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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA

Procedimentos de pagamento dos contratos de gerenciamento de frota automotiva
Trata-se de Consulta formulada pelo Sr. Denes Pereira Alves, gestor da Companhia de
Urbanização de Goiânia – COMURG, indagando se: a) nos contratos de gerenciamento de frota,
atinentes à manutenção corretiva, preventiva e preditiva automotiva, as notas fiscais relativas aos
serviços tomados junto à rede credenciada devem ser emitidas pelas respectivas empresas ou
pela gerenciadora contratada via licitação?; e b) se o pagamento deve ser realizado pela
Administração diretamente à rede credenciada ou à gerenciadora. O relator, Cons. Subst. Vasco
Jambo, iniciou sua proposta de voto discorrendo sobre o contrato de gerenciamento de frotas
automotivas, novo modelo de gestão que visa alcançar maior eficiência e economicidade para o
Poder Público, mediante a modernização dos mecanismos de controle utilizados. Ressaltou que,
nestes ajustes, ocorre a transferência de ações da Administração a particulares que se
desdobram em dois níveis: o da gerência – por meio de sistema informatizado, da realização da
manutenção preventiva e corretiva de sua frota de veículos – e o da execução da prestação – em
que a empresa gerenciadora detém contrato com oficinas credenciadas, as quais efetivamente
executarão os serviços. Citando doutrina, assevera que a fiscalização pela Administração Pública
deve ser praticada em dois níveis: em relação ao contrato administrativo (empresa gestora) e
sobre as empresas pertencentes à rede credenciada prestadora de serviços. Em resposta ao item
(b), afirmou que os art. 40 e 55 da Lei n. 8.666/93 e 69 da Lei n. 13.303/16 vedam que os
dispêndios decorrentes dos contratos firmados com a Administração Pública sejam realizados a
pessoa distinta da contratada, ou que haja previsão editalícia em sentido contrário. Após a análise
dos normativos, o relator concluiu que, se o contrato é firmado entre o contratante e a empresa
gerenciadora da manutenção da frota de veículos da Administração, o valor acordado deverá ser
quitado ao contratado e este repassar a cada empresa que executou serviços a parte que lhe for
devida. Assentou que permitir forma diversa de pagamento é incompatível com a essência da
quarteirização – celeridade e a simplificação – e suas premissas, consubstanciadas na
centralização de todas as despesas decorrentes da manutenção da frota em apenas um contrato.
Esclareceu ainda haver uma relação de agente e principal entre a contratada pelo Poder Público e
as empresas de sua rede credenciada, que prestam serviço sob demanda à Administração. Citou
o item B35B do pronunciamento técnico CPC 47 (Comitê de Pronunciamentos Contábeis) para
afirmar que o faturamento deve ser realizado por cada qual – gerenciadora e empresa da rede
credenciada – na quantia por elas percebidas, ambas tendo como tomador do serviço o Poder
Público. Quanto ao item (a), apontou que, assim como a garantia das peças adquiridas e dos
serviços mecânicos prestados, as notas fiscais devem ser emitidas pelas empresas da rede
credenciada em nome da Administração, sendo este inclusive um dos pontos de controle para a
realização dos pagamentos. No entanto, cabe à gerenciadora contratada (vencedora da licitação)
emitir nota fiscal decorrente de receita por ela percebida, e avaliar a melhor forma de contabilizar
toda a transação, tendo em vista as questões tributárias envolvidas. Endossou as recomendações
e boas práticas emitidas pelo TCU no Acórdão n. 2.354/17, para todos os contratos de
gerenciamento que sejam realizadas pelos jurisdicionados do TCMGO: 1) conhecer a composição
dos custos dos serviços ou insumos a serem tomados, de modo a minimizar o risco de aquisição
de serviços e de peças meramente com base em valor constante de tabelas referenciais; 2) exigir
contratualmente que a gerenciadora utilize a sistemática de, após a realização do orçamento
inicial, solicitar orçamentos às credenciadas localizadas no município de orçamentos e apresentálos à Administração; 3) estimular a competição entre prestadores de serviços integrantes de redes
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credenciadas, realizando a Administração cotações junto a três ou mais oficinas credenciadas, de
forma a realizar o serviço com o prestador que ofertar as melhores condições; 4) exigir
justificativas, caso a credenciada de menor preço não seja escolhida para a realização dos
serviços; 5) exigir previsão de data de início e de término dos serviços nos orçamentos, a fim de
evitar eventual acréscimo de horas trabalhadas. A proposta de decisão foi aprovada por
unanimidade (Acórdão-Consulta n. 00007/18. Processo n. 01169/18, Rel. Cons. Substituto Vasco
C. A. Jambo, 13.06.2018).
Desnecessidade do pagamento de acerto rescisório a servidor comissionado que tomou
posse em cargo distinto da Administração
Cuida-se de consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de Anápolis, por meio da
qual indaga sobre a possibilidade de não pagamento de acerto rescisório (décimo terceiro e férias
proporcionais) para servidor comissionado e não efetivo, quando da sua exoneração e nomeação
subsequente em outro cargo de recrutamento amplo no mesmo órgão. Em resposta, o Plenário
aprovou a proposta do relator, Cons. Subst. Maurício Oliveira Azevedo, resumido nos seguintes
termos da conclusão: a) com base nos princípios da eficiência e economicidade, não é necessário
o pagamento do acerto rescisório e/ou remuneratório (férias e décimo terceiro proporcional) ao
servidor ocupante de cargo em comissão que for exonerado e nomeado, na mesma data, para
cargo distinto de igual natureza no âmbito da mesma pessoa jurídica, visto a existência de
continuidade do vínculo; b) a necessidade de alteração do número de matricula de servidor
comissionado empossado em novo cargo de livre nomeação e exoneração, ou apenas a
atualização dos seus dados cadastrais e funcionais, é procedimento administrativo formal interno,
adstrito à discricionariedade do órgão ou entidade; c) a continuidade ou extinção do vínculo
jurídico deverá ser disciplinada pelo Poder Público local, segundo os critérios de conveniência e
oportunidade, nos termos do art. 30, I, c/c art. 39, caput, da CR/88. No mérito, o relator concluiu
inicialmente pela desnecessidade de pagamento do acerto rescisório, baseado nas manifestações
da Secretaria de Atos de Pessoal e do Ministério Público de Contas. Ressaltou o entendimento
firmado pelo TCE-SC no Prejulgado 700 e pelo CNJ na IN n. 43/18, que disciplinam a matéria no
mesmo sentido. Destacou que a matrícula funcional é responsável pela identificação interna do
servidor, não servindo de parâmetro para reconhecimento em outros órgãos, como no TCMGO ou
no INSS. Destacou também que a matéria é irrelevante juridicamente, por se tratar de demanda
afeta à gestão administrativa pessoal, cabendo ao Poder Público disciplinar, mediante a
elaboração de norma específica, sobre a continuidade ou extinção do vínculo jurídico dos
ocupantes de cargos em comissão. O parecer apresentado pelo relator foi aprovado por
unanimidade (Acórdão-Consulta n. 00008/18. Processo n. 05139/18, Rel. Cons. Substituto
Maurício Oliveira Azevedo, 13.06.2018).
Disposições acerca da concessão de férias a Vereadores
Trata-se de Consulta apresentada pelo Presidente da Câmara Municipal de Edéia, indagando, em
suma, o seguinte: a) na hipótese de instituição de férias acrescidas do terço constitucional aos
vereadores mediante a aprovação de lei municipal publicada no ano de 2017, a qual preveja
efeitos retroativos a 01/01/2017, é devido o gozo de férias com o competente acréscimo já em
2018, no que tange ao período aquisitivo de 01/01/2017 à 31/12/2017?; b) quando poderão ser
gozadas as férias referentes ao período aquisitivo do último ano do mandato eletivo? Poderão ser
antecipadas ou indenizadas? O relator, Cons. Subst. Irany de Carvalho Júnior, aduziu que a
Consulta objetiva sanar dúvida quanto à aplicabilidade do art. 7º, XVII, da CR/88, frente aos
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posicionamentos concedidos pelo STF no RE n. 650.898, com repercussão geral, e pelo TCMGO
à INTC n. 12/2017, que concluíram pela compatibilidade do pagamento de décimo terceiro e férias
aos agentes políticos remunerados por subsídios. No que tange ao questionamento (a), opinou
pela possibilidade de instituição de férias anuais remuneradas aos Edis, com a adição de pelo
menos um terço a mais sobre o valor dos subsídios ordinários, desde que a despesa seja
autorizada e fixada na LDO e na LOA, e que os efeitos sejam produzidos no exercício financeiro
seguinte, na forma do art. 29, da CR/88. Observou que, dentre os princípios orçamentários que
norteiam as despesas públicas, encontra-se o da anterioridade, aplicável àquelas de cunho
remuneratório dos poderes legislativos, disposto no inciso VI do art. 29 da CR/88. Ponderou que
as despesas a serem executadas em um determinado exercício financeiro devem ser previstas no
orçamento anual, o qual deverá ser elaborado e aprovado no exercício imediatamente anterior,
conforme art. 22, da Lei 4.320/64, c/c art. 165, §9º, da CR/88. Dispôs, ainda, que o referido
parágrafo estabelece que a concessão de vantagem, ou aumento de remuneração, deverá
observar a existência prévia de dotação orçamentária suficiente para atender as despesas de
pessoal e seus acréscimos, bem como a existência de autorização específica na LDO. Apontou
que a previsão legal para a instituição de férias acrescidas de um terço dos subsídios, no curso do
exercício, com vigência prevista para o início do mesmo, contraria as disposições dos art. 29, VI,
165 e 169 da CR/88, uma vez que estabelece a produção de efeitos durante o curso do
orçamento anual, prejudicando a previsibilidade financeira. Em relação ao questionamento (b), o
relator acompanhou a manifestação da unidade técnica, para concluir que: 1) compete às
Câmaras Municipais regulamentar a previsão de férias coletivas e do gozo antecipado de férias, a
cada período de recesso parlamentar, a fim de se evitar que na última sessão legislativa seja
necessário o pagamento de indenização de férias não gozadas; 2) em hipótese de não
cumprimento integral do mandato pelo vereador, tendo este gozado de férias antecipadas, é
cabível o ressarcimento ao erário municipal dos valores correspondentes. A Secretaria de Atos de
Pessoal asseverou que o gozo de férias pelos agentes políticos deve coincidir, em regra, com o
período de recesso parlamentar, cabendo às casas legislativas a regulamentação de férias
coletivas, bem como a possibilidade de concessão antecipada do benefício. Afirmou que, nesse
raciocínio, o gozo das férias no último ano de mandato pelos edis, será também dentro dos
períodos de recesso parlamentar (meio e final da última sessão legislativa), resguardando-se o
período de descanso e o terço constitucional das férias. Discorreu que, por conseguinte, a efetiva
fruição do direito dentro do recesso parlamentar evita o pagamento desnecessário da indenização
de férias e, consequentemente, o aumento dos gastos da Administração Pública. A proposta de
decisão foi aprovada pelo colegiado por unanimidade (Acórdão-Consulta n. 00009/18. Processo n.
06027/2018, Rel. Cons. Substituto Irany de Carvalho Júnior, 20.06.2018).
Impossibilidade de atualização monetária pelos Municípios dos valores previstos nos art.
23 e 24 da Lei de Licitações
O ente municipal não está autorizado a promover a atualização monetária dos valores previstos
nos artigos 23 e 24 da Lei n. 8.666/93, em razão do disposto no art. 120 da referida legislação,
cujo texto atribuiu ao Poder Executivo Federal tal competência. Esse foi o parecer aprovado pelo
Tribunal Pleno em resposta ao AC-CON n. 00010/18, em 20/06/2018. Em sessão anterior, o Cons.
Subst. Maurício Oliveira Azevedo, relator dos autos, apresentou parecer pela possibilidade jurídica
de lei municipal autorizar o Prefeito a promover a revisão anual pelo índice de variação geral dos
preços de mercado, tendo o Cons. Joaquim Alves de Castro Neto pedido vista dos autos. No
retorno de vista, o revisor abriu divergência, em consonância com as manifestações da Secretaria
de Licitações e Contratos e do Ministério Público de Contas, tendo sido acompanhado pelos
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demais Conselheiros votantes. Iniciou discorrendo que a CR/88 estabeleceu no art. 22 a
competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de licitação, e que o art. 120 da
Lei n. 8.666/93 é inequívoco em determinar que o Poder Executivo Federal é quem detém a
faculdade de revisar os valores contidos no diploma normativo. Rebateu o entendimento do relator
de que o ato normativo que possibilita a atualização dos valores fixados pela lei de licitações
consistiria norma específica, transcrevendo o art. 1º da Lei n. 8.666/93. Aduziu não haver
possibilidade de os Municípios legislarem sobre tal matéria, uma vez que a competência
suplementar destes entes não abrangem “normas gerais”, conforme preceitua o art. 24, §§1º e 4º,
da CR/88. Indicou que a competência legislativa dos municípios está limitada ao ajuste ou
adaptação das leis federais às particularidades de cada região, sendo inapropriada em relação às
normas gerais de licitações e contratos. Ponderou que “os princípios de normas gerais
estabelecendo competência privativa da União para legislar sobre tais valores são destinados a
assegurar um regime único e uniforme em todo o território nacional”, para preservação dos
princípios da impessoalidade, legalidade e moralidade administrativa, em todas as unidades da
federação. Destacou que, caso fosse reconhecida a competência geral para a atualização dos
limites, haveriam discrepâncias entre os entes ao se licitar ou dispensar a licitação – o que poderia
influenciar a lei penal, competência legislativa da União, posto que a dispensa indevida configurarse-ia crime em apenas alguns municípios. Pontuou que, caso o TCMGO reconheça a
possibilidade de os municípios atualizarem os valores que definem as modalidades de licitação ou
sua dispensa, e este entendimento não seja corroborado pelo TCE-GO e pelo TCU, tais entes
estariam sujeitos a duas regras licitatórias, de acordo com a origem dos recursos, se federal,
estadual ou municipal. Afirmou não caber ao TCMGO negar aplicação de lei nacional ou autorizar
a edição de norma municipal que disponha sobre matéria de competência exclusiva do Poder
Executivo Federal. Informou ter sido publicado no D.O.U de 19/06/2018 o Decreto n. 9.412, que
atualiza os valores de que trata o art. 23 da Lei n. 8.666/93, corrigindo em 120% os limites a
serem considerados para a adoção de cada modalidade licitatória (Acórdão-Consulta n. 00010/18.
Processo n. 13096/17, Rel. Cons. Substituto Maurício Oliveira Azevedo, Rev. Cons. Joaquim
Alves de Castro Neto, 20.06.2018).
Inaplicabilidade excepcional das tabelas referenciais da AGETOP aos jurisdicionados do
TCMGO
Trata-se de Consulta formulada pelo Secretário Municipal de Administração de Goiânia,
indagando, resumidamente: 1) Podem ser adotadas cotações de mercado na elaboração de
orçamentos básicos quando estes custos unitários estão acima dos estipulados pela tabela da
AGETOP e demais tabelas de órgãos estaduais? 2) Há incongruência entre o art. 5º, §1º, “b”, item
1, da Instrução Normativa n. 10/2015 do TCMGO e o art. 43, IV, da Lei n. 8.666/93, no que tange
à verificação de conformidade de cada proposta com os preços correntes no mercado? Em
resposta proferida pelo colegiado em 27/06/2018, o parecer do Cons. Subst. Vasco C. A. Jambo
foi aprovado por unanimidade: a) a aplicação prioritária das tabelas referenciais da AGETOP e de
demais órgãos estaduais, conforme estabelecido pela INTC n. 10/2015, pode deixar de ser
adotada em situações excepcionais, mediante apresentação de relatório técnico elaborado por
profissional habilitado contendo justificativa específica e fundamentada para cada custo unitário.
No entanto, deverá ser dada continuidade à sequência estabelecida pelo item b.1, §1º, do art. 5º
da referida Instrução Normativa, sendo a cotação de mercado a última dentre as opções. A
amplitude da pesquisa de preços deverá ser proporcional à complexidade da compra e a
demonstração do preço de mercado deve ser cabal, baseando-se nas mesmas circunstâncias do
objeto contratual, logo, em condições similares de quantidade, qualidade, prazo, sazonalidade,
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dentro outros aspectos que possam influenciá-lo; b) não há qualquer incongruência entre o art. 5º,
§1º, “b”, item 1, da INTC n. 10/2015 e o art. 43, IV, da Lei n. 8.666/1993, uma vez que aquele
dispositivo apenas complementa este, ao estabelecer ordem de prioridade para a seleção de
preços referenciais para obras e serviços de engenharia. A própria Lei de Licitações, no citado
dispositivo, prevê que se deve proceder à “verificação da conformidade de cada proposta com os
requisitos do edital e, conforme o caso, com os preços correntes no mercado ou fixados por órgão
oficial competente”. No mérito, pontuou que a previsão de utilização de preços fixados por órgão
oficial competente, tal como a tabela da AGETOP, encontra respaldo no art. 43, IV, da Lei n.
8.666/1993. Salientou ser prática comum da União adotar preferencialmente tabelas de preços
oficiais – neste caso, SINAPI, SICRO e DNIT – para obter o custo de obras e serviços de
engenharia, como regulamentado no Decreto Federal n. 7.983/2013. Afirmou que, por analogia a
esse modelo, a INTC n. 10/2015 complementa a Lei n. 8.666/93, ao estabelecer a ordem de
prioridade para a seleção de preços referenciais para obras e serviços de engenharia – sendo a
tabela da AGETOP a primeira das opções, sem, contudo, excluir outras fontes de parâmetros.
Citou o parecer da unidade técnica, que descreveu o procedimento a ser adotado pelo gestor: “(...)
quando o orçamentista (profissional habilitado) detectar que o custo unitário referencial AGETOP
não representa o preço de mercado, esse deverá justificar e utilizar a próxima opção da IN n.
10/15 – TCMGO, qual seja, Sistemas mantidos por órgãos/entidades da Administração Pública
federal. Mantendo a incompatibilidade com os preços de mercado, o profissional habilitado
deverá, novamente, justificar e valer-se da próxima opção da IN n. 10/2015, qual seja, “Sistemas
mantidos por entidades privadas (TCPO; Revista Construção e Mercado-PINI)”, e assim
sucessivamente”. Asseverou que a última opção, inclusa no “sucessivamente”, é a utilização das
fontes alternativas, empregadas apenas quando houver situação excepcional, na qual os custos
previstos nas tabelas e sistemas aplicados como parâmetro não retratem a realidade dos valores
praticados no mercado. Destacou ser exigida, tão somente, a comprovação de que tal critério é o
mais adequado para o procedimento, mediante a apresentação de justificativa específica e
fundamentada para dispensa de cada um dos parâmetros previstos na IN n. 10/2015 (AcórdãoConsulta n. 00011/18. Processo n. 05089/18, Rel. Cons. Substituto Vasco C. A. Jambo,
27.06.2018).

