a sociedade sobre as políticas públicas.  

A função deliberativa, por sua vez, refere-se à prerrogativa dos conselhos de decidir sobre as 
estratégias utilizadas nas políticas públicas de sua competência, enquanto a função consultiva 
relaciona-se à emissão de opiniões e sugestões sobre assuntos que lhes são correlatos.  

A legislação brasileira prevê a existência de inúmeros conselhos de políticas públicas, alguns 
com abrangência nacional e outros cuja atuação é restrita a estados e municípios.  

A instituição de conselhos e o fornecimento das condições necessárias para o seu 
funcionamento são condições obrigatórias para que estados e municípios possam receber 
recursos do Governo Federal para o desenvolvimento de uma série de ações.” 

O controle social dos regimes previdenciários, o qual propicia a participação dos 
segurados nos colegiados na gestão, foi estabelecido pelo artigo 10, da Constituição Federal6. 

O art. 1º, VI, da Lei Federal nº 9.717/19987, normatizou o controle social dos RPPS's e 
garantiu o direito dos segurados ao pleno acesso das informações relativas à citada gestão, 

                                                           
4 Art. 1º – A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito 
Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: 
Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, 
nos termos desta Constituição. 
5 http://www.cgu.gov.br/Publicacoes/controle-social/arquivos/controlesocial2012.pdf 
6 Art. 10. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em 
que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. 
7 Art. 1º Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em 
normas gerais de contabilidade e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os 
seguintes critérios: 
VI - pleno acesso dos segurados às informações relativas à gestão do regime e participação de 
representantes dos servidores públicos e dos militares, ativos e inativos, nos colegiados e instâncias de 
decisão em que os seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação; 
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bem como a participação de seus representantes nas instâncias em que seus interesses sejam 
objeto de discussão e deliberação.  

Nesse sentido, o texto de CALAZANS et. al.8, intitulado “A Política Regulatória 
Contemporânea dos Regimes de Previdência do Funcionalismo Público do Brasil: Avanços, 
Limitações e Propostas”: 

“O controle social na gestão pública compartilhada ressurgiu com o advento da Constituição 
Federal de 1988 (CF/1988). Após longo período de ausência da participação dos segurados na 
gestão dos colegiados de seus regimes previdenciários, haja vista o governo militar ter 
extinguido os Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs) e centralizado a sua administração, a 
CF/1988, inspirada pelo ambiente de retorno à democracia vivido à época, restabeleceu tal 
direito por meio do seu Artigo 10, posteriormente regulamentado, em relação aos RPPS, pelo 
inciso VI do Artigo 1º da Lei no 9.717/1998, qual seja, o direito ao pleno acesso dos segurados 
às informações relativas à gestão dos RPPS, bem como a participação de seus representantes 
nas instâncias em que seus interesses sejam objeto de discussão e deliberação, mesmo que 
não haja sido garantida, por lei, a paridade aritmética9 no âmbito desses conselhos 
previdenciários10.” 

O § 3º, do art. 10, da Portaria MPS nº 402/200811, que disciplinou os parâmetros e as 
diretrizes gerais para organização e funcionamento dos RPPS, bem como o art. 15, I, da 
Orientação Normativa SPS nº 002/200912, estabeleceram que o RPPS contará com colegiado 
ou instância de decisão, no qual será garantida a representação dos segurados, cabendo-lhes 
acompanhar e fiscalizar sua administração. 

CALAZANS e CAETANO13, nesse estudo realizado acerca das instituições da política 
previdenciária dos servidores públicos no Brasil, observaram que a regulação contemporânea 
pode ocorrer de três formas: autorregulação, regulação social e regulação estatal: 

Quanto aos aspectos da regulação social, vale destacar que a referida forma de regulação está 
alinhada à atual fase da administração pública – a Public Service Orientation (PSO), momento 
em que se deslocou a atenção para a noção de esfera pública como locus para o exercício do 
debate social, como forma de potencializar as garantias da democracia e cidadania, buscando-
se a satisfação ativa dos destinatários dos serviços púbicos, agora reconhecidos como cidadãos. 

