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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

 

Utilização de fundo de reserva do RPPS para construção de sede própria 

 

Cuida-se de consulta formulada pelo Diretor Presidente do Instituto de Previdência Social dos 

Servidores do município de Mineiros a respeito da utilização de reservas financeiras, composta 

pelas sobras anuais da taxa de administração, para custeio de edificação de prédio destinado a 

sediar unidade gestora do RPPS. Após pedido de vista da Cons. Maria Teresa Garrido Santos, a 

matéria foi deliberada na sessão técnico-administrativa de 17/10/18 nos seguintes termos: (a) é 

legal a constituição de reservas com as sobras do custeio das despesas administrativas do 

exercício e sua utilização para construção do prédio da autarquia do RPPS, desde que seja para 

uso exclusivo da unidade gestora, em consonância com o disposto no art. 15, incisos III a VI, da 

Portaria nº 402/2008 do Ministério da Previdência Social (MPS); alertando-se, contudo, que para o 

uso das reservas administrativas ao longo dos anos deverá ser observado o equilíbrio 

orçamentário e financeiro entre as receitas e despesas do RPPS no exercício; e (b) não há 

disposição legal quanto ao limite para utilização dos recursos das reservas constituídas com as 

sobras da taxa de administração, podendo ser gasto o montante total. Contudo, deve estar 

evidenciado no registro contábil de tais despesas a utilização de recursos oriundos de exercícios 

anteriores, e a previsão orçamentária do gasto, em consonância com a Lei nº 4.320/64, a fim de 

que não seja computada no limite das despesas administrativas do exercício corrente. A 

Conselheira Revisora fundamentou seu parecer no art. 15 da Portaria nº 402/08 do Ministério da 

Previdência Social, que dispõe expressamente sobre a possibilidade de os RPPS constituírem 

reservas financeiras com as sobras do custeio das despesas administrativas do exercício, desde 

que o percentual da taxa de administração seja definido em lei própria. Destacou que o inciso V 

do referido dispositivo admite a utilização dos aludidos recursos para construção de bens imóveis, 

desde que seu uso seja restrito à unidade gestora do RPPS. Entendeu não haver impedimento 

legal para a constituição de reservas com as sobras do custeio das despesas administrativas do 

exercício, e a utilização de tais recursos para construção de sede da unidade gestora em 

exercícios subsequentes. Observou a inexistência de disposições normativas que determinem o 

limite para a realização dos gastos, sendo, portanto, o montante da própria reserva, considerando, 

ainda, a previsão orçamentária da despesa, nos termos da Lei nº 4.320/64. A proposta foi 

aprovada, sendo vencidos os Cons. Francisco José Ramos e Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz 

(Acórdão-Consulta nº 00015/18. Processo nº 10285/18, Rel. Cons. Subst. Irany de Carvalho 

Júnior. Rev. Cons. Maria Teresa Garrido Santos, 17.10.18). 

 

Possibilidade de concessão de horas complementares a profissionais da educação 

 

Trata-se de consulta formulada pelo Secretário Municipal de Educação e Cultura de Rubiataba 

acerca do pagamento de horas complementares aos profissionais do magistério, especificamente 

nos meses de janeiro e julho. Após discussão em plenário e pedidos de vista do Cons. Francisco 

José Ramos e Cons. Subst. Vasco Cícero Azevedo Jambo, a proposta de deliberação do Cons. 

Subst. Maurício Oliveira Azevedo foi aprovada na sessão Técnico-Administrativa de 31/11/18. 

Preliminarmente, o Relator afirmou que as questões tratadas nos autos são passíveis de 

apreciação – embora referentes a lei complementar local – conforme o art. 199, caput, do 

RITCMGO e art. 31, caput, da LOTCMGO. Discorreu que, embora a LC nº 140/16 de Rubiataba 

vincule apenas a realidade de um município, trata-se de matéria pertinente que, respondida em 

http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/66/MPS/2008/402_1.htm
http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/66/MPS/2008/402_1.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L4320.htm
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/10285/2018
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/10285/2018
https://www.tcm.go.gov.br/site/legislacao/regimento-interno/
https://www.tcm.go.gov.br/site/legislacao/regimento-interno/
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2018/05/Lei-15958-07-TCM-LEI-ORG%C3%82NICA-Atualizada-at%C3%A9-a-Lei-20089-18.pdf
http://acessoainformacao.camararubiataba.go.gov.br/legislacao/lei/id=371
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tese, cumpre o dever consultivo deste Tribunal em autos da presente natureza. Consubstanciado 