TRIBUNAL PLENO

Irregularidade de contas mantidas por pagamento de subsídios a maior e não pagamento
da cota patronal do RGPS
O Tribunal Pleno deu provimento parcial a recurso ordinário interposto pelo gestor do Fundo
Municipal de Saúde de Barro Alto, no exercício financeiro de 2015, contra decisão que julgou
irregulares as contas com imputação de multas e débito. O relator, Cons. Sérgio Antônio Cardoso
de Queiroz, manteve as irregularidades das contas, dispostas nos itens 1.1, 1.2, 2.1 e 2.2 do
acórdão recorrido, bem como as sanções (R$ 1.200,00) e parte do ressarcimento ao erário (R$
3.814,06), pelos seguintes apontamentos: 1.1) irregularidade: pagamento de subsídios ao gestor
do FMS em valores superiores aos registrados pelo TCMGO; 1.2) irregularidade: não
cumprimento do percentual mínimo estabelecido pela Lei n. 8.212/91 para o pagamento das
obrigações patronais devidas ao RGPS; 2.1) ressalva: envio intempestivo ao TCMGO das contas
mensais de fevereiro e março de 2015, contrariando o art. 70 da CR/88 c/c art. 77, X, da CE/89 e
o art. 10 da LOTCMGO; 2.2) ressalva: descumprimento da ordem cronológica dos pagamentos
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efetuados, ao arrepio do art. 5º, da Lei n. 8.666/93. O recorrente alegou, quanto ao item 1.1, ter
havido a revisão geral anual dos subsídios, analisada pelo TCMGO no Acórdão n. 06789/17,
inexistindo o pagamento a maior ao gestor. Em análise, o relator encampou o certificado do órgão
técnico, que observou ter sido o reajuste dos subsídios para agentes políticos, dispostos nas leis
municipais n. 1.167/16 e 1.168/16, vigentes apenas a partir de abril de 2016, sendo inaplicáveis ao
exercício financeiro de 2015, objeto de análise. Entretanto, após recálculo dos valores a serem
restituídos, constatou a procedência parcial do recurso, pois o montante a ser ressarcido pelo
recorrente é o de R$ 3.817,06, e não de R$ 5.150,40 – valor disposto no processo originário.
Quanto ao item 1.2, o Cons. Sérgio Antônio Cardoso Queiroz manteve a irregularidade pelo
empenho a menor da contribuição previdenciária patronal devida. Citou a análise da
especializada, que entendeu serem insuficientes para atestar o saneamento da falha os
documentos trazidos pelo ex-gestor, que não incluíram o "Termo de Parcelamento" discriminando os valores referentes ao exercício em análise, correspondentes ao FMS.
Igualmente, foi apontado que a apresentação das guias de pagamento de competência 01 a
12/2015, sem a devida discriminação da parte servidor e empresa, impossibilita reconhecer o
valor pago referente à quota patronal em análise, pois o total destas está menor que os valores
das GFIP. Em que pese a alegação do recorrente de que a intempestividade no envio das
prestações de contas mensais não gerou dano ao erário, o relator manteve as imputações de
multa, nos termos do Acórdão recorrido, com fulcro no art. 47-A, IV e V, "a", §2º, da LOTCMGO. O
voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão n. 03449/18. Processo n. 02256/16, Rel. Cons.
Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, 06.06.18).
Necessidade de atendimento ao previsto na LRF quando da assunção judicial de dívida
bancária, por constituir operação financeira
Cuida-se de Representação formulada pelo Tribunal de Contas da União, apontando indícios de
irregularidades, dentre outros, em atos realizados pela Prefeitura Municipal de São Luiz do Norte
no exercício financeiro de 2015. Informa o ofício n. 1673/17-TCU-SECEX suposta violação ao
disposto nos art. 29, III; 32, §1º, I; e 33, todos da LC 101/00, diante da ausência de repasse à
Caixa Econômica Federal dos descontos realizados em folha de pagamento dos servidores,
referente às parcelas dos empréstimos (modalidade crédito consignado) concedidos pela
instituição financeira; e posterior conciliação judicial, reconhecendo o débito e assumindo
obrigação de pagar os valores devidos. Em seu voto, o relator, Cons. Nilo Resende Neto,
convergiu com os fundamentos apresentados pela unidade instrutiva, e entendeu ser a conduta
realizada pelo ex-gestor contrária à Lei de Responsabilidade Fiscal. A Secretaria de Contas de
Governo asseverou constituir irregularidade a simples ausência de prévia e expressa autorização
para contratação da operação de crédito com a instituição financeira no texto da LOA de 2015
(data do acordo), em créditos adicionais ou em lei específica (art. 32, §1º, I, da LC 101/00).
Explicou que a lei orçamentária anual de 2015 do Município de São Luiz do Norte autoriza apenas
a realização de operações de crédito por antecipação da receita, silenciando-se quanto à
assunção de compromisso financeiro futuro, como o acordo judicial realizado com a CEF. Ao
distinguir tais transações, citou publicação da STN para dispor que “a operação de crédito por
ARO destina-se a atender insuficiência de caixa durante o exercício financeiro, e deverá ser
liquidada, com juros e outros encargos incidentes, até o dia dez de dezembro de cada ano”.
Pontuou haverem operações que, embora não constituam operações de crédito em sentido
estrito, são legalmente a elas equiparadas, por representarem compromissos financeiros e terem
sido consideradas relevantes pelo legislador – tal como o reconhecimento ou confissão de dívida.
Salientou tal classificação, pontuando que a conduta do ex-gestor não se equivaleu à antecipação
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de receita orçamentária, visto inexistir nos autos comprovação de insuficiência de caixa a ser
suprida pelo município, consoante dispõe o art. 38 da LRF. Diante da irregularidade, o Tribunal
Pleno imputou ao prefeito multa no valor de R$ 1.000,00, por ofensa ao art. 29, III e §1º c/c art. 32,
§1º, I, da LC 101/00. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão n. 03701/18, Processo n.
17429/17, Rel. Cons. Nilo Resende Neto, 13.06.18).
OUTROS ÓRGÃOS
TCU – Licitação. Registro de preços. Lote (Licitação). Preço global. Preço unitário.
Adjudicação. Consulta.
Nas licitações para registro de preços, a modelagem de aquisição por preço global de grupo de
itens é medida excepcional que precisa ser devidamente justificada, a ser utilizada apenas nos
casos em que a Administração pretende contratar a totalidade dos itens do grupo, respeitadas as
proporções de quantitativos definidos no certame.Apesar de essa modelagem ser, em regra,
incompatível com a aquisição futura de itens isoladamente, admite-se tal hipótese quando o preço
unitário ofertado pelo vencedor do grupo for o menor lance válido na disputa relativa ao item
(Acórdão n. 1347/18, Plenário, 13.06.2018. Consulta. Relator Ministro Bruno Dantas).
TCU – Responsabilidade. Nepotismo. Pessoa com deficiência. Acompanhante. Missão
oficial. Consulta.
Nos casos em que houver amparo normativo para que o agente público com deficiência seja
assistido por acompanhante em missão oficial ou em qualquer atividade decorrente do cargo ou
da função fora do local de trabalho, não caracteriza nepotismo o fato de a pessoa indicada como
acompanhante ser familiar do assistido (Acórdão n. 1348/18, Plenário, 13.06.2018. Consulta.
Relator Ministro Bruno Dantas).
TCU – Responsabilidade. Licitação. Comissão de licitação. Superfaturamento. Orçamento
estimativo. Sobrepreço.
Membros de comissão de licitação não devem ser responsabilizados por sobrepreço ou
superfaturamento decorrente de orçamento estimativo com preços acima de mercado, salvo se
houver prova de que tenham participado da elaboração do orçamento (Acórdão n. 4.696/18,
Segunda Câmara, 12.06.2018. Recurso de Reconsideração. Relator Ministro Aroldo Cedraz).
STF – Guardas Municipais e aposentadoria especial
Diante da ausência de legislação específica, não cabe ao Poder Judiciário garantir aposentadoria
especial [CF; art. 40, § 4º, II] a guarda municipal. Com base nessa orientação, o Plenário, em
julgamento conjunto e por maioria, negou provimento ao agravo regimental no MI 6.515, e deu
provimento aos agravos regimentais nos MIs 6.770, 6.773, 6.780 e 6.874. O Tribunal entendeu
que o referido benefício não pode ser estendido aos guardas civis, uma vez que suas atividades
precípuas não são inequivocamente perigosas e, ainda, pelo fato de não integrarem o conjunto de
órgãos de segurança pública relacionados no art. 144, I a V da CF. A proximidade da atividade
das guardas municipais com a segurança pública é inegável, porém, à luz do § 8º do mesmo
dispositivo constitucional, sua atuação é limitada, voltada à proteção do patrimônio municipal.
Conceder esse benefício por via judicial não seria prudente, pois abriria margem reivindicatória a

Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100│Fone: (62) 3216-6160 / Ouvidoria: 0800-646-6160│Website: www.tcm.go.gov.br

diversas outras classes profissionais que, assim como os guardas municipais, lidam com o risco
diariamente. Ademais, cabe ao legislador, e não ao Judiciário, classificar as atividades
profissionais como sendo ou não de risco para fins de aposentadoria especial. Vencidos os
ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio, que reconheceram o
direito dos guardas civis ao benefício da aposentadoria especial, por considerarem que a atividade
por eles exercida ostenta periculosidade inequívoca. O risco inerente é corroborado pelo fato de
integrarem o rol do Sistema Único de Segurança Pública, entre os quais figuraram os agentes
penitenciários, que também receberam o benefício da aposentadoria especial. (Mandado de
Injunção n. 6.515/DF, Plenário, 20.06.18. Relator Ministro Roberto Barroso).