O Brasil, no século XX, segundo Avritzer (2008), tornou-se um país com alto grau de propensão 
participativa, mediante a utilização de vários modelos: orçamentos participativos, conselhos 
gestores de políticas públicas e planos diretores municipais. Os primeiros são uma forma livre e 
irrestrita de participação de atores sociais, denominados, pelo autor, desenhos participativos de 
baixo para cima (participação em massa). Já os conselhos constituem um desenho de partilha 
de poder entre governo e sociedade civil com capacidade restrita de participação dos 
integrantes da sociedade, os seus representantes. E os planos diretores municipais são 
desenhos de ratificação pública das decisões de governo.  

Nesses espaços públicos, possibilitou-se introduzir mecanismos de accountability14, como 
conselhos, prestações de contas, transparência, participação política dos cidadãos, equidade e 

                                                           
8 CALAZANS, Fernando Ferreira; CAETANO, Marcelo Abi-Ramia. A Política Regulatória Contemporânea dos 
Regimes de Previdência do Funcionalismo Público no Brasil: Avanços, Limitações e Propostas. Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada.- Brasília: Rio de Janeiro: Ipea, 1990. Acesso:  
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1838.pdf 
9 Paridade aritmética, no âmbito dos RPPS, é a equivalência entre o número de representantes do governo e o dos 
servidores públicos. 
10 http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1838.pdf 
11 Art. 10. É vedada a existência de mais de um RPPS para os servidores titulares de cargos efetivos e de mais de 
uma unidade gestora do respectivo regime em cada ente federativo. 
§3º A unidade gestora única contará com colegiado ou instância de decisão, no qual será garantida a representação 
dos segurados. 
12 Art. 15. O RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios será administrado por unidade 
gestora única vinculada ao Poder Executivo que: 
 I - contará com colegiado ou instância de decisão, no qual será garantida a representação dos segurados, 
cabendo-lhes acompanhar e fiscalizar sua administração;  
13 CALAZANS, Fernando Ferreira; CAETANO, Marcelo Abi-Ramia. A Política Regulatória Contemporânea dos 
Regimes de Previdência do Funcionalismo Público no Brasil: Avanços, Limitações e Propostas. Instituto de 
Pesquisa Econômica Aplicada.- Brasília: Rio de Janeiro: Ipea, 1990. Acesso:  
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/TDs/td_1838.pdf 
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acesso à justiça. E são justamente essas formas de responsabilização dos gestores públicos que 
possibilitarão a construção de uma sociedade mais democrática. 

Seguindo esse contexto de municipalização previdenciária, o Município de Rio Quente 
editou as Leis Municipais nº 085/1991 e nº 451/2006, que regulamentam o Regime Próprio de 
Previdência Social. 

A Lei nº 451/2006 preceituou, em seu art. 76, a competência do Presidente da Diretoria 
do RPPS em organizar administrativa, contábil e financeiramente o RPPS, bem como contratar 
serviços de assessoria e técnicos especializados necessários para o suporte do funcionamento 
eficiente da entidade, in verbis: 

Art. 76. Ao Presidente cabe a gestão do RIO QUENTE - PREV e os poderes aqui previstos, 
assim como o poder de representação, inclusive jurídica, do Regime Próprio de Previdência 
Social de Rio Quente, além de: 

I - organizar administrativa, contábil e financeiramente; 

[...] 

III - Contratar serviços de assessoria e técnicos especializados necessários para dar 
suporte ao bom funcionamento do RIO QUENTE - PREV; 

Em observância ao normatizado, houve a instituição do Conselho Deliberativo, ao qual 
foram atribuídas as competências de normatizar, deliberar e fiscalizar as ações do RPPS, 
podendo, inclusive, adotar as providências cabíveis para a correção de atos e fatos, 
decorrentes de gestão, que prejudiquem o desempenho e o cumprimento das finalidades do 
RIO QUENTE – PREVI, consoante se extrai do art. 85, da referida Lei municipal, que instituiu o 
Conselho e normatizou a sua composição e funcionamento em nível municipal: 

Art. 85. Fica instituído o Conselho Deliberativo Previdenciário – CDP, órgão superior de 
deliberação colegiada, (...) 

[...] 

Art. 88. Compete ao CDP: 

[...] 

IX - adotar as providências cabíveis para a correção de atos e fatos, decorrentes de 
gestão, que prejudiquem o desempenho e o cumprimento das finalidades do RIO QUENTE 
- PREVI; 

[...] 