nas manifestações da Especializada e do MPC, concluiu nos seguintes termos: a) quanto ao 

exercício e o pagamento de horas complementares (acréscimo de jornada) nos meses de janeiro 

e julho do calendário escolar: (a.1) estando a complementação de horas prevista em lei, nada 

impede que o gestor público mediante ato administrativo motivado e que atenda a interesse 

público primário autorize o exercício de horas complementares (aumento da carga horária) aos 

profissionais do magistério nos meses de janeiro e julho, quando, em regra, ocorrem as pausas no 

ano letivo, com o consequente acréscimo na remuneração, desde que esse período de recesso 

escolar não coincida com o período de férias do servidor, ocasião em que não poderá haver a 

referida concessão; (a.2) neste caso, considerando que o acréscimo de horas laboradas gera um 

incremento na despesa de pessoal, deve o município observar as condições, exigências e 

limitações impostas pelo art. 169 da CR/88 e arts. 17, 19, 20, 22 e 23 da LC nº 101/00, sob pena 

de nulidade dos atos, conforme preceituado pelo art. 21 da LRF; (a.3) especificamente no 

município de Rubiataba, o Estatuto do Magistério não veda o exercício e a remuneração de horas 

complementares por profissionais da educação em atividades distintas da docência no período de 

15 dias de afastamento motivado por recesso escolar, o qual, segundo o estatuto, deve ocorrer 

preferencialmente em janeiro, desde que tenham o objetivo de atender casos de licenças obtidas 

por profissionais de educação e outros motivos necessários e legais; e (a.4) por outro lado, o art. 

79 da referida lei municipal não autoriza o exercício de horas complementares por profissionais do 

magistério no período de suas férias, de modo que, no mês de julho, quando ocorrem as férias 

coletivas daqueles em regência de classe, não há autorização para o acréscimo de jornada; (b) no 

que tange à remuneração ordinária devida quando do gozo de férias e motivado por recesso 

escolar: (b.1) a princípio, considerando a autonomia municipal para legislar sobre a remuneração 

dos seus servidores e por força do princípio da legalidade (art. 37 da CR/88), a Administração 

Pública deverá observar o disposto na legislação vigente quando da concessão de vantagens aos 

seus servidores, inclusive a sua própria disciplina relativa às férias funcionais e a outros 

afastamentos remunerados; (b.2) assim, compete prioritariamente à legislação municipal definir se 

no cálculo da remuneração de férias e da remuneração devida no afastamento motivado por 

recesso escolar incidirão os reflexos de jornada complementar ou extraordinária exercida nos 

períodos antecedentes; (b.3) segundo a LC nº 140/16 de Rubiataba, o afastamento remunerado 

motivado por recesso escolar (15 dias), benefício estatutário exclusivo dos professores no 

exercício da docência, não se confunde com o afastamento para o gozo de férias (30 dias); (b.4) o 

art. 56, §3º, da lei municipal autoriza o pagamento de reflexo de horas complementares realizadas 

no período aquisitivo das férias; (b.5) por outro lado, na remuneração devida nos 15 dias de 

afastamento motivado por recesso escolar o Estatuto do Magistério de Rubiataba não autoriza o 

pagamento de reflexos de horas complementares exercidas nos períodos antecedentes. A 

proposta de voto foi aprovada, vencidos os Cons. Francisco José Ramos e Valcenôr Braz de 

Queiroz (Acórdão-Consulta nº 00016/18. Processo nº 07363/18, Rel. Cons. Subst. Maurício 

Oliveira Azevedo, 31.10.18). 