Servidores responsáveis pelo Informativo
Fernando Vilela Mascarenhas
Gustavo Melo Parreira
Dúvidas e informações: secretaria@tcm.go.gov.br | (62) 3216-6147
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Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes | FMS – Fundo Municipal de Saúde | GFIP – Guia de recolhimento
do FGTS | INTC – Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás | INSS – Instituto Nacional
de Seguridade Social | LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias | LOA – Lei Orçamentária Anual | RE – Recurso Extraordinário |
RGPS – Regime Geral de Previdência Social | SICRO – Sistema de Custos Referenciais de Obra | SINAPI - Sistema Nacional
de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil | STF – Supremo Tribunal Federal | STN – Secretaria do Tesouro
Nacional | TCE-SC – Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina | TCMGO – Tribunal de Contas dos Municípios do
Estado de Goiás | TCPO – Tabela de Composição de Preços para Orçamento | TCU – Tribunal de Contas da União |
LOTCMGO – Lei Orgânica do TCMGO
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Este Informativo, desenvolvido a partir de notas tomadas nas sessões de julgamento das Câmaras e do
Tribunal Pleno, contém resumos elaborados pela Superintendência de Secretaria, não consistindo em
repositório oficial de jurisprudência deste Tribunal.
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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA

Impossibilidade de Municípios concederem gratificações a servidores públicos estaduais
Trata-se de consulta formulada pelo Prefeito de Itaguari, na qual requer manifestação desta Corte
sobre a constitucionalidade da lei n. 146/08, que criou gratificação ao chefe do Ciretran local, a ser
custeada pelo município. Em resposta proferida na sessão técnica-administrativa de 04/07/2018,
foi aprovado, por unanimidade, o parecer que: a) não conheceu a consulta, uma vez não
preenchidos os pressupostos legais de admissibilidade previstos no art. 31 da LOTCMGO, e
diante da incompetência do Tribunal para a análise da constitucionalidade de lei municipal em
abstrato; b) autuou representação a fim de apurar eventual dano ao erário municipal ocorrido com
a concessão de gratificação instituída pela referida lei, para agente público estadual, cujas
atribuições foram exercidas no âmbito do Ciretran. Em preliminar meritória, o relator, Cons. Subst.
Maurício Oliveira Azevedo, explicou que o consulente requer, em suma, a análise pelo TCMGO da
constitucionalidade de lei municipal. Afirmou não se tratar de consulta sobre a possibilidade
jurídica de se editar uma norma sobre determinada matéria, mas sim sobre a apreciação da
constitucionalidade de lei já existente, aplicada desde 2008. Esclareceu ter a CR/88 previsto dois
tipos de controle de constitucionalidade: o concentrado e o difuso, sendo este de competência de
todos os tribunais ordinários e especiais, e exercido como prejudicial (sem adentrar ao mérito) no
curso de processo do qual tenha sido suscitada a inconstitucionalidade. Salientou a competência
dos Tribunais de Contas para declarar, no caso concreto, a inconstitucionalidade de normas
analisadas incidentalmente. Asseverou não caber ao TCMGO se pronunciar sobre a
constitucionalidade de lei em consultas, devido ao caráter normativo e abstrato das deliberações
resultantes desta natureza processual, e negou o conhecimento da matéria. Citando a unidade
técnica, indicou o pagamento mensal pelo Poder Executivo de Itaguari de gratificações a servidor
estadual em exercício de atribuições exclusivas do Estado de Goiás, no período de 2008 a 2014,
totalizando R$ 57.581,92. Em suas manifestações, a SAP e o Parquet apontaram que a lei
municipal direcionada a servidor não pertencente ao quadro administrativo local configura
inconstitucionalidade por violação aos princípios da autonomia, impessoalidade, moralidade e
eficiência, além de ilegalidade na aplicação dos recursos financeiros. O relator entendeu caber ao
TCMGO, incidentalmente e por meio do controle difuso – quando da análise de eventuais
pagamentos feitos a servidores estaduais –, avaliar a constitucionalidade do art. 1º da Lei
Municipal n. 146/08 de Itaguari. Citou a Súmula n. 347 do STF, que enuncia: “O Tribunal de
Contas, no exercício de suas atribuições, pode apreciar a constitucionalidade das leis e dos atos
do Poder Público”. Considerou adequada a autuação em apartado de representação, visando
verificar o incidente de inconstitucionalidade relacionado à lei em comento, bem como a apuração
do eventual dano ao erário ocorrido com a concessão de gratificação instituída a servidor estadual
pelo município, garantindo-se o contraditório, não previsto em processos de consulta. O parecer
foi aprovado por unanimidade (Acórdão-Consulta n. 00012/18. Processo n. 02019/18, Rel. Cons.
Substituto Maurício Oliveira Azevedo, 04.07.2018).