XI - apreciar a prestação de contas quadrimestrais e anuais a serem remetidas ao Tribunal 
de Contas dos Municípios (TCM-GO), emitindo parecer sobre sua regularidade de acordo 
com as normas gerais de contabilidade pública, devendo, se necessário for, contratar 
auditoria externa, a custo do RIO QUENTE - PREVI; 

[...] 

XIV - acompanhar e apreciar, mediante relatórios gerenciais por ele definidos, a execução 
dos planos, programas e orçamentos do regime de previdência;  

Assim, extrai-se a competência do Conselho Deliberativo quanto à aprovação ou 
reprovação dos atos de gestão do Diretor Presidente do RPPS, podendo, inclusive, adotar as 
providências cabíveis para a correção de atos e fatos, decorrentes de gestão, que prejudiquem 
o desempenho e o cumprimento das finalidades do RIO QUENTE – PREVI (inciso IX, do art. 
88). 

Nesse sentido, o questionamento contido na inicial é relativo à possibilidade do gestor 
cancelar o contrato de assessoria jurídica celebrado mediante dispensa de licitação, em valor 
muito superior ao exercício anterior, tendo em vista a rejeição do ato pelo Conselho 
Deliberativo. 

                                                                                                                                                                                     
14 Prestação de contas. 
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Sobre o assunto, tem repisado este Ministério Público de Contas que, face ao caráter 
de atividade administrativa permanente e contínua, o serviço de advocacia municipal deve ser 
cometido à responsabilidade de profissional habilitado e em situação de regularidade perante 
ao Ordem dos Advogados, integrante do quadro de cargos efetivos do ente público, com 
provimento mediante concurso público, em conformidade com o art. 37, II, da Constituição 
Federal. Assim, via de regra, não só deve se abster a administração municipal de realizar 
contratação de assessoria jurídica sem licitação, como deverá criar cargo de provimento efetivo 
para tais profissionais. 

Outras situações a serem consideradas são a ocorrência de vacância, afastamento 
temporário do titular do cargo efetivo de procurador, ou não existirem aprovados no concurso 
público. Em tais hipóteses é admissível, de forma excepcional, até novo provimento do cargo, a 
contratação de profissional. 

A Administração poderá recorrer eventualmente à contratação de profissional alheio aos 
seus quadros, em face de causas específicas ou especializadas, desde que presente a 
natureza singular do serviço, caracterizado pela presença de requisitos de diferente natureza, 
tais como, a complexidade da questão, a especialidade da matéria, a relevância econômica, 
dentre outros. 

Quando à inexigibilidade de licitação, primordial registrar que a Lei Federal nº 8.666/93, 
em seu art. 25, prevê a contratação direta de serviços advocatícios, em razão da 
especificidade e peculiaridade do objeto, sendo que, no caso peculiar, a contratação direta de 
profissionais da advocacia pautada no inciso II e o § 1º desse dispositivo, bem como no artigo 
13, incisos III e V do mencionado diploma, estabelecem algumas hipóteses em que a 
competição não é viável. Preconizando a observância de dois outros requisitos: a) o objeto 
possuir natureza singular e b) possuir o contratado notória especialização.  

Quanto à possibilidade de cancelamento do contrato de serviços advocatícios em razão 
da rejeição do ato pelo Conselho Deliberativo, fundamentando no vultoso valor em relação ao 
contrato firmado no exercício anterior, deverá o jurisdicionado cumprir os preceitos da Lei nº 
8.666/93, observado o artigo 5º, LV da CF, que assegura nos processos e atos administrativos 
o contraditório e a ampla defesa. 

Por todo o exposto, este Ministério Público de Contas manifesta-se no sentido de que o 
questionamento formalizado encontra resposta nos incisos IX, XI e XIV do art. 8815, da Lei 
Municipal nº 451/2006, bem como nos preceitos da Lei nº 8.666/93, que regem a celebração e 
rescisão de contratos, qual seja: 

1) é competência do Conselho Deliberativo Previdenciário do RPPS, por meio de seu 
colegiado ou instância de decisão, acompanhar e fiscalizar sua administração, 
efetivando o controle social do instituto, podendo, para tanto, adotar providências para a 
correção de atos e fatos decorrentes da gestão, com vista ao efetivo cumprimento de 
suas  finalidades, com emissão de parecer acerca de sua regularidade. 