 

Autarquias Municipais gestoras do RPPS: possibilidade, em regra, de custeio da 

contribuição para o PASEP com recursos da taxa de administração 

 

Cuida-se de consulta formulada pelo Prefeito de Santo Antônio de Goiás, indagando: (a) se é 

devida contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) 

incidente sobre as receitas do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS)?; e (b) em caso 

positivo, essa contribuição pode ser paga com recursos próprios do instituto de previdência gestor 

do RPPS? O Relator, Cons. Subst. Vasco Cícero Azevedo Jambo, iniciou sua proposta de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/LCP/Lcp101.htm
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/07363/2018
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/07363/2018
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deliberação afirmando incidir contribuição para o PASEP sobre as receitas do RPPS, sejam elas 

intraorçamentárias ou não, e que o referido tributo deveria ser pago com recursos próprios do 

instituto de previdência, relativos ao custeio da taxa de administração, ressalvadas as receitas 

decorrentes de aplicações financeiras. Destacou que a Lei nº 9.715/98 prevê na base de cálculo 

do PASEP as pessoas jurídicas de direito público interno, sendo a contribuição apurada com 

fundamento no valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências correntes e 

de capital recebidas, nos termos do art. 2º, III. Salientou que o sujeito ativo do PIS/PASEP é a 

União, sendo o tributo administrado pela Receita Federal (RFB), a quem compete efetuar o 

lançamento e dirimir eventuais dúvidas que surjam sobre a incidência da contribuição. Pontuou 

que as consultas RFB nº 99070/17 e nº 218/17 respondem ao questionamento (a), ao disporem 

categoricamente que integram a base de cálculo da contribuição PASEP as receitas correntes 

auferidas por Regime Próprio de Previdência Social, ainda que intraorçamentárias, decorrentes da 

contribuição dos segurados ativos, inativos, pensionistas, de rendimentos de aplicações 

financeiras, da contribuição patronal para o RPPS e da contribuição patronal em regime de 

débitos e parcelamentos. Em relação ao item (b), o Relator igualmente corroborou os 

entendimentos da Unidade Técnica e do Órgão Ministerial, afirmando que “a contribuição 

supracitada pode ser custeada com recursos da taxa de administração, sendo o eventual excesso 

de gastos com tal taxa suportado pelo Município, ressalvadas as receitas decorrentes de 

aplicações financeiras, que devem ser suportadas pelos rendimentos das próprias aplicações, em 

conformidade com o art. 15, I e II da Portaria do Ministério da Previdência Social nº 402/08”. 

Quanto à ressalva relativa aos rendimentos advindos de aplicações financeiras, o MPC 

transcreveu decisões em consultas respondidas pelo TCEMT e TCEPR, ambas no mesmo 

sentido. Aduziu que o inciso II do art. 15 da Portaria MPS dispõe expressamente que “as 

despesas decorrentes das aplicações de recursos em ativos financeiros não poderão ser 

custeadas com os recursos da Taxa de Administração, devendo ser suportadas com os próprios 

rendimentos das aplicações”. O parecer apresentado pelo Relator foi acolhido por unanimidade 

(Acórdão-Consulta nº 00017/18. Processo nº 06996/18, Rel. Cons. Subst. Vasco Cícero Azevedo 

Jambo, 31.10.18). 

 

Possibilidade de a Administração contratar ou realizar ajuste com particular que 

seja locatário de imóvel pertencente a agente público municipal ou familiar dele 

 

O Tribunal Pleno, em sessão técnico-administrativa realizada em 31/10/18, respondeu consulta 

formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de Senador Canedo, nos seguintes termos: (a) 

Não há vedação legal, em abstrato, para que o município firme contrato com particular que seja 

locatário de imóvel pertencente a agente público ou familiar, respeitadas as disposições da Lei nº 

8.666/93; (b) o entendimento supracitado aplica-se também nas hipóteses de celebração de ajuste 

(termo de colaboração, termo de fomento ou acordo de colaboração), nos termos da Lei nº 

13.019/14, que exige o chamamento público; e (c) na análise do caso concreto deverão ser 

verificadas as circunstâncias fáticas passíveis de acarretar violação aos princípios da isonomia, 

moralidade e impessoalidade, caso fique caracterizada a ocorrência do poder de influência na 

escolha do terceiro ou o conflito de interesses entre envolvidos, ocasionando a irregularidade da 

contratação ou da celebração do ajuste, com a aplicação das penalidades cabíveis. Por 

unanimidade, foi acolhida a proposta de relatoria do Cons. Subst. Vasco Cícero Azevedo Jambo, 

cujo entendimento foi o de que o vínculo decorrente de contrato de locação entre agente político e 

particular é de natureza mais efêmera e sutil do que o existente entre aquele e um parente, não 

justificando, em princípio, a aplicação dos impedimentos previstos no art. 9º da Lei de Licitações. 