TRIBUNAL PLENO

Ilegalidade na contratação do controlador interno municipal pelo Poder Legislativo
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Tratam os autos de denúncia, admitida pela Ouvidoria do TCMGO, contendo supostas
ilegalidades no Pregão 001/17, do Poder Legislativo de Cachoeira de Goiás. Constam nos autos
que a Câmara contratou, para a prestação de serviços de assessoria e consultoria contábil,
empresário individual que era à época controlador interno e pregoeiro do município. O relator,
Cons. Francisco José Ramos, iniciou o voto reconhecendo as irregularidades descritas pela
Unidade Técnica e corroboradas pelo Parquet, quais sejam: (a) a ausência de levantamento de
preço inicial no Pregão 001/17; (b) a contratação de empresário individual impossibilitado de
participar do certame, em razão de seu poder de influência no ente, evidenciado pelo cargo
ocupado; (c) a ineficiência no desempenho das atribuições de controlador interno municipal pelo
Sr. Esmuity Sakaity Vieira de Souza, tendo em vista a aparente incompatibilidade de horários para
o exercício das atividades conjuntamente com o assessoramento contábil do legislativo. Em
relação ao item (a), afirmou que a pesquisa prévia de preços de mercado, devidamente
comprovada nos autos mediante documentos emitidos por empresas do ramo, é exigida pelos art.
7º, §2º, II, da Lei n. 8.666/93 e 3º, III, da INTC n. 10/15. Explicou que a desobediência às normas
faz com que a contratação não privilegie necessariamente a proposta mais benéfica ao erário,
sendo tal ocorrência grave vício formal. Ressaltou, ainda, que o contratado foi o único participante
do certame licitatório, sagrando-se vencedor. No que tange ao apontamento (b), asseverou a
impossibilidade da participação no procedimento licitatório de servidor que exerce
concomitantemente o cargo de controlador interno e a função pregoeiro do município, com fulcro
no art. 9º, III, da Lei n. 8.666/93. Salientou que o Pregão 001/17 não se pautou pela moralidade,
transparência e lisura, caracterizando burla à impessoalidade e à eficiência administrativa. Quanto
ao item (c), demonstrou que o acúmulo do cargo de controlador interno com a prestação de
serviço na câmara municipal levou à ineficiência laboral, aparentando a incompatibilidade de
horários no exercício das atividades. Ressaltou que o servidor deveria trabalhar oito horas diárias,
mas apresentou diversas faltas durante o exercício de 2017, conforme cartão de ponto juntado,
evidenciando a irregularidade. No que se refere ao item (d), registrou ter sido claramente
demonstrado nos autos o acúmulo indevido da função de pregoeiro e do cargo de controlador
interno por parte do servidor Esmuity Sakaity Vieira, entre janeiro a julho de 2017. Ressaltou que,
em virtude do princípio da segregação das funções, deve haver separação de atribuições ou
responsabilidades entre aquele que pratica o ato e o que exerce a função de fiscalização.
Salientou ser incompatível a conciliação, em uma só pessoa, das funções de elaboração dos
editais e execução dos procedimentos licitatórios com as de controle desses mesmos atos,
contratos, e execução das despesas públicas correlatas. Por unanimidade, o Plenário considerou
a denúncia procedente, e aplicou as seguintes sanções: 1) R$ 1.500,00 ao Presidente do Poder
Legislativo, por: contratar para prestar serviços de assessoria e consultoria contábil o controlador
interno municipal, com fortes indícios de direcionamento da licitação; contratação de serviços de
assessoria contábil em que o prestador tinha aparente incompatibilidade de horários para prestar
o serviço; e realizar procedimento licitatório sem efetuar levantamento inicial de preços; 2) R$
1.000,00 ao Controlador Interno do Poder Executivo, por: participar de certame no qual estava
impedido, em razão do seu poder de influência; e prestar serviço de controlador interno de forma
ineficiente, podendo comprometer o serviço público, tendo em vista a aparente incompatibilidade
de horários do referido cargo com a assessoria contábil prestada na Câmara Municipal; 3) R$
500,00 ao prefeito municipal, por permitir acúmulo indevido da função de pregoeiro e do cargo de
controlador interno por parte de servidor, em desobediência ao princípio da segregação de
funções. Ainda, foi fixado prazo de 30 dias para que o Presidente da Câmara Municipal comprove
a devida rescisão do contrato firmado entre o órgão e a empresa individual Esmuity Sakaity Vieira
de Souza, sendo alertado que tal recomendação será objeto de monitoramento, nos termos do art.
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198 do RITCMGO. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão n. 04335/18. Processo n.
11223/17, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 04.07.18).
Ocorrência de dano ao erário na aquisição de carteiras e móveis escolares
Cuidam os autos de inspeção in loco realizada no Município de Santo Antônio do Descoberto, que
verificou irregularidades na execução de contratos de fornecimento de carteiras e móveis
escolares no exercício financeiro de 2016, totalizando o valor de R$ 3.533.274,00. Conforme
decisão plenária proferida na sessão de 04/07/18, de relatoria do Cons. Nilo Resende Neto,
concluiu-se por restar configurado o dano ao erário, sendo devida a conversão dos autos em
tomada de contas especial e a abertura de vista aos gestores responsáveis, devido à ausência:
(a) do controle de execução dos contratos n. 244/16 e 245/16 e de evidência física dos bens
adquiridos; (b) de padronização das compras, e (c) de planejamento administrativo. O voto
vencedor foi fundamentado nas manifestações da Secretaria de Licitações e Contratos, que, após
visita in loco, enunciou as seguintes irregularidades: (a) total ausência de controle pela
administração municipal do recebimento das carteiras escolares. Informou não ter havido a
conferência da quantidade efetivamente recebida do mobiliário com o montante previsto em
contrato e dispendido, nem tampouco a verificação das especificações técnicas exigidas no edital.
Deparou com a falta de atesto específico diretamente nas notas fiscais, além da ausência de data
de entrada e da confirmação pela própria Secretaria de Educação referente ao recebimento dos
bens. Citou o art. 58, III, da Lei n. 8.666/93, que confere à Administração Pública o dever de
fiscalizar os contratos para garantir a fiel execução. Explicou que o prefeito municipal, autoridade
responsável pela nomeação da secretária de educação, é igualmente responsável pela má gestão
do patrimônio público. Apontou a falta de acompanhamento e fiscalização dos contratos e de
controle dos bens permanentes, em desobediência aos art. 67 da Lei de Licitações e 13 da RNTC
n. 004/01, respectivamente. A unidade técnica ressaltou ainda que o controle de itens que
compõem o patrimônio municipal é atividade vinculada e deve se consolidar mediante a realização
periódica de inventário, a fim de atualizar os registros e confirmar a responsabilidade dos agentes
encarregados pela guarda dos bens. Entendeu que, como não houve nenhuma comprovação de
entrega das carteiras escolares na quantidade e qualidade (especificações) contratadas e pagas,
deve ser determinada a devolução total dos valores gastos pelos responsáveis. Constatou ainda o
não funcionamento do sistema de controle interno municipal, e presumiu a inexistência de
estrutura mínima para o seu exercício na forma determinada por lei, em desobediência aos art. 74
da CR/88 e 1º, II, da RNTC n. 004/01. Por fim, verificou a omissão do controlador interno, que
responde solidariamente com a ex-secretária de educação e o ex-prefeito pelas irregularidades;
(b) ausência de padronização nas compras, em desobediência ao inciso I do art. 15 da Lei de
Licitações. Após visitas a unidades escolares e CMEIS, o órgão técnico constatou não existir
uniformidade nas carteiras adquiridas, demonstrando o total descontrole da Administração Pública
em relação aos bens de natureza permanente. Afirmou ser dever legal que as compras, sempre
que possível, atendam ao princípio da padronização, que imponha compatibilidade de
especificações técnicas e de desempenho, observadas, quando for o caso, as condições de
manutenção, assistência técnica e garantia oferecidas. Apontou que, ao agir em contrário, restou
demonstrada a falta de preocupação dos responsáveis com a coisa pública, o que envolve um
planejamento mal elaborado, sem levantamento correto das necessidades da rede municipal de
ensino; (c) falta de planejamento na aquisição dos materiais pela Secretaria de Educação. A SLC
destacou o dever do administrador público em estudar, planejar, traçar metas e objetivos com o
intuito de aplicar melhor o dinheiro público, evitando-se, assim, a prática de gestão ineficiente e
contrária aos ditames da Lei n. 8.666/93. Reiterou a necessidade de um planejamento prévio para
as aquisições, e que seja implementada a segregação da realização da despesa, a fim de que
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haja um servidor efetivo responsável por cada fase (empenho, liquidação e pagamento),
possibilitando a verificação cruzada. Pontuou que cabia à secretária municipal de educação
solicitar a abertura do procedimento licitatório, o recebimento das mercadorias e o atesto, bem
como requerer a liquidação das despesas. Afirmou, por fim, que a prática é contrária ao princípio
da moralidade administrativa, previsto no art. 37 da CR/88. Após apresentação ao Plenário, o voto
do relator foi aprovado por unanimidade (Acórdão n. 04362/18. Processo n. 06987/16, Rel. Cons.
Nilo Resende Neto, 04.07.18).
Ilegalidade em contratação de agente de combate às endemias em detrimento da nomeação
de aprovado em concurso público
O Tribunal Pleno acatou representação formulada pelo Ministério Público de Contas, apontando
ocorrência de burla à regra do concurso público na secretaria municipal de saúde de Itapirapuã
nos exercícios de 2016 e 2017. Na sessão plenária de 04/07/18, acordou-se pela: (a) procedência
da representação, tendo em vista a flagrante ilegalidade de sucessivas contratações temporárias
para o cargo de agente de combate às endemias (ACE) em detrimento da nomeação de aprovado
em concurso público válido e vigente; (b) aplicação de multa, no valor de R$ 500,00, à secretária
municipal de saúde à época, por violar as regras dispostas nos art. 37, II, da CR/88 e 16 da Lei n.
11.350/06; (c) recomendação ao jurisdicionado que se abstenha de realizar contratações
precárias (temporários, credenciados e/ou comissionados) ou prorrogar as existentes para
funções referentes a cargos que tenham aprovados e classificados no Concurso 001/15. O relator,
Cons. Francisco José Ramos, acompanhou o entendimento do Parquet, diante da confirmação
nos autos do alegado na inicial: realização de sucessivos contratos temporários para a realização
de atividade a ser desempenhada por agente de combate às endemias, em detrimento de
nomeação de aprovado em concurso público válido e vigente. Afirmou que a justificativa
apresentada pela representada, de que a contratação precária fora efetuada para suprir
necessidade temporária, não deve prosperar. Ressaltou que o art. 16 da Lei n. 11.350/06 veda a
contratação temporária ou terceirizada de ACS e ACE, salvo na hipótese de surtos epidêmicos –
não caracterizado nos autos. Constatou a admissão e contínua renovação de contrato sem
qualquer forma legítima de seleção ou procedimento licitatório, em total afronta aos princípios da
legalidade, da impessoalidade e do interesse público. Afirmou que o gestor optou por precarizar o
vínculo em detrimento da nomeação de candidato aprovado em concurso público, indicando, em
tese, reprovável relação de favoritismo com o contratado. Ainda, o relator discordou da sugestão
consignada pelo órgão técnico, de reconhecer a perda do objeto processual ante a inexistência de
ajustes de tal natureza ainda vigentes no órgão. Reputou que, salvo excepcionalidades, fatos
supervenientes não possuem o condão de afastar os fatos ilegais originalmente presentes.
Entendeu que a eventual ocorrência do saneamento de irregularidades se mostra relevante, tão
somente, para fins de sanções, providências e recomendações a serem expedidas ao gestor.
Ressaltou que, para fins de julgamento de denúncias e representações, esta Corte deve analisar e
concluir meritoriamente sobre cada um dos pontos encaminhados para apreciação, com vistas a,
inclusive, firmar entendimentos reiterados. O voto do relator foi aprovado por unanimidade
(Acórdão n. 04338/18. Processo n. 13884/17, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 04.07.18).
Irregularidades na gestão de fundo de previdência municipal
Cuidam os autos de inspeção complexa realizada no município de Abadiânia, determinada pelo
Acórdão n. 07799/16, objetivando averiguar a legalidade de transferências financeiras entre a
conta da previdência municipal e a do Poder Executivo. O relator, Cons. Valcenôr Braz de
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Queiroz, alinhou-se integralmente à análise técnica apresentada pela SCMG e corroborada pelo
MPC, que, após oportunizado o contraditório e ampla defesa, inferiu pela permanência dos
seguintes achados de auditoria: (2) – não contabilização e comprovação de débitos constatados
no extrato bancário da conta pertencente ao Fundo de Previdência Social de Abadiânia, no
montante de R$ 10.008,01; (3) – não contabilização das transferências financeiras entre o RPPS e
o Poder Executivo, bem como daquelas efetuadas entre contas do próprio ente; (4) – não
contabilização das transferências financeiras entre o Poder Executivo e o RPPS; (5) – utilização
indevida dos recursos financeiros do Abadiânia Prev. Destacou inicialmente que o art. 1º, III, da
Lei n. 9.717/98, prevê que as contribuições do pessoal civil e militar, ativo, inativo e pensionistas,
somente poderão ser utilizadas para pagamento de benefícios previdenciários dos respectivos
regimes, ressalvadas as despesas administrativas excetuadas pela legislação. Citou o inciso V do
art. 6º do mesmo diploma legal, que veda expressamente a utilização de recursos do fundo
previdenciário para empréstimos de qualquer natureza, inclusive aos municípios, a entidades da
administração indireta e aos respectivos segurados. Em resposta à questão de auditoria (O Fundo
de Previdência Social do Município de Abadiânia transferiu ilegalmente recursos previdenciários
para o Poder Executivo e para outros Fundos?), concluiu que “o Abadiânia Prev transferiu nos
meses de abril a outubro de 2012 recursos para o Poder Executivo, sendo que tais valores foram
devolvidos até o final dos respectivos meses”. No que tange ao achado de auditoria (2), verificou
diferença entre o montante dos débitos identificados no Sicom e nos documentos apresentados,
totalizando R$ 26.044,81. Entretanto, constatou que, daquele valor, R$ 16.036,80 refere-se à
despesa do Poder Executivo paga indevidamente pelo Abadiânia Prev, o qual foi ressarcido no
mesmo dia. Logo, o órgão técnico comprovou a existência de divergência não esclarecida de R$
10.008,01, por não ter o gestor indicado especificadamente do que se tratava o débito. Contudo,
tendo em vista a materialidade da divergência constatada, e com fulcro nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade, não foi imputado o débito ao responsável. Quanto aos achados
de auditoria n. (3) e (4), afirmou que os atos e os fatos que promovem alterações qualitativas ou
quantitativas no patrimônio das entidades do setor público devem ser objeto de registro contábil,
em cumprimento aos art. 86 e 89 da Lei n. 4.320/64. Afirmou que a omissão do registro contábil
das transferências financeiras prejudicou o controle e a transparência das movimentações
ocorridas ao longo do exercício, contrariando as NBC TSP e os princípios da publicidade e da
legalidade, dispostos no art. 37 da CR/88. Em relação ao achado de auditoria (5), concluiu ter
havido a utilização indevida dos recursos previdenciários do Abadiânia Prev, que custearam
despesas correntes do poder executivo municipal. Ressaltou que os art. 43, § 1º, II, da LRF e 6º,
V, da Lei n. 9.717/98 vedam a utilização da disponibilidade de caixa dos recursos previdenciários
para a concessão de empréstimos de qualquer natureza. Indicou não haver dúvidas acerca da
ilegalidade dos atos cometidos pela gestão do RPPS e do Poder Executivo, uma vez que a própria
lei que regulamenta o Abadiânia Prev proíbe taxativamente a concessão de empréstimos.
Destacou, por fim, não ter havido a aplicação do saldo de disponibilidades no mercado financeiro
e de capitais, gerando déficit no valor de R$ 518.066,34 e afetando o equilíbrio atuarial do ente.
Transcreveu os art. 91 e 111 da Lei Complementar Municipal n. 004/09 e concluiu que, em razão
das transferências financeiras realizadas, os recursos previdenciários não foram devidamente
aplicados, ensejando a descapitalização do RPPS. Diante do exposto, determinou a aplicação de
multas, nos seguintes termos: a) R$ 7.500,00 ao gestor do Abadiânia Prev no exercício de 2012,
pela responsabilidade aos achados n. 02, 03 e 05; b) R$ 2.500,00 ao prefeito municipal à época,
pela irregularidade descrita no achado n. 04. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão n.
04503/18. Processo n. 00692/15, Rel. Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, 11.07.2018).
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Concessão de medida cautelar em processo seletivo público para contratação de
profissionais de saúde pelo Município de Goiânia
O Tribunal Pleno concedeu medida cautelar, quando da análise do edital de processo seletivo
público 001/17 de Goiânia, determinando, sob pena de multa, que o prefeito municipal: a) adote
as providências necessárias à realização de concurso público para preencher o quadro de pessoal
da secretaria municipal de saúde, tendo publicado a relação de candidatos aprovados até
31/12/18, e disponibilizando os mesmos cargos previstos no edital simplificado; b) se abstenha de
dar continuidade, após 31/12/18, às contratações precárias objeto do processo seletivo, vedada
em qualquer hipótese a prorrogação dos vínculos. A relatora, Cons. Maria Teresa Garrido Santos,
concordou em parte com a manifestação do Ministério Público de Contas. Evidenciou que a
realidade da área da saúde no município exige medidas emergentes e indispensáveis, sendo
justificadas contratações imprevisíveis, de caráter excepcional, que fizerem necessárias para a
continuidade da prestação do serviço público. Explicou que a medida cautelar é justificada pela
verificação de que “o Município de Goiânia não tem realizado medidas concretas para a efetiva
realização de concurso público, deixando de lado a aplicação restritiva do instituto da contratação
por tempo determinado, se valendo da previsão legal para manter os servidores trabalhando de
forma precária”. Demonstrou estar presente a fumaça do bom direito, expressa no interesse
público consubstanciado na preservação da legalidade, da legitimidade e da economicidade no
certame demonstrada na fundamentação do acórdão, bem como o perigo de risco ao resultado útil
do processo, tendo em vista o possível prejuízo ocasionado pela não realização do concurso
público. O MPC, no Parecer n. 2.270/18, concluiu que a precariedade das contratações para o
preenchimento das mais de 900 vagas ofertadas pelo certame não é compatível com o caráter
permanente das atividades relacionadas à prestação de serviço público de saúde. Explicou que, à
luz da CR/88, a forma correta de ingresso na área pública é o concurso, devendo a contratação
temporária ser interpretada restritivamente, apenas em casos de verdadeira necessidade.
Salientou que o município não realizou medidas concretas para a deflagração do concurso público
destinado ao provimento dos diversos cargos de profissionais de saúde, tendo o processo n.
69472303, instaurado ainda em 2017, tramitação muito lenta. A medida cautelar foi aprovada, com
a notificação imediata do responsável, vencido o Cons. Francisco José Ramos (Acórdão n.
04486/18. Processo n. 00069/18, Rel. Cons. Maria Teresa Garrido Santos, 11.07.18).
OUTROS ÓRGÃOS
TCU – Os licitantes, sob o risco de responderem por superfaturamento em solidariedade
com os agentes públicos, têm a obrigação de oferecer preços que reflitam os paradigmas
de mercado, ainda que os valores fixados pela Administração no orçamento-base do
certame se situem além daquele patamar.
“Por meio do Acórdão 11.629/2011 Segunda Câmara, lavrado no âmbito de representação a
respeito de possíveis irregularidades em convênios federais, o TCU determinou à Funasa/MT que
instaurasse a competente tomada de contas especial para quantificação dos danos causados ao
erário decorrentes de serviços pagos no âmbito do convênio 2.840/2006, celebrado com o
município de Cotriguaçu/MT, para execução de sistema de abastecimento de água. Após o
término da fase interna, a Funasa concluiu pela existência de prejuízo ao erário. No âmbito do
Tribunal, o relator autorizou a citação do prefeito e da empresa contratada em razão do
pagamento à empreiteira por serviços cujos preços estavam acima dos preços de referência do
Sinapi. Em sua defesa, a empresa arguiu que apenas apresentou proposta com base no projeto e
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no orçamento global elaborados pela Administração e anexados ao edital de licitação, os quais
presumiu corretos. Aduziu, ainda, a inexistência de orçamento detalhado. Em seu voto, o relator
afirmou que “embora as peças informativas do certame gozem de presunção relativa de
legitimidade, a empresa contratada não está isenta de ressarcir os prejuízos causados ao erário,
se os preços praticados, embora menores que o orçado, estiverem acima dos parâmetros de
mercado”. No mesmo sentido, asseverou que “não prospera o argumento de que não cabe a
responsabilidade da empresa por eventual dano ao erário se os preços da proposta estiverem
compatíveis com as planilhas orçamentárias, pois compete à Administração adequar os preços às
tabelas oficiais ou a outras especificidades. Com relação ao assunto, de fato, os preços da
proposta da construtora estavam em consonância com o limite máximo do valor global fixado no
orçamento-base do certame. Porém, se por um lado o orçamento-base deveria cumprir os critérios
estabelecidos no art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993 e no art. 115 da LDO/2007, por outro os
preços da proposta e do contrato deveriam seguir duas barreiras de controle: o próprio orçamentobase e os preços do Sinapi”. A análise conjunta dos dispositivos mencionados “implica que o
particular, ao adentrar o ambiente das contratações públicas, deve, além de cumprir o edital e,
portanto, o orçamento-base, praticar preços que estejam de acordo com tais premissas”.
Continuou o relator: “Diante desse dever jurídico, decorrente da submissão circunstancial do
particular ao regime jurídico-administrativo das contratações públicas, o agente privado deve
pautar sua conduta de acordo com as regras postas pelo ordenamento jurídico. Com isso, o
particular responde plenamente por essa manifestação voluntária tendente ao aperfeiçoamento do
vínculo contratual, podendo responder por superfaturamento decorrente de sobrepreço se a sua
proposta voluntária não atender aos ditames estabelecidos pelo ordenamento jurídico”,
colacionando decisões do STF na mesma linha de entendimento. O Plenário julgou irregulares as
contas do gestor e da empresa contratada, imputando-lhes solidariamente o débito e condenandoos ao pagamento de multas individuais, com fulcro no art. 57 da Lei 8.443/1992” (TCU. Acórdão
1455/18. Plenário, 26.06.18. Tomada de Contas Especial. Rel. Min. Benjamin Zymler. Informativo
de Licitações e Contratos n. 349).
TCU - Acumulação de cargo público. Professor. Cargo técnico. Nível médio.
“É irregular a acumulação de cargo de professor com de técnico de nível médio para o qual não se
exige qualquer formação específica e cujas atribuições não são de natureza eminentemente
técnica ou científica. A expressão “técnico” em nome de cargo não é suficiente, por si só, para
classifica-lo na categoria de cargo técnico ou científico a que se refere o art. 37, inciso XVI, alínea
“b”, da Constituição Federal” (TCU. Acórdão 5267/18. Primeira Câmara, 26.06.18. Admissão. Rel.
Min. Subst. Weder de Oliveira. Boletim de pessoal n. 58).
TCE-SC – Aposentadoria especial. Portadores de deficiência. Ausência de regulamentação.
Súmula Vinculante nº 33 do STF. Aplicação subsidiária da Lei Complementar nº 142/2013.
Possibilidade
“Em consulta formulada pelo Diretor-Presidente do Instituto de Previdência do Município de Ilhota
- ILHOTAPREV, o TCE/SC firmou o seguinte entendimento: “Enquanto não editada Lei
Complementar federal, a aposentadoria especial dos servidores públicos estaduais e municipais,
prevista no inciso I do § 4º do art. 40 da Constituição Federal, poderá ser concedida mediante a
aplicação subsidiária da Lei Complementar nº 142/2013, desde que a concessão se dê após a
edição desta Lei e cumpridos os requisitos nela previstos”. O Relator citou o parecer da
Consultoria-Geral (COG) que destacou que “a previsão constitucional de aposentadoria especial
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para pessoas portadoras de deficiência foi incluída pela Emenda Constitucional nº 47, de 05 de
julho de 2005, ou seja, passaram-se mais de 12 anos sem que houvesse a regulamentação por
meio de lei complementar”. Ressaltou a edição da Súmula Vinculante nº 33 do STF que delimita
como proceder em razão da inércia na elaboração de Lei Complementar sobre a matéria:
“Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social
sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até
a edição de lei complementar específica”. Lembrou que “antes mesmo da edição da Súmula
Vinculante 33 do STF, este Tribunal já orientava os Regimes Próprios de Previdência a aplicarem
a legislação do Regime Geral de Previdência Social, nos termos do Prejulgado 2075”. Concluiu
colacionando o entendimento apresentado pela COG de que “Considerando que é pacífico o
posicionamento do Supremo Tribunal Federal acerca do direito do servidor em ver aplicada a Lei
Complementar
nº 142/2013 que regulamentou a aposentadoria da pessoa com deficiência
vinculada ao Regime Geral de Previdência Social, não se identifica lesão à ordem constitucional a
edição de prejulgado orientando os Regimes Próprios de Previdência do Estado de Santa
Catarina que apliquem a Lei Complementar nº 142/2013 até que norma nacional trate da matéria,
nos mesmos moldes quando esta Corte orientou acerca da aposentadoria especial para os
servidores cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou
a integridade física (Prejulgado 2075,redação original)”. Trata-se de processo de consulta
formulada pelo ILHOTAPREV questionando se o Instituto de Previdência de Ilhota pode fazer uso
das disposições contidas na Lei Complementar n° 142/2013 para a concessão de aposentadorias
especiais aos servidores públicos municipais, apesar de não haver uma legislação especifica tanto
municipal como federal acerca da matéria” (TCESC. Consulta 17/00633489. Plenário. Rel. Cons.
Luiz Roberto Herbst. Informativo de Jurisprudência do TCE/SC n. 049).