2) A Administração Pública poderá promover a rescisão unilateral antes do término do 
prazo de vigência do contrato, invocando motivos de ilegalidade, inadimplemento 
contratual por parte do contratado ou razões de interesse público, desde que cumpridos 
os preceitos especificados no art. 58, II, parte final, que remete ao inciso I do art. 79, 
ambos da Lei Federal n° 8.666/9316, observado o artigo 5º, LV da CF, que assegura nos 

                                                           
15 Art. 88. Compete ao CDP: 
IX - adotar as providências cabíveis para a correção de atos e fatos, decorrentes de gestão, que prejudiquem o 
desempenho e o cumprimento das finalidades do RIO QUENTE - PREVI; 
XI - apreciar a prestação de contas quadrimestrais e anuais a serem remetidas ao Tribunal de Contas dos 
Municípios (TCM-GO), emitindo parecer sobre sua regularidade de acordo com as normas gerais de contabilidade 
pública, devendo, se necessário for contratar auditoria externa, a custo do RIO QUENTE - PREVI; 
XIV - acompanhar e apreciar, mediante relatórios gerenciais por ele definidos, a execução dos planos, programas e 
orçamentos do regime de previdência;  
16 Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 
Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a 
eles, a prerrogativa de: 
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processos e atos administrativos o contraditório e a ampla defesa. (Grifos divergentes 
do original). 

6. Em seguida, vieram os autos a este Relator. 

7. É o relatório.  

II – DA FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. Preliminares 

2.1.1. Da competência do TCMGO 

8. A competência geral deste Tribunal para responder consultas consta 

na Lei nº 15.958/07, artigo 31, caput, também contida no art. 1º, XXV do Regimento 

Interno (RITCMGO). 

2.1.2. Da competência do Tribunal Pleno 

9. Nos termos do art. 9º, inciso I, alínea “e”, do RITCMGO, compete ao 

Colegiado Pleno decidir as consultas formuladas ao Tribunal. 

2.1.3. Da competência do Relator 

10. Pelo art. 3º, II, da RA nº 232, de 31/8/2011, a competência em razão da 

matéria é própria de Conselheiros Substitutos, designada a este Relator, no 

exercício de 2017, a presidência das consultas de Rio Quente, conforme art. 4º e 

Anexo I da Decisão Normativa nº 15/2016 - TCMGO. 

2.1.4. Da admissibilidade da consulta 

11. A matéria, que envolve direito previdenciário, é relevante, considerando 

o fato de que os fundos previdenciários lidam com recursos destinados ao 

cumprimento da política nacional de seguridade social, assentada na Constituição 

                                                                                                                                                                                     
II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 desta Lei; 
Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser: 
I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do 
artigo anterior; 
§ 1º A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 
§ 2º Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa do 
contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 
I - devolução de garantia; 
II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

http://www.tcm.go.gov.br/


Estado de Goiás 
Tribunal de Contas dos Municípios 
Gabinete do Conselheiro Substituto Irany Júnior 

AC-CON                RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO.         -       www.tcm.go.gov.br               
12 

01400028-17-RESULTADO 

Processo nº. 13721/2017 
 

Fls. 

Federal, Título VIII – Da Ordem Social, cuja base se firma no primado do trabalho e 

que objetiva o bem-estar e a justiça social. 

12. O Capítulo II, a partir do art. 194, define a seguridade como um 

conjunto integrado de ações destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à 

previdência e à assistência social, que integram os direitos e garantias 

fundamentais, fixados no art. 6º, caput, da Constituição Federal, entre os direitos 

sociais. 

13. O assento constitucional estampa a relevância da matéria. O tema da 

consulta deve ser objeto de deliberação tendo em vista o primado do controle social. 

14. Por tais motivos, esta Relatoria opinou pelo conhecimento, não 

obstante os autos evidenciassem a presença de caso concreto, para que o Tribunal 

esclareça os limites e atribuições do Conselho Deliberativo e Previdenciário do Rio 

Quente/PREVI, constantes no artigo 88 da Lei Municipal nº 451/2006. 

15. O Tribunal Pleno, reunido em sessão técnico-administrativa do dia 6 de 

dezembro de 2017, adotou a preliminar e conheceu da consulta, ficando para a 

sessão subsequente a resolução do mérito. 