Afirmou que a vedação só seria cabível se na análise das circunstancias do caso concreto, fosse 

http://www.planalto.gov.br/CCivil_03/Leis/L9715.htm
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?visao=anotado&idAto=83691
http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=82843&visao=anotado
http://sislex.previdencia.gov.br/paginas/66/MPS/2008/402_1.htm
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/06996/2018
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/06996/2018
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Lei/L13019.htm
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evidenciado poder de influência sobre a escolha da administração ou conflito de interesses, 

caracterizando-se concretamente a parcialidade do agente público, em desrespeito aos princípios 

da impessoalidade, moralidade e isonomia. Destacou que o impedimento na participação em 

licitações de empresas que possuam qualquer relação comercial com agentes políticos municipais 

pode prejudicar o interesse público, restringindo em demasia o rol de aptos a contratarem com a 

Administração Pública, em inobservância aos princípios da competitividade e seleção da proposta 

mais vantajosa. O Relator não vislumbrou que o recebimento de aluguel pelo agente político pago 

por locatário que presta serviços e tenha sido regularmente contratado pelo poder público 

configure favorecimento. No tocante à celebração de convênio/ajuste entre o município e entidade 

sem fins lucrativos, que atrairia a disciplina da Lei nº 13.019/14, observou que a exigência de 

chamamento público mitigaria a possibilidade de beneficiamento na escolha da entidade. Citou 

doutrina de Maria Sylvia Zanella di Pietro e transcreveu o art. 39 para concluir que a vedação para 

celebrar qualquer modalidade de parceria disposta na referida lei decorre da parcialidade do 

agente público responsável, determinada pela relação familiar entre ele e os dirigentes das 

entidades particulares (Acórdão-Consulta nº 00018/18. Processo nº 08826/18, Rel. Cons. Subst. 

Vasco Cícero Azevedo Jambo, 31.10.18). 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

Mantida a impossibilidade de contratação de profissionais de saúde mediante 

procedimento licitatório na modalidade pregão 

 

Cuidam os autos de Recurso Ordinário interposto contra o Acórdão nº 00560/18 que considerou 

irregulares as contratações de diversos profissionais de saúde, pela Prefeitura de Abadiânia, 

precedidas de procedimento licitatório na modalidade pregão. O Plenário entendeu ter havido 

burla ao concurso público, diante da impossibilidade de contratação de mão de obra para a 

prestação de serviços não classificados como “comuns”, na forma do parágrafo único do art. 1º da 

Lei nº 10.520/02. Em defesa, o Recorrente apresentou histórico das Resoluções Normativas do 

TCMGO sobre contratações por credenciamento, aduziu ter cumprido integralmente as 

disposições normativas e que não teriam sido considerados os precedentes assemelhados ao 

caso, citando os processos nº 00643/15 e 11591/17. Ressaltou, ainda, ter realizado procedimento 

licitatório somente em razão de o número de interessados para o credenciamento ter sido maior 

do que o número de vagas ofertadas. Após analisar as razões recursais e as manifestações da 

Secretaria de Recursos e do Ministério Público de Contas (MPC), a Relatora, Cons. Maria Teresa 

Garrido Santos, negou provimento ao recurso, mantendo o inteiro teor da decisão recorrida. 

Afirmou que a contratação por meio de pregão é admissível tão somente para realização de 

serviços comuns, não podendo ser utilizada para serviços de natureza complexa. Salientou que as 

contratações de fisioterapeuta, enfermeiro, técnico em enfermagem, ACE, ACS, nutricionista, 

psicólogo, farmacêutico, assistente social, e condutor socorrista não se enquadram na categoria 

de serviços comuns, já que as profissões em questão exigem qualificação especial. Citou o 

parecer do MPC, que transcreveu o art. 2º da INTC nº 07/16, o qual impõe como regra para 

prestação dos serviços e a implementação dos programas e ações descentralizadas de saúde a 

criação de cargos de caráter efetivo no quadro de pessoal permanente e o provimento por meio 

de concurso público. Transcreveu manifestação do TCEPE, no mesmo sentido. Acompanhou a 

Secretaria de Recursos, no que tange à inaplicabilidade dos julgados trazidos pelo Recorrente ao 

caso concreto, por se referirem à contratação de serviços advocatícios e controle de jornada de 

servidores, não guardando correlação com a temática tratada nos autos em análise. Diante do 

https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/08826/2018
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/08826/2018
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/11273/2017
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/2002/L10520.htm
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/00643/2015
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/11591/2017
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2017/08/IN007-2016.pdf
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exposto, considerou mantida a infringência ao art. 1º da Lei nº 10.520/02 e art. 37, II, da CR/88, e, 

consequentemente, a multa ao responsável. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 

06739/18. Processo nº 11273/17, Rel. Cons. Maria Teresa Garrido Santos, 3.10.18). 