Servidores responsáveis pelo Informativo
Fernando Vilela Mascarenhas
Gustavo Melo Parreira
Dúvidas e informações: jurisprudencia@tcm.go.gov.br | (62) 3216-6147

Glossário: ACE – agente de combate às endemias | ACS – agente comunitário de saúde | CIRETRAN – circunscrição
regional de trânsito | CMEI – centro municipal de educação infantil | INTC – Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado de Goiás | MPC – Ministério Público de Contas | NBC TSP – normas brasileiras de contabilidade
aplicadas ao setor público | RITCMGO – regimento interno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás |
RPPS – regime próprio de previdência social | SAP – Secretaria de Atos de Pessoal | SCMG – Secretaria de Contas
Mensais de Gestão | SICOM – Sistema de controle de contas municipais | SLC – Secretaria de Licitações e Contratos | STF
– Supremo Tribunal Federal | TCMGO – Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás | TCE-SC – Tribunal de
Contas do Estado de Santa Catarina | TCU – Tribunal de Contas da União.
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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA

Considerações acerca da celebração de contratos de prestação de serviços de natureza
contínua
Cuida-se de consulta formulada pelo Prefeito de Anápolis, sobre a aplicação da regra de validade
contratual disposta no art. 57, II, da Lei de Licitações, especificamente se a duração dos contratos
referentes a obras e serviços contínuos deve ficar adstrita à vigência dos créditos orçamentários.
Em resposta, o Plenário aprovou a seguinte proposta, transcrita a seguir: (a) nos termos do art.
57, II, da Lei 8.666/93, os contratos para prestação de serviços de natureza contínua podem ser
firmados em prazo superior ao do respectivo exercício financeiro, hipótese na qual não ficarão
adstritos à vigência dos créditos orçamentários do referido exercício; (b) na hipótese em que o
contrato seja firmado, desde logo, por prazo superior a doze meses, deverá o administrador
justificar esta opção de modo a comprovar sua vantajosidade para a Administração Pública. Após
discussão da proposta relatada pelo Cons. Subst. Maurício Oliveira Azevedo, na sessão técnicoadministrativa de 11/07/18, o Cons. Subst. Vasco Cícero Jambo pediu vista dos autos e
apresentou parecer, que foi aprovado em 08/08/18. Inicialmente, o revisor explicou que o objeto
da consulta se refere à possibilidade ou não do estabelecimento de prazo inicial de contrato
administrativo para prestação de serviços contínuos superior ao da validade dos respectivos
créditos orçamentários, ou seja, se poderia a vigência inicial dos referidos contratos ultrapassar a
data de 31/12 do ano em que firmados. Constatou que a doutrina majoritária e a jurisprudência do
TCU conferem ao inciso II do art. 57 da Lei 8.666/93 a interpretação de que, quando se tratar de
serviços de natureza contínua, o contrato não ficará necessariamente adstrito à vigência do
respectivo crédito orçamentário, podendo ser firmado, desde logo, por prazo superior a 12 meses.
Pontuou que, além da disposição expressa nesse sentido, contida na lei geral de licitações,
diversos princípios justificam a adoção do entendimento mencionado, dentre eles o da
continuidade do serviço público, da eficiência e da economicidade. Afirmou que, caso adotada a
interpretação defendida pelo relator e pelo MPC, de que os ajustes estabelecidos no art. 57, II, da
Lei 8.666/93 devem se encerrar obrigatoriamente no dia 31/12, haveria prejuízo à continuidade da
Administração Pública, por colocar em risco a prestação de serviços como os de vigilância e
limpeza. Igualmente, indicou que o posicionamento defendido pelo relator não contraria o art. 167,
II, da CR/88 (que veda a realização de despesas ou a assunção de obrigações diretas que
excedam os créditos orçamentários ou adicionais). Ponderou que o referido dispositivo
constitucional visa preservar o princípio da legalidade em matéria financeira, vedando
contratações sem o devido respaldo orçamentário e que poderiam prejudicar gestões posteriores.
Asseverou não ocorrer tal hipótese com os serviços a serem executados de forma contínua, uma
vez que, pela sua própria natureza, devem ser fornecidos ininterruptamente pelo poder público –
com a devida previsão orçamentária em cada exercício financeiro. Por fim, aduziu que parcela da
doutrina, vislumbrando o dinamismo e a complexidade da atividade administrativa, admite
excepcionalmente a flexibilização dos contratos regulamentados pelo caput do art. 57. Citou José
dos Santos Carvalho Filho, cujo entendimento é o de que “nada impede que um contrato tenha
início, por exemplo, em setembro de um ano e término em março do ano subsequente, desde que
no contrato conste a rubrica orçamentária de onde serão oriundos os recursos e a referência de
que parte do pagamento será feita com um crédito orçamentário e a outra com o crédito relativo
ao exercício financeiro seguinte. O parecer apresentado pelo revisor foi acolhido por unanimidade
(Acórdão-Consulta n. 00013/18. Processo n. 01641/18, Rel. Cons. Subst. Maurício Oliveira
Azevedo, Rev. Cons. Subst. Vasco Cícero Jambo, 08.08.2018).
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TRIBUNAL PLENO

Irregularidades em contratos de fornecimento de merenda escolar
Trata-se de requisição do Ministério Público do Estado de Goiás para realização de auditoria na
Secretaria Municipal de Educação de Goiânia com vista à apuração de supostas irregularidades
na aquisição de alimentos que compõem a merenda escolar. Após o recebimento dos autos como
Representação, a Secretaria de Licitações e Contratos (SLC) efetuou inspeção in loco. Constatou
diversas irregularidades, como a realização de pagamentos alusivos à aquisição de gêneros
alimentícios sem comprovação da devida liquidação das despesas, resultando em dano ao erário
no montante de R$340.055,06. Após o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos
gestores, e analisados os documentos e alegações ofertadas, a especializada concluiu haver
irregularidades na entrega, distribuição às unidades escolares e pagamento a maior de produtos
que compõem a merenda escolar. Quanto ao contrato n. 09/13, ressaltou não haver indícios que
confirmem a entrega de 83.414kg de maçãs, adquiridas por R$331.153,58, ou que o alimento
tenha sido incluído na merenda escolar. Relativamente ao contrato n. 014/15, apontou haver
prejuízo ao erário no montante de R$8.901,48, correspondente a pagamento a maior na aquisição
de 924kg de peito de frango. A SLC entendeu que a não comprovação de liquidação da despesa
gera aos servidores responsáveis pelo acompanhamento, execução e fiscalização do contrato o
dever de restituir os valores irregularmente despendidos. Apurou, ainda, a inobservância do
cardápio previamente definido para a merenda escolar e ineficiência no controle de estoque e
distribuição dos gêneros alimentícios servidos na rede municipal de educação. Alertou que os
recursos na área educacional, em especial a merenda escolar, são prioridade no pleno
desenvolvimento do ensino de qualidade, destacado na CR/88 (art. 6º e 205) como direito social
indisponível. O relator, Cons. Francisco José Ramos, acolheu integralmente o entendimento da
SLC, posteriormente referendado pelo MPC, e votou pela conversão dos autos em tomada de
contas especial, em virtude da constatação de pagamentos realizados sem a comprovação da
devida liquidação das despesas, ocasionando dano ao erário municipal de Goiânia no montante
aproximado de R$ 340.055,06, conforme preconiza o art. 12, caput, da RATC n. 90/2015. O voto
foi aprovado por unanimidade (Acórdão n. 04780/18. Processo n. 11885/16, Rel. Cons. Francisco
José Ramos, 01.08.18).
Omissão no dever de prestar contas e concessão ilegal de diárias: imputação de débito
O Tribunal Pleno, na sessão de 01/08/18, julgou irregulares as contas tomadas do chefe do Poder
Executivo de Paraúna, no período de 01/10/15 a 31/12/16, em virtude da concessão de diárias
sem comprovação de legalidade e legitimidade, além de: (a) aplicar multa ao gestor, por violação
ao art. 37, caput e § 4º, c/c art. 70 da CR/88; (b) imputar débito ao Prefeito, ordenador de
despesas, por autorizar e receber diárias sem comprovação da legalidade e legitimidade, no valor
de R$82.363,39; (c) imputar débito solidário entre o Chefe do Executivo e a Secretária Municipal,
beneficiária do recebimento das verbas indenizatórias irregulares, totalizando R$90.140,00. Em
voto aprovado por unanimidade, a relatora, Cons. Maria Teresa Garrido Santos, destacou que as
diárias possuem natureza eventual e transitória, devendo estar, por conseguinte, alinhadas
diretamente com o interesse público. Afirmou que a concessão deve observar os princípios
constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência, além da economicidade,
razoabilidade e legitimidade, já consagrados no âmbito da Administração Pública. Pontuou que as
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diárias auferidas pelo Chefe de Governo e pela Secretária de Finanças representaram,
respectivamente, 42,24% e 83,46% do somatório dos seus subsídios no período de apuração.
Constatou a habitualidade nas concessões, o que anula as características intrínsecas da
eventualidade e transitoriedade, não sendo comprovado o interesse público com a reiterada
prática, verificando-se, na realidade, aumento indevido de subsídios. Afirmou que a inércia
processual dos responsáveis, que não compareceram aos autos para demonstrar a escorreita
aplicação dos recursos, agrava a irregularidade constatada, nos termos do art. 70 da CR/88. No
que tange à responsabilização dos agentes, a relatora ponderou que a irregularidade na
concessão das diárias circunscreve-se à prática de despesa ilegal e ilegítima, geradora de dano
ao erário. Apontou que a produção dos atos com desvio de finalidade e sem a devida prestação
de contas realizou-se com ações tanto do Prefeito/Gestor – que autorizou a concessão de diárias
e em benefício próprio – como da servidora usufrutuária das verbas. Entendeu caber a ambos os
responsáveis a imputação solidária do débito referente às diárias concedidas à Secretária de
Finanças. No valor de R$90.140,00. Indicou competir individualmente ao Prefeito, usufrutuário e
responsável por autorizar o dispêndio reputado como ilegal e ilegítimo, o ressarcimento da parcela
de R$82.363,39, diante da ausência de demonstração de atendimento ao interesse público. O
voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão n. 04770/18. Processo n. 17307/16, Rel. Cons. Maria
Teresa Garrido Santos, 01.08.18).
Suspensão cautelar de concurso público por irregularidades diversas no edital
Trata-se de análise do Edital de Concurso Público 001/18, destinado ao provimento de vagas no
quadro permanente do município de Montividiu. Após análise perfunctória do instrumento
convocatório, o relator, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, constatou haver irregularidades
impeditivas ao prosseguimento regular do certame, suspendendo-o monocraticamente, por
medida cautelar, com fulcro no art. 56 da LOTCMGO, relativamente aos cargos ofertados de
Assistente Social, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fisioterapeuta Escolar, Fiscal de Posturas e
Sanitária, Psicólogo e Psicólogo/Assistente Social. Determinou, ainda, a intimação do atual
Prefeito e da Presidente da Comissão Especial do Concurso Público, fixando prazo de 5 (cinco)
dias para juntada de prova de publicação da suspensão e das razões de defesa e informações ou
documentos, sob pena de aplicação de multa pessoal. No que tange à suspensão cautelar do
certame, o relator constatou terem sido preenchidos os requisitos do perigo ao resultado útil do
processo e a probabilidade do perecimento do direito, consubstanciados, respectivamente, na
proximidade do início do período de inscrições e na preservação da legalidade, legitimidade e
economicidade do certame. Em sessão plenária, ocorrida em 08/08/18, a medida cautelar foi
referendada, sendo mantida a determinação aos gestores mencionados, com fulcro na
manifestação da Secretaria de Atos de Pessoal (SAP) e do Ministério Público de Contas (MPC),
que apontaram as seguintes irregularidades: (a) divergências alusivas aos requisitos de
investidura; (b) ausência de informações, na legislação enviada pelo gestor, sobre a remuneração
atualizada e a carga horária de alguns cargos; (c) abertura de concurso público exclusivamente
para cadastro de reserva, sem a devida justificativa e, (d) exigência de prova de títulos como fase
do certame, sem previsão legal. Quanto ao item (a), percebeu discrepâncias entre a legislação
municipal aplicável e os requisitos para a posse, expressos no edital, em relação a alguns dos
cargos; embora as normas municipais que preveem as condições de investidura mencionem como
requisitos cumulativos ou alternativos, de experiência prévia no exercício das funções, o edital
condiciona o acesso ao cargo apenas a comprovação do nível de escolaridade conforme previsto
no instrumento convocatório. Registrou que o grau de escolaridade é requisito indispensável para
o provimento de cargo público, na medida em que a Administração tem por dever o atendimento
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do princípio da eficiência, pontuando, ainda, que a legislação que regulamenta as atividades do
cargo deve informar o grau de escolaridade mínimo exigido do candidato para o exercício do
múnus público e, caso houvesse necessidade da Administração, deveriam/poderiam ser incluídos
requisitos complementares, tal como a comprovação de experiência na função. Em relação à
irregularidade (b), constatou que na legislação municipal (juntada aos autos), não havia previsão
de carga horária e dos vencimentos atualizados de alguns cargos, inviabilizando o exercício do
controle externo. Salientou quanto à necessidade de os responsáveis apresentarem atos
normativos correspondentes, sob pena de multa, pela prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo e
antieconômico, nos termos do art. 47-A, VIII, da LOTCMGO. Quanto ao item (c), a unidade técnica
e o MPC verificaram que o Edital 001/18, apesar de informar a inexistência de vaga e prever
apenas a formação de cadastro de reserva para o cargo de Psicólogo/ Assistente Social, não
ofereceu qualquer justificativa no tocante à viabilidade e necessidade do certame, tampouco a
possibilidade de criação iminente de outra vaga ou futura vacância da existente. Explicou que o
concurso público é um procedimento técnico previsto para recrutar pessoal para o provimento de
cargos que estejam disponíveis e de necessidade comprovada. Considerou-se necessária a
apresentação de justificativas plausíveis para a realização de concurso apenas para cadastro de
reserva, capaz de isentar o responsável de locupletamento. No que tange ao item (d), o relator
asseverou que a prova de títulos, como fase para investidura de cargo ou emprego público, possui
previsão constitucional, conforme disposto no inciso II do art. 37; frisou, entretanto, sobre a
necessidade de haver previsão expressa na legislação que criou os cargos de referência, o que
não ocorreu no tocante aos de Assistente Social, Farmacêutico, Fisioterapeuta, Fisioterapeuta
Escolar, Psicólogo e Psicólogo/Assistente Social. Concluiu que o edital não deve inovar ao exigir
dos candidatos a apresentação de títulos, devendo o instrumento convocatório ser retificado, caso
os responsáveis não apresentassem legislação municipal nesse sentido. A decisão monocrática
foi referendada por unanimidade (Acórdão n. 04978/18. Processo n. 11494/18, Rel. Cons. Nilo
Sérgio de Resende Neto, 08.08.18).