2.1.5. Da tese jurídica 

16. De outra parte, é de se considerar que a formulação da consulta pela 

autoridade consulente não se mostrou adequada, pela existência de caso concreto. 

17. Contudo, é possível, mediante exegese dos arts. 31, § 3º e 32 da Lei 

Estadual nº 15.958/2007, concluir pela apresentação de resposta, quando do caso 

concreto for possível extrair a tese. 

18. Na hipótese dos autos, o Consulente procura saber os reais limites da 

atribuição fiscalizatória do conselho deliberativo previdenciário e a repercussão 

dessas decisões na sua esfera de gestão. Todavia, ele realizou a pergunta nos 

termos a seguir: 

[...] 

Na hipótese desta Unidade Gestora contratar Assessoria Jurídica com dispensa de licitação, 

porém cumprindo todos requisitos da lei nº 8.666/1993. E, contudo, o Conselho Fiscal e 

Deliberativo desta Unidade Gestora rejeitar esta contratação, deverá o Gestor Previdenciário 

cancelar o citado contrato? (destacou-se). 

http://www.tcm.go.gov.br/


Estado de Goiás 
Tribunal de Contas dos Municípios 
Gabinete do Conselheiro Substituto Irany Júnior 

AC-CON                RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO.         -       www.tcm.go.gov.br               
13 

01400028-17-RESULTADO 

Processo nº. 13721/2017 
 

Fls. 

19. Esta Relatoria, em virtude da análise temática realizada nos autos, 

apresenta a seguinte a tese, que será adotada na resposta: 

Na hipótese do Conselho Deliberativo e Previdenciário – CDP do Regime Próprio de 

Previdência Social de Rio Quente - Rio Quente-PREVI, no exercício de sua competência 

fiscalizatória, questionar a regularidade de contratações ou de outros atos, deverá o gestor 

previdenciário adotar as medidas apontadas ou determinadas pelo referido Conselho? 

2.2. Do mérito 

2.2.1. Considerações iniciais 

20. Quanto ao mérito, esta Relatoria apoia os fundamentos erigidos pelo 

Parecer da Autoridade Consulente, da Secretaria de Licitações e Contratos e do 

Ministério Público de Contas, tecendo, ao final, comentários adicionais. 

2.2.2. Do questionamento 

21. Esta Relatoria apresenta a seguinte tese: 

Q.1 - Na hipótese do Conselho Deliberativo e Previdenciário – CDP do Regime 

Próprio de Previdência Social de Rio Quente - Rio Quente-PREVI, no exercício 

de sua competência fiscalizatória, questionar a regularidade de contratações 

ou de outros atos, deverá o gestor previdenciário adotar as medidas 

apontadas ou determinadas pelo referido Conselho? 

a)  Parecer jurídico do Consulente 

22. O parecerista da Autoridade Consulente arguiu a aplicação do art. 88, 

incisos II, III, VII e IX da Lei Municipal nº 451/2006, que dá ao Conselho Deliberativo 

Previdenciário, dentre outros, poderes para conceber, acompanhar e avaliar a 

gestão operacional, econômica e financeira, e adotar as providências cabíveis para 

a correção de atos e fatos decorrentes de gestão, que prejudiquem o desempenho e 

o cumprimento das finalidades do Rio Quente - Previ. 

b) Posição da Secretaria de Licitações e Contratos 

23. A Secretaria de Licitações e Contratos ponderou, como parâmetro 

fixado no art. 37, XXI da Constituição Federal, o dever da Administração de, por 

meio de processo licitatório, almejar a proposta mais vantajosa, em contraponto à 

exceção da inexigibilidade para contratações de assessorias jurídicas (tratada, pelo 

Consulente, como dispensa). 

http://www.tcm.go.gov.br/
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24. Quanto ao Conselho Fiscal e Deliberativo, observou que a Lei 

Municipal nº 451/2006, o artigo 88, inciso IX, estatui competência para adoção de 

providências necessárias à correção de atos e fatos, decorrentes de gestão, que 

prejudiquem o desempenho e o cumprimento das finalidades do fundo previdenciário 

municipal. 