  

Irregularidades em procedimento licitatório para implantação, operação e 

manutenção de serviço de bicicleta pública compartilhada 

  

Trata-se de verificação da regularidade do Termo de Autorização nº 001/16, decorrente do Edital 

de Chamamento Público nº 002/16, deflagrado pela Prefeitura de Goiânia, tendo como objeto a 

implantação, operação e manutenção do serviço de bicicleta pública compartilhada, em caráter 

experimental, e autorização para uso de espaço público, sem ônus ao erário. O Relator, Cons. 

Francisco José Ramos, considerou irregular o edital por: (a) utilização de procedimento anômalo, 

sem modalidade licitatória definida e apartada da legislação de regência das permissões e 

concessões de serviços públicos; e (b) emprego indevido do “Termo de Cooperação”, ajuste 

aplicável às Organizações da Sociedade Civil (OSCs) nos contratos regidos pela Lei nº 13.019/14, 

prejudicando a competitividade e a participação ampla de interessados. Ao citar a manifestação 

do Ministério Público de Contas (MPC), destacou que o objetivo do certame e seu consequente 

ajuste ou ato constitui uma novidade no panorama das cidades brasileiras, sendo utilizados 

diversos instrumentos diferentes para sua regularização: editais de chamamento público para 

credenciamento, permissão de exploração, permissão de uso de espaço público e concessão de 

serviço público. Salientou que o Anexo IV do edital especificou a assinatura de “autorização para 

uso de espaço público”, instrumento que não se amolda à típica autorização, “ato administrativo 

discricionário e precário através do qual a Administração consente que o particular exerça 

atividade ou utilize bem público no seu próprio interesse”. Ressaltou que “sequer compreendia a 

CMTC, ao tempo da confecção do edital, qual o ato materializaria a relação entre o particular 

escolhido e a Administração”, havendo no documento diversas referências a Termo de 

Autorização/Cooperação, instrumentos tratados como sinônimos. Observou que o procedimento 

licitatório foi realizado para execução em prazo fixado – o que descaracteriza a precariedade do 

ato, requisito típico das autorizações concedidas pelo poder público –, bem como priorizando o 

interesse da coletividade. Apontou ser dúbia a menção das Leis nº 8.666/93 e nº 13.019/14 

(Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil - MROSC) como balizadoras da 

seleção, já que o MROSC não se presta a disciplinar as relações entre empresas e a 

Administração, apenas institui normas gerais para as parcerias entre esta última e as 

organizações da sociedade civil, em regime de mútua cooperação para o atingimento de 

finalidades de interesse público e recíproco, mediante a execução de atividades ou projetos 

previamente estabelecidos em planos de trabalho, inseridos em termos de colaboração, de 

fomento ou em acordos de cooperação. Asseverou ser prejudicial à competitividade a exigência 

descrita no item 5.2 do edital, que, citando o art. 33 da Lei nº 13.019/14, condiciona a celebração 

de ajuste com o poder público a um período mínimo de existência da sociedade civil. Afirmou que, 

ao transpor para a disputa entre empresas a regra contida no MROSC, a CMTC condicionou a 

participação no certame ao cumprimento de exigência não prevista na Lei nº 8.666/93, 

transgredindo a norma do art. 3º, §1º, I. Sobre o procedimento realizado, o Parquet concluiu ter 

sido realizada licitação do tipo técnica e preço, mesmo que anômala, em razão do critério de 

apresentação, valoração e classificação dos pressupostos técnicos para se obter, por média 

ponderada, a nota final da licitante. Destacou, entretanto, ter sido utilizada nomenclatura própria 

da Lei nº 13.019/14 (chamamento público) para nominar o processo de seleção dos particulares, 

prejudicando o enquadramento do feito em alguma das modalidades do art. 22 da Lei nº 8.666/93. 
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Concluiu que a licitação deveria ter se processado em conformidade com a Lei nº 8.987/95, para 

permitir ou conceder o serviço público, tendo em vista a natureza do objeto fixado pelo art. 6º do 