Acolhida cautelar em concorrência pública para contratação de serviços de limpeza urbana
por irregularidades no edital
O Tribunal Pleno referendou a medida cautelar 011/18-GABCSC para determinar ao Chefe do
Poder Executivo de Barro Alto a suspensão imediata da Concorrência Pública 02/18, na fase em
que se encontra, até ulterior deliberação do TCMGO ou o saneamento das irregularidades
apontadas, sob pena de imputação de multa. Trata-se de edital cujo objeto é a contratação de
empresa especializada na prestação de serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos, coleta
seletiva, coleta de entulhos, raspagem e limpeza de bocas de lobo, varrição manual, varrição
mecanizada, fornecimento, manutenção e desinfecção de containers (lote 1); e operação e
manutenção do aterro sanitário (lote 2). Ao examinar o instrumento convocatório, o relator, Cons.
Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, verificou a existência das irregularidades impeditivas da
continuação do certame: (a) conflito entre partes do edital quanto ao critério de julgamento das
propostas; (b) termo de referência deficiente, com ausência de informações necessárias ao
conhecimento da realidade municipal, como: discriminação da quilometragem das ruas;
determinação da frequência com que serão realizados os serviços de varrição e coleta;
detalhamento do serviço de operação do aterro; (c) exigência de regularidade do registro no
CREA na fase de habilitação, em descompasso com o inciso I do art. 30 da Lei 8.666/93; (d)
contradição entre os itens 5.1.4.2.2 e 5.1.4.2.4 quanto às possibilidades de comprovação do
vínculo empregatício do responsável técnico com a licitante; (e) a não subdivisão em lotes dos
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serviços constantes no lote 01, em especial quanto aos serviços de varrição (manual e
mecanizada), tendo em vista os montantes envolvidos; (f) a proibição de participação das
empresas em recuperação judicial, inclusive aquelas com o plano de recuperação aprovado e
homologado judicialmente. No tocante à irregularidade apontada no item (e), citou o certificado da
unidade técnica, no qual consignou que, para o lote 1, teria havido aglutinação de serviços de
valores significativos, que em regra poderiam ser licitados separadamente. Transcreveu o
entendimento do TCMGO no AC-CON 25/17: “tendo em vista não se vislumbrar perda de
economia de escala e prejuízo para o conjunto ou complexo, não se afigura possível, em regra, o
reconhecimento da indivisibilidade dos serviços de coleta, varrição e destinação final de resíduos
sólidos, vez que a regra geral do art. 23, §1º, da Lei 8.666/93 obriga o parcelamento do objeto
visando a ampliação da competitividade”. Em relação ao disposto no item (f), alegou que
empresas em recuperação judicial podem participar de procedimentos licitatórios, sendo exigível,
durante a fase de qualificação econômico-financeira, além dos demais requisitos, o Plano de
Recuperação já homologado pelo juízo competente e em vigor. Transcreveu entendimentos do
TCU, TCESP e AGU no mesmo sentido. Afirmou que, quando inexistente tal previsão no edital e
os licitantes apresentarem certidão positiva, caberá ao pregoeiro ou a comissão de licitação
realizar diligências a fim de averiguar se a empresa já teve seu plano de recuperação acolhido
judicialmente, nos moldes do art. 58 da Lei 11.101/05. Observou estarem presentes os requisitos
legais do periculum in mora e fumus boni iuris, indispensáveis para a suspensão do procedimento
licitatório. Por fim, o Plenário alertou ao gestor municipal: a) que, caso haja a necessidade
instantânea de celebração de contratos para limpeza urbana, que seja realizada contratação
emergencial apenas dentro do prazo necessário à realização de novo procedimento licitatório.
Ainda, que se proceda a pesquisa de preços em todas as empresas participantes da Concorrência
Pública 02/18 e seja verificada a documentação mínima exigida, considerando-se inclusive a
possibilidade de participação de empresas em recuperação judicial que já estejam com o plano de
recuperação aprovado e homologado judicialmente; b) ser indispensável a revisão dos valores
constantes do termo de referência do processo licitatório (Acórdão n. 05257/18. Processo n.
10371/18, Rel. Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, 15.08.18).
Nepotismo em Prefeitura Municipal e irregularidades na admissão de estagiários
Ao deliberar Denúncia encaminhada à Ouvidoria do TCMGO, na qual foram narradas possíveis
irregularidades na gestão de pessoal do Município de Gouvelândia, o Tribunal Pleno, por
unanimidade: (I) considerou procedente a prática de nepotismo com relação a: (a) duas servidoras
ocupantes de cargos comissionados da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, por
possuírem parentesco em primeiro grau (filhas) com o Secretário da pasta; (b) dois assessores e
ao chefe de setor de correspondência do Município, haja vista a relação de parentesco com
vereadores municipais; (II) julgou improcedente a prática de nepotismo quanto à nomeação: (a) de
servidores que se enquadram na relação de parentesco de quarto grau (primos) de agentes
políticos municipais, nos termos do art. 1.594 do Código Civil; (b) de servidora sem grau de
subordinação com a mãe, professora pública concursada, ou de parentesco com a autoridade
nomeante; (c) de servidora sem vínculo comprovado com o Município; (III) considerou irregular a
contratação de comissionados para desempenharem as funções de professores na rede pública
de ensino, por flagrante desvio de função e violação à regra do concurso público, e aplicou multa
de R$ 1.000,00 ao gestor; (IV) verificou a ilegalidade na contratação de estagiários não
matriculados em instituições de ensino, em descumprimento ao estabelecido pela Lei 11.778/08, e
aplicou multa; (V) determinou ao Chefe do Executivo de Gouvelândia a realização imediata de
concurso público, visando ao provimento de cargos efetivos do magistério, a fim de substituir os
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comissionados em desvio de função no sistema educacional do Município; (VI) recomendou ao
Prefeito a substituição gradativa dos servidores comissionados em desvio de função por
contratados por prazo determinado, admitidos por meio de processo seletivo simplificado, até que
se realize o concurso público. O Cons. Valcenôr Braz de Queiroz apontou que, antes da
manifestação conclusiva do Plenário, o Prefeito extinguiu as situações caracterizadoras de
nepotismo, presentes no item (I), mediante a exoneração dos servidores irregularmente admitidos.
Aplicou o entendimento exarado no processo de n. 09005/17 do TCMGO, no qual não foi
imputada multa em situação análoga, em razão do exercício da autotutela e da boa-fé na correção
da irregularidade. Com fundamento nos pareceres da unidade técnica e do MPC, esclareceu que
a aplicação da Súmula Vinculante 13, no entendimento do STF, passa não só pela apreciação de
existência de relação de parentesco e subordinação: deve também ser analisada a possibilidade
de influência do agente público já integrante dos quadros da Administração na escolha de outrem
para exercer o cargo de provimento em comissão. Afirmou que o grau de parentesco considerado
na referida súmula não é taxativo, porquanto o princípio da moralidade é de abrangência mais
ampla, de modo que, a depender do contexto fático, a designação de parentes, cujo vínculo seja
posterior ao terceiro grau, pode não se afigurar como medida legal ou legítima. Esclareceu que,
em regra, a vedação à nomeação de parentes de quarto grau em diante seria medida
desarrazoada e prejudicial, no contexto de cidades pequenas do interior. Quanto ao item (II, b),
entendeu pela legalidade da contratação da servidora comissionada, tendo em vista a ausência
nos autos de qualquer uma das condições indispensáveis para a tipificação do nepotismo. No que
tange à irregularidade (III), o relator acompanhou o Parquet e afirmou que o exercício de
atribuições do cargo de professor por servidores comissionados configura desvio de função, por
não caracterizar atribuição de direção, chefia ou assessoramento. Apontou ter havido burla ao
princípio do concurso público, preconizado no art. 37, II, da CR/88, mediante ato de gestão ilegal,
ilegítimo e antieconômico, submetendo o gestor responsável à multa cominada no art. 47-A, VIII,
da Lei 15.958/07. Diante do exposto, expediu a determinação de abertura imediata de concurso
público para o magistério público municipal (V), e recomendou a substituição gradativa dos
servidores comissionados em desvio de função por contratados por prazo determinado, até que se
finalize o certame (VI). Em relação ao item (IV), considerou como irregular a contratação de
estagiários pela Administração, “haja vista que a situação deles em nada se caracteriza como
estágio, já que a primeira servidora não se encontrava matriculada na faculdade (...), a segunda
servidora concluiu seu curso (...) em 2016; e o terceiro servidor não comprovou condição de
estudante em 2017”. Constatou a violação dos princípios da moralidade, legalidade e
impessoalidade, previstos no caput do art. 37 da CR/88, já que as vagas de estágio estão sendo
ocupadas por pessoas que não frequentam curso superior e não cumprem os requisitos da Lei
11.778/08. Determinou a adequação do quadro de estagiários, com o desligamento imediato dos
servidores, e imputou multa pelo ato de gestão ilegal, ilegítimo e antieconômico, com fulcro no art.
47-A, VIII, da LOTCMGO. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão n. 05274/18. Processo
n. 09004/17, Rel. Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, 15.08.18).
OUTROS ÓRGÃOS

STF - Prescritibilidade de ação de ressarcimento por ato de improbidade administrativa
“São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso
tipificado na Lei de Improbidade Administrativa [Lei 8.429/1992, artigos 9 a 11].
Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, deu parcial provimento a recurso
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extraordinário para afastar a prescrição da sanção de ressarcimento e determinar o retorno dos
autos ao tribunal recorrido para que, superada a preliminar de mérito pela imprescritibilidade das
ações de ressarcimento por improbidade administrativa, aprecie o mérito apenas quanto à
pretensão de ressarcimento (Informativo 909). Prevaleceu o entendimento do ministro Edson
Fachin, o qual reajustou o voto proferido na assentada anterior. Registrou que a imprescritibilidade
da ação de ressarcimento se restringe às hipóteses de atos de improbidade dolosa, ou seja, que
impliquem enriquecimento ilícito, favorecimento ilícito de terceiros ou dano intencional à
Administração Pública. Para tanto, deve-se analisar, no caso concreto, se ficou comprovado o ato
de improbidade, na modalidade dolosa, para, só então e apenas, decidir sobre o pedido de
ressarcimento. O ministro Fachin entendeu que a ressalva contida no § 5º do art. 37 da CF teve
por objetivo decotar do comando contido na primeira parte as ações cíveis de ressarcimento.
Reconheceu solidez no argumento segundo o qual essa ressalva diz respeito a dois regramentos
distintos relacionados à prescrição. Um para os ilícitos praticados por agentes, sejam eles
servidores ou não, e outro para as ações de ressarcimento decorrentes de atos de improbidade,
dotadas de uma especialidade ainda maior. Asseverou que a matéria diz respeito à tutela dos
bens públicos. Não há incompatibilidade com o Estado Democrático de Direito sustentar a
imprescritibilidade das ações de ressarcimento em matéria de improbidade, eis que não raras
vezes a prescrição é o biombo por meio do qual se encobre a corrupção e o dano ao interesse
público. Para o ministro Fachin, a segurança jurídica não autoriza a proteção pelo decurso do
lapso temporal de quem causar prejuízo ao erário e se locupletar da coisa pública. A
imprescritibilidade constitucional não implica injustificada e eterna obrigação de guarda pelo
particular de elementos probatórios aptos a demonstrar a inexistência do dever de ressarcir, mas
na confirmação de indispensável proteção da coisa pública. Os ministros Roberto Barroso e Luiz
Fux reajustaram os votos. Vencidos os ministros Alexandre de Moraes (relator), Dias Toffoli,
Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Marco Aurélio, que negaram provimento ao recurso.
Concluíram inexistir previsão de imprescritibilidade nos §§ 4º e 5º do art. 37 em relação à sanção
de ressarcimento ao erário por condenação pela prática de ato de improbidade administrativa, que
deve seguir os mesmos prazos prescricionais do art. 23 (4) da Lei 8.249/1992, com a
complementação de que, se o ato também for capitulado como crime, deverá ser considerado o
prazo prescricional estabelecido na lei penal.” (STF. RE 852475/SP. Pleno, 08.08.18. Rel. Min.
Alexandre de Moraes, red. p/ o ac. Min. Edson Fachin. Informativo STF n. 910).
TCU - A exigência de apresentação de laudos de ensaios técnicos por parte de todos os
licitantes, como requisito de habilitação técnica, não encontra amparo no rol do art. 30 da
Lei 8.666/1993. As exigências de habilitação técnica devem se referir ao licitante, não ao
objeto do certame, e não podem onerar o licitante em custos que não sejam necessários
anteriormente à celebração do contrato (Súmula TCU 272)
“Em fiscalização realizada pelo TCU nas obras de adequação viária da BR 101, no Estado da
Paraíba, a equipe de auditoria identificou no edital do Pregão Presencial 12/2008 – realizado pelo
Comando do 1° Grupamento de Engenharia do Exército e destinado à aquisição do insumo brita
comercial – cláusula exigindo laudos de ensaios técnicos (abrasão Los Angeles e reação álcaliagregado) como requisito de qualificação técnica do licitante, sem amparo no rol exaustivo do art.
30 da Lei 8.666/1993, o que acabou por restringir, indevidamente, a competitividade do certame.
Ao apreciar o relatório de auditoria, o Plenário do TCU, por meio do Acórdão 538/2015, decidiu
aplicar multa ao ordenador de despesas do 1º Grupamento de Engenharia do Exército,
responsável pela elaboração do termo de referência e pela homologação da licitação, bem como
ao chefe da assessoria jurídica daquela organização militar, responsável pela emissão do parecer
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aprovando o edital do pregão. Inconformados, os militares interpuseram pedidos de reexame,
apresentando, em síntese, as seguintes razões recursais: i) a exigência de ensaios laboratoriais
atendeu ao interesse público e ao princípio da eficiência, pois a apresentação dos laudos em
momento posterior causaria atrasos de até quarenta dias no cronograma de execução das obras;
ii) a exigência de requisitos de qualificação técnica não constitui restrição ilegal à competitividade;
iii) são devidos, conforme previsão normativa do Dnit (Norma 049/2004 – ES Pavimento Rígido),
ensaios para assegurar a compatibilidade do produto ofertado pelos licitantes com o descrito no
edital; iv) o insumo é de grande importância; e v) participaram do certame quatro empresas,
sendo que, dessas, apenas uma fora inabilitada por não apresentar ensaio laboratorial. Em seu
voto, o relator destacou, preliminarmente, que “os ensaios solicitados buscam verificar a
qualidade do insumo, não do licitante. O teste de abrasão pretende medir o desgaste sofrido pelo
agregado após ser submetido a movimentos. A reação álcali-agregado mede a expansão do
insumo quando em contato com a umidade. A habilitação técnica deve ser feita da licitante, não
do objeto do certame”. Haja vista “ter ocorrido essa confusão”, o relator considerou prejudicado o
argumento de que “a exigência de requisitos de qualificação técnica não constitui restrição ilegal à
competitividade”. O relator ressaltou também que “a jurisprudência do Tribunal, consubstanciada
na Súmula TCU 272 e nos Acórdãos 481/2004, 1878/2005, 1910/2007, 669/2008, 2008/2008,
todos do Plenário, não permite a inclusão de exigências de habilitação para cujo atendimento os
licitantes tenham de incorrer em custos que não sejam necessários anteriormente à celebração do
contrato”. Para ele, seria exatamente a situação em apreço, pois a apresentação de laudos
técnicos por parte de todos os licitantes “gera despesas desnecessárias, inibe a participação de
interessados e, por isso, contraria o interesse público”. Nesses casos, acrescentou o relator, em
que se deseja saber se o insumo da futura contratada atende às especificações técnicas, “o
Exército poderia ter incluído no instrumento convocatório a possibilidade de se exigir do licitante
provisoriamente classificado em primeiro lugar, em prazo razoável e suficiente para tal, a
apresentação de amostra do insumo, acompanhada dos laudos técnicos necessários a comprovar
a qualidade do bem a ser fornecido”. E arrematou: “Por se tratar de insumo de grande
importância, esperava-se maior diligência por parte dos recorrentes no estabelecimento dos
requisitos de habilitação”, principalmente porque o certame “contou com a participação de apenas
quatro empresas, sendo que uma delas, que havia apresentado proposta de R$ 28.110.000,00,
valor 18% mais baixo que o registrado na ata de preços, foi inabilitada por não apresentar os
laudos”. Acolhendo o voto do relator, o Plenário decidiu negar provimento aos pedidos de
reexame” (TCU. Acórdão 1624/18. Plenário, 18.07.18. Pedido de Reexame. Rel. Min. Benjamin
Zymler. Informativo de Licitações e Contratos n. 350).
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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA

Aplicabilidade dos adicionais contidos em Estatuto de Servidores a ACS e ACE,
calculados em percentual sob o vencimento padrão do cargo
Trata-se de consulta que indaga sobre a aplicabilidade aos agentes comunitários de saúde (ACS)
e de combate a endemias (ACE) do adicional de titularidade de 20% previsto em Estatuto dos
Servidores Públicos Municipais, e sua incidência sobre a totalidade dos vencimentos ou apenas
sobre o percentual de 5% suportado pelo ente. Condicionada a essa resposta, questionou-se,
ainda, sobre a possibilidade de reversão de decisões anteriores que concederam o citado
benefício sobre a integralidade da remuneração. O relator, Cons. Subst. Irany de Carvalho Júnior,
respondeu os apontamentos em tese, concluindo no seguinte sentido: (a) a origem dos recursos
utilizados pelo município para o adimplemento de remuneração dos ACS e ACE não acarreta
quaisquer alterações no vínculo jurídico entre ambos e não implica restrição a direitos e garantias
dispostas no respectivo estatuto dos servidores públicos; (b) o adicional de titularidade previsto no
Estatuto dos Servidores do Município deve ser pago àqueles que estejam vinculados ao regime
estatutário e preencham os requisitos legais para a concessão, com incidência do percentual
fixado da referida lei sobre o vencimento padrão. É incabível a sua aplicação apenas sobre a
contrapartida do município – 5% do valor estipulado pela Lei nº 11.350/06 como piso salarial
mínimo para tais agentes públicos; (c) o município não poderá reduzir os vencimentos dos ACS e
ACE que já recebem o adicional de titularidade calculado sobre o vencimento base para fazer
incidi-lo apenas sobre a quantia correspondente a 5% do valor legalmente previsto como piso
salarial. A Secretaria de Atos de Pessoal (SAP) destacou que os ACS e ACE são vinculados ao
município e somente com ele possuem relação jurídica. Ressaltou o entendimento deste Tribunal
de Contas no AC-CON nº 032/12, sobre a sujeição plena dos citados agentes ao regime previsto
no estatuto dos servidores municipal, sendo-lhes assegurados todos os direitos e garantias ali
previstos. Apontou que, o fato de a União transferir recursos aos municípios para custear parte da
remuneração dos ACE e ACS não implica em assunção de quaisquer obrigações em relação aos
servidores. Aduziu que diversas despesas municipais são suportadas com recursos advindos de
outros entes públicos, em decorrência de convênios, repasses constitucionalmente previstos (art.
158 e 159, I, “b” da CR/88) ou de normas legais, e nem por isso deixam de ser próprias. Observou
que o piso salarial fixado no art. 9º-A da Lei nº 11.350/06 se refere ao parâmetro mínimo, não se
confundindo com a remuneração ou o vencimento básico dos agentes. Destacou o art. 61, §1º, II,
“a” da CR/88, que estabelece ser de iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo as leis que
disponham sobre a criação de cargos, funções ou empregos públicos na administração direta e
autárquica ou o aumento de sua remuneração. A SAP destacou, ainda, que o valor que a União
transfere aos municípios, mesmo que eventualmente possa coincidir com a soma das quantias
correspondentes a 95% do vencimento básico dos ACS e ACE, é apenas uma assistência
financeira entre entes federados, prevista em lei, calculada com base no piso salarial fixado.
Asseverou que quaisquer gratificações ou adicionais garantidos aos servidores no respectivo
estatuto, calculados em percentual sobre o vencimento básico, devem ser apurados sobre o valor
total desse documento, sendo irrelevante o fato de provir da União parte dos recursos utilizados
para o custeio da despesa de remuneração destes. Concluiu, por fim, que, não obstante a
jurisprudência do STF (RE 593.304) estar sedimentada pela inexistência de direito adquirido dos
servidores públicos a regime jurídico-funcional, quaisquer supervenientes alterações devem
preservar o montante global da remuneração, não acarretando decesso de caráter pecuniário. O
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relator encampou as manifestações apresentadas pela SAP e pelo Ministério Público de Contas
(MPC). Ponderou, ainda, que o Estatuto dos Servidores aplica-se a todos os servidores
municipais, inclusive os ACE e ACS, independentemente da origem de recursos para custeio dos
respectivos salários. Ressaltou igualmente que a aplicação do percentual de adicional apenas
sobre a parcela de contrapartida municipal não encontra amparo legal e viola o princípio da
isonomia. A proposta de decisão foi acolhida por unanimidade (Acórdão-Consulta n. 00014/18.
Processo nº 11632/18, Rel. Cons. Subst. Irany de Carvalho Júnior, 26.09.2018).

TRIBUNAL PLENO
Impossibilidade de alteração de cláusula editalícia após a homologação do
concurso público
Em sessão plenária realizada em 05/09/18, em análise de Representação formulada por
Secretário Municipal, o TCMGO posicionou-se pela impossibilidade de alteração de pré-requisitos
contidos em edital de concurso para admissão de novos servidores. Aduziu o representante que a
LC nº 059/16 de Caldas Novas e o Edital nº 001/06 exigem como requisito de admissão para o
cargo de motorista de veículos pesados emergenciais o certificado de conclusão curso de Serviço
Integrado de Emergência – SIATE. Questionou, também, acerca da possibilidade de alteração
legislativa, e consequentemente do edital, a fim de retirar a apresentação obrigatória do SIATE
como requisito do cargo, para expedição de decreto reconvocando os aprovados no certame,
previamente eliminados por não possuírem tal exigência. Em manifestação meritória, ratificada
pelo MPC e pela Cons. Maria Teresa Garrido Santos, a Secretaria de Atos de Pessoal (SAP)
emitiu parecer pela impossibilidade de alteração do Edital para reconvocação dos candidatos
desclassificados pelo não cumprimento de requisito de provimento. Entendeu, contudo, ser
demasiadamente restritiva a exigência do certificado SIATE como única forma de comprovação de
treinamento especializado, em violação aos princípios do amplo acesso aos cargos públicos, da
eficiência e da isonomia material (art. 5º, caput, e art. 37, I, ambos da CR/88). Recomendou,
ainda, que o município readequasse a legislação local para admitir a comprovação de
“treinamento especializado” por meio de “curso básico de qualificação profissional de até duzentas
horas”, desde que relacionado às competências previstas na Classificação Brasileira de
Ocupações e na Política Nacional de Atenção às Urgências, tais como: auxiliar a equipe de saúde
nos gestos básicos de suporte à vida e nas imobilizações e transporte de vítimas; realizar medidas
de reanimação cardiorrespiratória básica e identificar todos os tipos de materiais existentes nos
veículos de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde. O MPC salientou que a
exigência de formação técnica pertinente é legal e válida, devendo ser efetivamente prevista nos
instrumentos convocatórios de concurso público para o cargo de motorista de veículos
emergenciais. Ressaltou, entretanto, que a imposição específica do curso SIATE não se justifica,
posto que existem outros capazes de suprir tal requisito. Quanto à alteração editalícia, asseverou
que, conforme consolidado pela doutrina e jurisprudência do STF, o instrumento convocatório do
certame é vinculante, não sendo possível alterá-lo após a homologação. Opinou pela
impossibilidade de exclusão da exigência vinculada à realização do curso SIATE como requisito
de provimento do cargo, por macular o princípio da isonomia, especialmente em relação àqueles
interessados que deixaram de se inscrever no certame por não possuírem a certificação exigida
no edital. Concluiu não se configurar viável a pleiteada reconvocação dos candidatos
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desqualificados em decorrência da falta do requisito. O voto foi aprovado por unanimidade
(Acórdão nº 06141/18. Processo nº 12303/17, Rel. Cons. Maria Teresa Garrido Santos, 05/09/18).

Ressalvas relativas à abertura de créditos suplementares, sem prévia autorização
legislativa, e outras questões
Trata-se de Recurso Ordinário, interposto contra o Acórdão nº 00852/18, por meio do qual foram
rejeitadas as Contas de Governo de 2016 do município de Flores de Goiás, em razão da
constatação de irregularidades e o apontamento de ressalvas e a aplicação de multas ao gestor.
O relator, Cons. Subst. Vasco Cícero Azevedo Jambo, após análise das razões recursais e da
manifestação da Secretaria de Recursos e do Ministério Público de Contas (MPC), propôs
provimento parcial ao recurso, para decidir ao final: (a) considerar sanada a irregularidade
referente à ausência de apresentação da lei municipal que autorizou a abertura de créditos
adicionais suplementares; (b) ressalvar as irregularidades nºs 01 e 04 do Acórdão, relativas: à
abertura de créditos adicionais suplementares, por decreto do Chefe de Governo, acima dos
limites fixados na LOA; ao cancelamento de créditos inscritos em dívida ativa, sem a comprovação
do fato motivador; (c) desconstituir as multas referentes ao saneamento/ressalva das falhas
constantes no item anterior; (d) reduzir de R$2.500,00 para R$300,00 o valor de cada uma das
multas imputadas ao gestor – por falta de apresentação: do relatório conclusivo da comissão
especial de inventário anual dos bens patrimoniais; e da certidão elaborada pela comissão de
transição de governo. Em relação à primeira irregularidade ressalvada (nº 01), descrita no item
(b), salientou que o TCMGO vem admitindo reiteradamente, na análise das Contas de Governo, a
concessão de efeitos retroativos às legislações municipais que autorizam a abertura de créditos
adicionais. Consignou que a emissão de parecer prévio pela aprovação com ressalvas é
admissível nas situações em que a abertura dos créditos fundamentou-se em legislação municipal
neste sentido, desde que evidenciado saldo financeiro positivo ao final do exercício que
demonstre a ausência de impacto na situação fiscal e financeira do município. Destacou que o
posicionamento do TCMGO é compatível com o atualmente aplicado por outros Tribunais de
Contas. Transcreveu decisão plenária do TCEMG proferida em análise de Pedido de Reexame,
que descaracterizou a irregularidade da abertura de créditos suplementares sem a devida
cobertura legal quando há a aprovação tardia de diploma autorizativo, com efeitos retroativos. O
relator afirmou que, no caso concreto, a possibilidade ou não de retroagir os efeitos da lei
autorizativa se dá no plano formal, já que se verifica que o saldo ao final do exercício encontra-se
positivo, sendo caso de aprovação com ressalvas e aplicação de multa. No que tange à
irregularidade referente ao cancelamento de créditos inscritos em dívida ativa sem a comprovação
do fato motivador (nº 04), o relator acompanhou integralmente o entendimento da Unidade
Técnica. Após a análise da defesa, que reconheceu a ocorrência de um ajuste do saldo da conta
“Dívida Ativa”, tendo em vista a constatação de um valor insubsistente no saldo contábil, a
Secretaria de Recursos discorreu que: Considerando que o recorrente apresentou devidamente o
Detalhamento da Dívida Ativa – DDA, o qual evidencia o inventário analítico dos créditos da dívida
ativa e com base no qual deve ser necessariamente ajustado o saldo contábil ao término do
exercício; considerando que o Controlador Interno certificou o ajuste do saldo contábil, com base
na constatação de registro insubsistente; esta especializada entende que, neste caso, a falha
pode ser ressalvada sem prejuízo da análise global das contas de governo. Quanto às imputações
das multas descritas no item (d), o relator corroborou a existência das falhas, divergindo, contudo,
da utilização do percentual máximo, de 25% do valor definido no caput do art. 47-A da
LOTCMGO. Apontou que as referidas irregularidades – falta de apresentação do relatório
conclusivo da comissão especial de inventário anual dos bens patrimoniais e da certidão
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elaborada pela comissão de transição de governo – foram ressalvadas, não sendo consideradas
graves a ponto de motivar a rejeição das Contas de Governo. Nesse sentido, entendeu ser
contraditório arbitrar a multa no percentual máximo definido no inciso IX do referido art. 47 para
situações de menor gravidade, fixando a multa no percentual de 3%, para cada uma das duas
ressalvas. O relator, em consonância com a Unidade Técnica e o MPC, manteve as
irregularidades dispostas nos itens 03, 05 e 06 do Acórdão combatido, ensejadoras do parecer
pela rejeição das Contas, quais sejam: saldo patrimonial no início do exercício divergente do
respectivo saldo final do exercício anterior informado pelo município; cancelamento de restos a
pagar processados sem comprovação do fato motivador; e não atendimento do limite mínimo de
15% do produto de arrecadação de impostos em ações e serviços públicos de saúde. A proposta
de decisão foi acolhida por unanimidade (Parecer Prévio nº 00010/18. Processo nº 11717/17, Rel.
Cons. Subst. Vasco Cícero Azevedo Jambo, 05.09.18).

Improcedência de denúncia por inexistência de posicionamento pacificado quanto à
extensão dos efeitos da penalidade de impedimento de licitar e contratar com a
Administração Pública
O Tribunal Pleno negou a concessão de medida cautelar e julgou improcedente denúncia
apresentada em face do Pregão Presencial nº 030/18 do município de Caiapônia, que
contemplariam cláusulas editalícias vedando a participação de empresas apenadas com a
suspensão do direito de licitar (art. 87, III, da Lei nº 8.666/93), impedimento de licitar (art. 7º da Lei
nº 10.520/02) ou declaração de inidoneidade (art. 87, IV, da Lei nº 8.666/93). Aduziu o
denunciante que a inclusão de tais cláusulas restringe o caráter competitivo do certame, sendo
exigências excessivas e ilegais que não coadunam com o tratamento diferenciado dado pela
doutrina e jurisprudência às penalidades impostas pela Administração Pública. Em voto
apresentado pelo Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, concluiu-se que, considerando o cenário de
divergência entre TCU e STJ, ainda que o edital previsse a restrição apontada pelo
Representante, não seria razoável ao TCMGO determinar anulação do certame sem que tenha
uma posição própria pacificada e divulgada previamente a seus jurisdicionados. O Relator acolheu
a fundamentação da Secretaria de Licitações e Contratos (SLC) e do Ministério Público de Contas
(MPC), quanto à ausência de irregularidades no edital que configurassem o fumus boni juris. Ao
discorrer sobre o tema, a Unidade Técnica ressaltou que o art. 87 da Lei nº 8.666/93, que prevê
as sanções a serem aplicadas em caso de inexecução total ou parcial do contrato (advertência,
multa, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração
Pública), deve ser interpretado em conjunto com o art. 6º, que apresenta os conceitos legais de
Administração e Administração Pública. Indicou que, levando em consideração apenas a
literalidade da lei, pode-se concluir que a suspensão do direito de licitar aplica-se
complementariamente ao impedimento de licitar (previsto no art. 7º da Lei nº 10.520/02), se
restringindo ao âmbito do órgão que imputou a pena, não se estendendo aos demais entes
públicos. Aduziu, porém, que a adoção de tal entendimento distorceria a vontade do legislador, ao
prever punições para empresas contratadas que descumprem suas obrigações perante o poder
público. Destacou que a análise do caso concreto deve ser realizada com fundamento nos
princípios do art. 37 da CR/88, sobretudo o da moralidade administrativa e o da legalidade.
Observou o posicionamento pacificado no âmbito do STJ, de indistinção conceitual entre
Administração e Administração Pública, e que a limitação dos efeitos da “suspensão de
participação de licitação” não pode ficar restrita a um órgão do poder público, pois os efeitos do
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desvio de conduta que inabilita o sujeito para contratar com a Administração se estendem a
qualquer órgão da Administração Pública. Em sua manifestação, o MPC sustentou que o TCU
construiu a interpretação baseada na gradatividade da extensão dos efeitos das penalidades, (...)
enquanto o STJ considerou que a extensão mais grave dos efeitos da pena deve ser aplicada
tanto à suspensão temporária de licitar e contratar quanto à declaração de inidoniedade.
Concluindo, o Relator afirmou ser desarrazoada a suspensão do procedimento licitatório pelo
Tribunal, com base em uma interpretação inédita, diante da ausência de posição firmada e
divulgada aos jurisdicionados quanto à matéria e pela notória divergência de entendimentos entre
o STJ e o TCU. A decisão monocrática foi referendada por unanimidade (Acórdão n. 06185/18.
Processo nº 12648/18, Rel. Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, 05.09.18).