25. Asseverou que, havendo expressa previsão de competência 

fiscalizatória ao Conselho, é natural que este a exerça e, constatado o 

descumprimento de algum dos postulados legais, seja possível a declaração de 

nulidade do contrato nos termos do art. 59 da Lei 8.666/1993, remanescendo a 

obrigação da administração de reembolsar o serviço já prestado. 

26. Consolidou seu posicionamento de mérito no sentido de que o 

Conselho Deliberativo Previdenciário tem competência para adotar as medidas 

cabíveis para a correção de atos ou fatos, decorrentes de gestão, que prejudiquem o 

desempenho e o cumprimento das finalidades do Rio Quente-PREV, podendo 

rejeitar e determinar a anulação da contratação de serviços de assessoria jurídica 

com dispensa de licitação, no exercício do seu poder fiscalizatório. 

c) Posição do Ministério Público de Contas 

27. O Ministério Público de Contas, em elucidativo parecer, apresentou, 

inicialmente, o cenário histórico da previdência na Constituição Federal, desde a 

instituição como direito fundamental, pelo art. 6º, até a instituição do regime próprio 

de previdência do art. 40, com as alterações decorrentes das Emendas 

Constitucionais nº 20/1998 e 41/2003. 

28. Observou, com base na doutrina especializada, que os dez anos entre 

a promulgação da Constituição e a instituição dos regimes próprios provocaram uma 

instalação sem estudo atuarial, com utilização de alíquotas irrisórias, benefícios de 

tipos variados, amadoristicamente, sem relação técnica entre custeio e plano de 

benefícios, confundindo saúde com previdência. 

29. Noutra vertente, asseverou que a instituição dos conselhos de controle 

social decorreu da promoção do controle fiscalizatórios dos entes públicos pela 

Constituição Federal, que reconheceu, pelo parágrafo único do art. 1º, a participação 

legítima do povo, como corolário da soberania popular. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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30. Ponderou que a Corregedoria-Geral da União, por meio da atual 

Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção, instituiu uma cartilha na 

qual se reconhece aos conselhos a condição de instâncias de exercício da cidadania 

que garantem a participação popular na gestão pública. 

31. No caso específico dos regimes previdenciários, observou que o 

controle social foi inserido pelo art. 10 da Constituição Federal e normatizado por 

meio da Lei Federal nº 9.717/1998, que garantiu, aos segurados, o pleno acesso às 

informações relativas à gestão e a participação de seus representantes nas 

instâncias que discutam e deliberem acerca de seus interesses. 

32. Sustentou que o art. 10, § 3º da Portaria MPS nº 402/2008, e o art. 15, I 

da Orientação Normativa SPS nº 002/2009, submeteram os regimes próprios à 

fiscalização de entidade colegiada, ou instância de decisão, à qual é garantida a 

representação dos segurados, o acompanhamento e a fiscalização da respectiva 

administração. 

33. Nesse sentido, as Leis Municipais nº 85/1991 e 451/2006, que 

regulamentam o RPPS do município de Rio Quente, fixam parâmetros e 

competência para a gestão administrativa, contábil e financeira, bem como a 

contratação de serviços de assessoria e técnicos especializados. 

34. Salientou que dessa normatização resultou a instituição do Conselho 

Deliberativo, com as competências para normatizar, deliberar e fiscalizar a gestão, 

inclusive podendo adotar providências para correção de atos e fatos que 

prejudiquem o cumprimento das finalidades do Rio Quente - PREVI. 

35. Ponderou que, reiteradamente, tem assentado ser o serviço de 

advocacia municipal atividade a ser exercida por titulares de cargos de provimento 

efetivo, em face do caráter de atividade permanente e contínua, escapando à 

especificidade e peculiaridade, aliada à notoriedade profissional, dos objetos que 

autorizam a contratação por inexigibilidade na forma do art. 25, II e § 2º c/c art. 13, III 

e V, da Lei de Licitações e Contratos Administrativos. 

36. Em consequência, assentou seu posicionamento em dois pilares: 

[...] 

1) é competência do Conselho Deliberativo Previdenciário do RPPS, por meio de seu 
colegiado ou instância de decisão, acompanhar e fiscalizar sua administração, 
efetivando o controle social do instituto, podendo, para tanto, adotar providências para a 

http://www.tcm.go.gov.br/
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correção de atos e fatos decorrentes da gestão, com vista ao efetivo cumprimento de 
suas  finalidades, com emissão de parecer acerca de sua regularidade. 

2) A Administração Pública poderá promover a rescisão unilateral antes do término do 
prazo de vigência do contrato, invocando motivos de ilegalidade, inadimplemento 
contratual por parte do contratado ou razões de interesse público, desde que cumpridos 
os preceitos especificados no art. 58, II, parte final, que remete ao inciso I do art. 79, 
ambos da Lei Federal n° 8.666/9317, observado o artigo 5º, LV da CF, que assegura nos 
processos e atos administrativos o contraditório e a ampla defesa. (Grifos divergentes 
do original). 

d) Conclusão do Relator 

37. Esta Relatoria converge com as manifestações formuladas, 

corroborando o entendimento de que as competências do conselho deliberativo 

estão fixadas em lei que, por sua vez, apoia-se na Constituição Federal e na 

legislação previdenciária. 

38. Em face dessa constatação, cabe reafirmar que o Conselho 

Deliberativo do Regime Próprio de Previdência Social, por meio de seu colegiado ou 

instância decisora, acompanhar e fiscalizar a sua administração e, para tanto, 

poderá adotar providências para a correção de atos e fatos decorrentes da gestão, 

como meio de garantir a efetividade no cumprimento de suas finalidades. 

39. Caberá à Administração, portanto, adotar as providências necessárias 

ao saneamento das irregularidades apontadas pelo Conselho Deliberativo 

Previdenciário. 

40. Em se tratando de contratos, a Administração deve agir no sentido de 

saneá-las.  

41. Todavia, quando a irregularidade apontada incidir em uma das 

hipóteses do art. 78, I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/1993, transcritas a seguir, ela 

mesma estabelece como sanção a rescisão unilateral do contrato (art. 58, II c/c art. 79, 

I). 

                                                           
17 Lei nº 8.666 de 21 de Junho de 1993 
Art. 58. O regime jurídico dos contratos administrativos instituído por esta Lei confere à Administração, em relação a 
eles, a prerrogativa de: 
II - rescindi-los, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79 desta Lei; 
Art. 79. A rescisão do contrato poderá ser: 
I - determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do 
artigo anterior; 
§ 1º A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 
autoridade competente. 
§ 2º Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem que haja culpa do 
contratado, será este ressarcido dos prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido, tendo ainda direito a: 
I - devolução de garantia; 
II - pagamentos devidos pela execução do contrato até a data da rescisão; 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Art. 78.  Constituem motivo para rescisão do contrato: 

I - o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos; 

II - o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos; 

III - a lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

IV - o atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento; 

V - a paralisação da obra, do serviço ou do fornecimento, sem justa causa e prévia 
comunicação à Administração; 

VI - a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com 
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, 
não admitidas no edital e no contrato; 

VII - o desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores; 

VIII - o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1o do 
art. 67 desta Lei; 

IX - a decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

X - a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado; 

XI - a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execução do contrato; 

XII - razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento, justificadas 
e determinadas pela máxima autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o 
contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato; 

[...] 

XVII - a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato. 

42. Vale lembrar que, nos moldes da Lei Municipal nº 451/2006, art. 85, 

Conselho Deliberativo é o órgão superior de deliberação colegiada. Constitui a 

instância de governança, à qual foram concedidas as prerrogativas do art. 88, já 

esmiuçado, e cujas diretrizes e observações devem ser acatadas, por possuírem 

caráter vinculante em relação à Diretoria Executiva. 

43. Observe-se que tais disposições legais guardam consonância com o 

disposto no Manual do Programa de Certificação Institucional e Modernização da 

Gestão dos Regimes Próprios de Previdência Social da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municípios, previsto pela Portaria MPS nº 185/2015, art. 6º, I, 

que orienta18: 

[...] 