Mantidas irregularidades em inexigibilidade para contratação de laboratórios
interativos
Em Recurso Ordinário, interposto em face do Acórdão nº 00191/17, foram aplicadas multas em
razão de irregularidades constatadas em procedimento de inexigibilidade de licitação e no contrato
dele decorrente, efetivados pelo município de Aparecida de Goiânia, tendo por objeto a aquisição
de laboratórios interativos de matemática, ciências e outros, quais sejam: (a) dispensa de licitação
fora das hipóteses previstas em lei, em desobediência ao art. 37, XXI, da CR/88 e art. 2º, caput,
c/c art. 26, parágrafo único, II e III, da Lei nº 8.666/93; (b) ausência de levantamento inicial de
preços, fundamentado em pesquisa prévia de mercado, devidamente comprovado nos autos
mediante documentos emitidos por empresas do ramo, em descumprimento ao art. 26, III, da Lei
nº 8.666/93 c/c art. 4º, II, da INTC nº 12/14; (c) ausência de estimativa de impacto orçamentáriofinanceiro, de declaração de compatibilidade da despesa com o PPA, LDO e LOA e de declaração
emitida pelo contador de existência de saldo orçamentário suficiente e reserva orçamentária,
contrariando os art. 15, 16 e 17 da LC nº 101/00 e art. 4º, III a V, da INTC nº 12/14. Os recorrentes
insurgiram-se contra o acórdão, requerendo a desconstituição das irregularidades e das sanções
aplicadas. No que tange ao apontamento (a), alegaram, em suma, que a empresa contratada teria
exclusividade para distribuir e comercializar, em todo território nacional, as obras literárias
contratadas, e que foi apresentada justificativa da Secretaria de Educação para a escolha dos
produtos em questão, sendo de competência do órgão a verificação dos projetos pedagógicos que
melhor atendessem à rede municipal de ensino. Afirmaram que, se a empresa contratada fornece
um projeto pedagógico composto por vários itens e detém a exclusividade das obras literárias, a
aquisição do produto somente é realizada de forma completa, sendo incabível a obtenção isolada
de itens pelo município. Ressaltaram a discricionariedade da Administração em escolher produtos
que melhor lhe atenda, bem como a observância ao princípio da legalidade e aos requisitos
dispostos no art. 25 da Lei nº 8.666/93. O relator, consubstanciado na manifestação da Unidade
Técnica, explanou que na inexigibilidade de licitação é preciso comprovar a exclusividade do
representante comercial, além de obedecer ao disposto nos art. 26 e 37, III, da Lei nº 8.666/93.
Esclareceu que o objeto do contrato não é apenas a aquisição de obras literárias, mas também de
móveis e equipamentos, tais como: armários de aço, materiais pedagógicos e outros, que
usualmente podem ser encontrados no comércio. Afirmou inexistir no caso concreto a
inviabilidade de competição, salvo quanto à aquisição das obras literárias – passível de
exclusividade, quando demonstrado que somente aquele conjunto de livros atenderia ao projeto
pedagógico municipal. Reconheceu a competência da Câmara Brasileira do Livro para emitir
Declaração de Exclusividade, entretanto, apenas quanto à aquisição de gêneros literários.
Apontou a inexistência de justificativa para a escolha do fornecedor, não sendo razoável aceitar
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uma suposta exclusividade construída por meio de montagem de kits contendo materiais
pedagógicos diversos, sem a necessária composição de custos ofertados. Entendeu que o gestor
público deveria realizar procedimento licitatório, em obediência aos art. 2º e 3º da Lei de
Licitações, e art. 37, XXI, da CR/88, pois a contratação direta sem respaldo jurídico ofende o
princípio da isonomia ao impedir a participação de potenciais interessados. Em relação ao
apontamento (b), os recorrentes alegaram que, estando diante de um procedimento de
inexigibilidade, não haveria como realizar levantamento de preços, mas poderia somente haver a
juntada de notas fiscais referentes à prestação de serviços da empresa a outros municípios, que
comprovariam a adequação do preço ao praticado no mercado. Enfatizaram que, em se tratando
de fornecedor exclusivo, é impossível pesquisa de mercado para justificativa do preço, pois a
inexistência de outro bem ou serviço, parecido ou semelhante, inviabiliza a confrontação de
preços preconizada pela lei. A Secretaria de Recursos apontou que o viés discricionário do gestor
ao adotar o método pedagógico de ensino não o exime de cumprir o dever de elaborar a
necessária estimativa de custos, com fundamento em pesquisa de mercado ou cotação entre os
fornecedores dos materiais e insumos adquiridos. Observou que a apresentação dos valores
praticados pela contratada com outras entidades públicas não supre a carência do procedimento,
posto que a variedade de insumos presentes é considerável, e boa parte do material oferecido
possui similares disponíveis para verificação de compatibilidade de preços. Quanto à
irregularidade (c), os recorrentes alegaram que a falha é suprida pela emissão do empenho, e que
a estimativa de impacto orçamentário-financeiro e a declaração de compatibilidade da despesa
com os instrumentos de planejamento somente são necessários quando houver a criação,
expansão ou aperfeiçoamento de ação orçamentária que acarrete aumento da despesa, o que
não seria o caso. A Unidade Técnica reafirmou o disposto na decisão recorrida, e salientou que as
exigências legais dispostas na LRF e na INTC nº 12/14 advém do princípio da prudência fiscal.
Evidenciou a preocupação do legislador em garantir que os instrumentos de planejamento sejam
observados antes da realização do empenho, em defesa ao equilíbrio entre receitas e despesas
orçamentárias. Afirmou que “a lei exige estimativa do impacto orçamentário-financeiro e
declaração do ordenador de despesa de que o aumento possui adequação orçamentária e
financeira com a LOA e compatibilidade com o PPA e a LDO”, sendo condição prévia para o
empenho e licitação de serviços, fornecimentos de bens ou execução de obras. Citou o art. 16, I e
II, §2º da LC nº 101/00, para concluir acerca de sua aplicação aos projetos governamentais, de
maneira que todas as licitações de serviços, fornecimentos de bens e execução de contas
vinculadas à dotações orçamentárias relativas a projetos que acarretem aumento da despesa
pública deverão ser instruídas com a documentação exigida. Concluiu que, no caso em análise,
não se trata de despesa corriqueira e habitual para a manutenção de serviço já existente, por isso,
a simples emissão do empenho não supre a falta dos referidos documentos. Diante do exposto, o
relator manteve incólume a decisão contida no Acórdão nº 00191/17, e a multa imputada ao
gestor. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 06287/18. Processo nº 04081/16. Rel.
Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, 12.09.18).

OUTROS ÓRGÃOS
STF - Posse em concurso público e exercício determinado por decisões precárias.
Concessão de aposentadoria voluntária
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“A Primeira Turma, em face da inaplicabilidade das orientações estabelecidas no RE 608.482,
julgado sob o rito da repercussão geral (Tema 476), deu provimento ao agravo interno com vistas
a negar seguimento ao recurso extraordinário em que se discutia a validade de portaria que tornou
sem efeito ato de nomeação e posse de servidora pública. O colegiado rememorou que o
Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE 608.482, decidiu pela inaplicabilidade da “teoria
do fato consumado” a candidato que assumiu o cargo em razão de decisão judicial de natureza
precária e revogável. Naquele julgado, a Corte entendeu que, em face das disposições
constitucionais que regem o acesso a cargos públicos, é incabível justificar a permanência de
alguém que tomou posse em razão de decisão judicial de caráter precário, com fundamento nos
princípios da boa-fé e da proteção da confiança legítima. Entretanto, no julgamento do
precedente, não foram contempladas as hipóteses em que servidor, em razão do decurso do
tempo no exercício do cargo, tem a aposentadoria concedida pela Administração Pública. Afirmouse que especificidades — em especial o decurso de mais de 21 anos no cargo e a concessão de
aposentadoria voluntária pela Administração Pública — diferem das circunstâncias do indigitado
“leading case”. No caso concreto, em razão do elevado grau de estabilidade da situação jurídica, o
princípio da proteção da confiança legítima incide com maior intensidade. A Turma entendeu que
a segurança jurídica, em sua perspectiva subjetiva, protege a confiança legítima e preserva fatos
pretéritos de eventuais modificações na interpretação jurídica, bem como resguarda efeitos
jurídicos de atos considerados inválidos por qualquer razão. A aplicação do princípio da proteção
da confiança, portanto, pressupõe a adoção de atos contraditórios pelo Estado que frustrem
legítimas expectativas nutridas por indivíduos de boa-fé. Naturalmente, tais expectativas podem
ser frustradas não apenas por decisões administrativas contraditórias, mas também por decisões
judiciais”. (STF. 1ª Turma, 14.08.18. RE 740029 AgR/DF. Rel. Min. Alexandre de Moraes.
Informativo STF n. 911).

STF - Cabimento de reclamação e nepotismo
“A nomeação do cônjuge de prefeito para o cargo de secretário municipal, por se tratar de cargo
público de natureza política, por si só, não caracteriza ato de improbidade administrativa. É
cabível o ajuizamento de reclamação para impugnar acórdão do Superior Tribunal de Justiça
(STJ) que manteve decisão condenatória por ato de improbidade administrativa em desacordo
com o Enunciado 13 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF). Com base nessa
orientação, a Segunda Turma, por maioria, deu provimento a agravo regimental para julgar
procedente reclamação. A reclamação seria cabível desde que a decisão condenatória proferida
em primeira instância, ou mesmo diante da mera iniciativa postulatória do Ministério Público,
porquanto o STF tem afastado a aplicação do referido enunciado a cargos públicos de natureza
política, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade por manifesta ausência de
qualificação técnica ou de inidoneidade moral. Vencido o ministro Edson Fachin, que negou
provimento ao agravo regimental por entender que o controle jurisdicional da decisão reclamada
deveria ser realizado pelas vias recursais ordinárias”. (STF. 2ª Turma, 04.09.18. Rcl 22339
AgR/SP. Rel. Min. Edson Fachin, red. p/ o Min. Gilmar Mendes. Informativo STF n. 914)

STJ - A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista
no art. 37, XVI, da CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais.
“Ressalta-se, inicialmente, que a Primeira Seção desta Corte Superior tem reconhecido a
impossibilidade de acumulação remunerada de cargos ou empregos públicos privativos de
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profissionais da área de saúde quando a jornada de trabalho for superior a 60 horas semanais.
Estabeleceu-se que, apesar de a Constituição Federal permitir o exercício de atividades
compatíveis em questão de horário, deve o servidor gozar de boas condições físicas e mentais
para o desempenho de suas atribuições, em observância ao princípio administrativo da eficiência.
Contudo, o Supremo Tribunal Federal, reiteradamente, posiciona-se "[...] no sentido de que a
acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da
CF/88, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois
inexiste tal requisito na Constituição Federal" (RE 1.094.802 AgR, Relator Min. Alexandre de
Moraes, Primeira Turma, julgado em 11/5/2018, DJe 24/5/2018). O único requisito estabelecido
para a acumulação, de fato, é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo
cumprimento deverá ser aferido pela administração pública. Assim, considerando a posição de
supremacia da Corte Maior no sistema judicial brasileiro, impõe-se a adequação da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça àquela orientação”. (STJ. 2ª Turma, 23.08.18. REsp 1.746.784PE. Rel. Min. Og Fernandes. Informativo STJ n. 632)

TCU - A Administração, com fundamento no art. 65, inciso II, alínea d, e §5º, da Lei
8.666/93, deve promover a revisão de contrato que preveja o pagamento de horas in
itinere (destinado a remunerar o tempo despendido pelo empregado de casa até o
local de trabalho e o seu retorno), com a consequente glosa dos valores
indevidamente pagos a esse título, uma vez que referida despesa não é mais
cabível com a entrada em vigor da Lei 13.467/17 (reforma trabalhista), a qual alterou
o art. 58, §2º, da CLT.
“Auditoria realizada nas obras do Eixo Norte do Projeto de Integração do Rio São Francisco,
coordenadas pelo Ministério da Integração Nacional, identificou, entre outros achados, que os
dois últimos contratos firmados para a execução da Meta 1N apresentaram, em suas planilhas
orçamentárias, item correspondente ao pagamento de horas in itinere, despesa que, segundo a
equipe de auditoria, não seria mais devida com o advento da reforma trabalhista promovida pela
Lei 13.467/2017. Na instrução da unidade técnica, restou evidenciado que o pagamento das horas
in itinere, incluídas nos custos de administração local de ambos os contratos, estaria em
conformidade com a redação original do art. 58, § 2º, da CLT, e com as Súmulas 90 e 320 do
TST, os quais exigiriam, a respaldar tal pagamento, a presença dos seguintes requisitos: i) local
de difícil acesso (presumivelmente em área rural) ou não servido por transporte público regular; e
ii) fornecimento de condução pelo empregador. Acontece que a Lei 13.467/2017, com vigência
iniciada em 11/11/2017, alterou o referido art. 58, § 2º, da CLT, passando a vigorar o seguinte
texto: “O tempo despendido pelo empregado desde a sua residência até a efetiva ocupação do
posto de trabalho e para o seu retorno, caminhando ou por qualquer meio de transporte, inclusive
o fornecido pelo empregador, não será computado na jornada de trabalho, por não ser tempo à
disposição do empregador”. Diante da alteração legislativa, a unidade técnica concluiu que o
pagamento de horas in itinere não seria mais devido a partir da entrada em vigor da Lei
13.467/2017, o que, levando em consideração o disposto no art. 65, § 5º, da Lei 8.666/1993,
implicaria a necessidade de revisão contratual para restabelecer o que fora pactuado inicialmente
pelas partes. Além do ajuste das cláusulas contratuais, caberia, com relação a um dos contratos,
celebrado em 4/5/2018, a glosa de todos os pagamentos a título de horas in itinere, enquanto
para o outro, celebrado antes da vigência da Lei 13.467/2017, a revisão apenas das medições
realizadas a partir de 11/11/2017. O relator anuiu integralmente às conclusões da unidade
instrutiva, razão pela qual o Plenário, acolhendo o posicionamento uniforme, decidiu determinar
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ao Ministério da Integração Nacional que, observado o contraditório e a ampla defesa das
empresas contratadas, “promova a revisão dos Contratos 9/2017-MI e 12/2018-MI e realize a
glosa dos valores eventualmente pagos indevidamente, no prazo de 90 (noventa) dias, em
cumprimento ao art. 65, inciso II, alínea d, e § 5º, da Lei 8.666/1993, ante a previsão de horas in
itinere no item Administração Local, despesa que não é mais devida com o advento da reforma
trabalhista promovida pela Lei 13.467/2017”.” (TCU. Plenário, 12.09.18. Acórdão 2131/2018. Rel.
Min. Augusto Nardes. Informativo de Licitações e Contratos n. 354.

Servidores responsáveis pelo Informativo
Cláudia Pires de Carvalho Amaral
Fernando Vilela Mascarenhas
Gustavo Melo Parreira
Dúvidas e informações: jurisprudencia@tcm.go.gov.br | (62) 3216-6147

Glossário: AC-CON – Acórdão de manifestação em consulta | ACE – Agente de combate às endemias | ACS – Agente
comunitário de saúde | CLT – Consolidação das leis do trabalho | CR/88 – Constituição da República Federativa do Brasil de
1988 | INTC – Instrução Normativa do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás | LDO – Lei de Diretrizes
Orçamentárias | LOA – Lei Orçamentária Anual | LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal | MPC – Ministério Público de Contas
| PPA – Plano Plurianual | RE – Recurso Extraordinário | SAP – Secretaria de Atos de Pessoal | STJ – Superior Tribunal de
Justiça | TCEMG – Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais | TCU – Tribunal de Contas da União | TST – Tribunal
Superior do Trabalho.
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