3.2.14 - CONSELHO DELIBERATIVO  

                                                           
18 Manual do PRÓ-GESTÃO RPPS. Versão atualizada em 8/12/2016. Ministério da Previdência Social. Disponível em 
<<http://www.previdencia.gov.br/wp-content/uploads/2016/12/MANUAL-DO-PR%C3%93-GEST%C3%83O-RPPS-VERS%C3%83O-
P%C3%93S-CONSULTA-P%C3%9ABLICA-2016-12-08-FINAL-LIMPO-1.pdf>>. Acesso em 5/12/2017. 
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O RPPS deverá obrigatoriamente manter Conselho Deliberativo, cuja periodicidade das 
reuniões e funcionamento sejam disciplinados pela legislação local, contemplando pelo menos 
as seguintes atribuições:  

a) Aprovar o Plano de Ação Anual ou Planejamento Estratégico.  

b) Aprovar e definir as políticas relativas à gestão atuarial, patrimonial, financeira, 
orçamentária, jurídica e à execução do plano de benefícios do RPPS.  

c) Aprovar o Código de Ética do RPPS.  

d) Acompanhar as metas financeiras e atuariais e os indicadores de gestão definidos 
nos planos de ação. 

e) Analisar e homologar as propostas de atos normativos relativos ao RPPS e ao 
funcionamento dos órgãos e instâncias consultivas e deliberativas.  

f) Ter acesso aos resultados das auditorias dos órgãos de controle e supervisão e 
acompanhar as providências adotadas.  

g) Atuar como última instância de alçada das decisões relativas à gestão do RPPS.  

O Conselho Deliberativo e a Diretoria Executiva possuem atribuições que se inter-
relacionam, mas não se confundem: enquanto o Conselho “delibera” sobre as políticas e 
diretrizes estratégicas do RPPS, a Diretoria “executa”, ou seja, pratica os atos de gestão que 
permitirão a implementação das políticas. (Grifos acrescentados). 

44. A Orientação Normativa nº 002/2009, do Ministério da Previdência 

Social também prevê a existência e o papel dos conselhos deliberativos: 

Art. 15. O RPPS da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios será 
administrado por unidade gestora única vinculada ao Poder Executivo que:  

I - contará com colegiado ou instância de decisão, no qual será garantida a 
representação dos segurados, cabendo-lhes acompanhar e fiscalizar sua 
administração; (grifou-se). 

45. Tais normativos e orientações permitem deduzir que uma eventual 

realização de contrato é ato de gestão, porém se submete às políticas estabelecidas 

Conselho Deliberativo, instância responsável também pela fiscalização, razão por 

que, identificada irregularidade em atos ou contratos, cabe ao Gestor promover a 

sua correção e, se for o caso, rescindir unilateralmente os contratos lesivos ou 

antieconômicos, nos termos apontados pela Unidade Técnica, referendada pelo 

Parecer Ministerial. 

III – DA PROPOSTA 

46. Em face do exposto, no uso das atribuições conferidas a este Relator 

conferidas pelo art. 85, § 1º da Lei Estadual nº 15.958/2007, c/c art. 83 do 

Regimento Interno deste Tribunal, propõe-se que este Colegiado Pleno adote a 

minuta de decisão submetida à sua apreciação para: 

http://www.tcm.go.gov.br/
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I -  RESTRINGIR A EFICÁCIA DA DECISÃO ao Município de Rio 

Quente; 

II -  RESPONDER AO CONSULENTE na forma a seguir: 

 a) é competência do Conselho Deliberativo Previdenciário do Regime 

Próprio de Previdência Social de Rio Quente – Rio Quente/PREVI, por meio de seu 

colegiado ou instância de decisão, acompanhar e fiscalizar sua administração, 

efetivando o controle social do instituto, podendo, para tanto, adotar providências 

para a correção de atos e fatos decorrentes da gestão, com vista ao efetivo 

cumprimento de suas finalidades, com emissão de parecer; 

 b) evidenciada irregularidade em contrato ou em outros atos, apontada 

pelo Conselho Deliberativo Previdenciário do Rio Quente/PREVI, no exercício de sua 

competência fiscalizatória, caberá à Administração: 

 b.1) em quaisquer casos, adotar as providências necessárias ao 

saneamento das irregularidades apontadas; e 

 b.2) no caso dos contratos, quando se tratar de alguma das hipóteses 

previstas no art. 78, incisos I a XII e XVII, manifestas no art. 79, I da Lei nº 

8666/1993, promover a rescisão unilateral conforme art. 58, II da mesma Lei. 

É a proposta. 

 Gabinete do Conselheiro Substituto Irany Júnior, 07 de dezembro de 

2017. 

Vasco C. A. Jambo 
Conselheiro em Substituição 
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