Decreto Municipal nº 2.623/12. Opinou por não determinar a imediata cessação da avença, nos 

termos do §8º do art. 22 da Lei nº 8.666/93, por se tratar de serviço público ofertado à população 

há quase dois anos, tido como prioritário pelo Plano Diretor do Município e convergente com a 

Política Nacional de Mobilidade Urbana (Lei nº 12.587/12). Transcreveu o posicionamento do TCU 

nos Acórdãos nº 541/10 e 1.171/10, em que, ao ponderar o risco derivado de encerramento 

abrupto das relações com particulares e a proteção da boa-fé de terceiros, entendeu por manter a 

execução do contrato. Ao final, decidiu-se por aplicar multa ao gestor por restringir a 

competitividade do certame, em violação ao art. 3º, § 1º, I, da Lei nº 8.666/93, e recomendar ao 

Município e à Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos - CMTC: (c) observar a 

incidência das normas da Lei nº 8.987/95 e legislação correlata, haja vista o disposto no art. 6º do 

Decreto Municipal nº 2.623/12; (d) proceder acurado estudo que contemple os modelos de 

equipamentos utilizados, a localização dos pontos de retirada/devolução das bicicletas e a 

necessidade de integração aos modais e serviços de transporte urbano no Município, observando 

detidamente a possibilidade de ampliação do universo de prestadores do serviço, por ser 

indesejável o monopólio; (e) estabelecer claro regramento que assegure as condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na prestação 

e modicidade das tarifas, bem como os parâmetros e indicadores que permitam o regular 

acompanhamento e controle da adequada prestação do serviço (Lei nº 8.987/95, art. 6º), 

prevendo as consequências para os casos de não atendimento, pela contratada, ao fixado pela 

Administração; (f) prever, quando da realização do certame, a instalação de equipamentos e 

bicicletas que oportunizem a inclusão de grupos que requeiram condições particulares para uso 

dos serviços, a exemplo de idosos, portadores de deficiência e pessoas com mobilidade reduzida 

em geral, atentando-se ao disposto na CR/88 e Leis nº 13.146/15, 10.741/03 e 10.098/00. O voto 

foi aprovado pela 1ª Câmara por unanimidade (Acórdão nº 06968/18. Processo nº 18608/16, Rel. 

Cons. Francisco José Ramos, 09.10.18). 

 

Rejeição de Contas, multas e débito pela concessão irregular de diárias e por 

irregularidades em procedimentos licitatórios para realização de evento no 

município 

 

Tomada de Contas Especial resultante de inspeção realizada no município de Água Fria de Goiás, 

objetivando averiguar fatos oriundos de denúncias, quantificar o dano e identificar os responsáveis 

por atos de gestão ilegais praticadas no exercício financeiro de 2013. A Segunda Câmara, com 

fundamento na proposta de voto do Relator, considerou irregulares as Contas do ex-Prefeito e do 

ex-Secretário de Finanças por: (a) constatação de dano ao erário e diversas falhas formais na 

prestação de serviços para a realização das festividades (rodeio) comemorativas ao 26º 

aniversário do município, atinentes a duplicidade parcial de serviços e procedimento de 

inexigibilidade irregular na contratação de profissionais do setor artístico – Convites nº 009/13 e 

010/13, e Contratos nº 061/13, 080/13, 081/13 e 124/13; e (b) pagamento de diárias de viagem ao 

Prefeito em desacordo com a legislação de regência. O Cons. Subst. Irany de Carvalho Júnior 

convergiu com as manifestações da Unidade Técnica e do Ministério Público de Contas e 

entendeu que as diversas irregularidades apontadas no Acórdão nº 00187/17 não foram sanadas 

após a apresentação de justificativas pelos responsáveis. Quanto ao item (a), a Secretaria de 

Licitações e Contratos (SLC) apurou irregularidades que geraram prejuízo ao erário e ensejaram 

aplicação de multas. Em relação aos Convites nº 009/13 e 010/13, verificou haver duplicidade 
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parcial dos serviços contratados, em especial os de sonorização e iluminação profissional para 

shows. Afirmou ter havido similitude contratual entre os objetos licitados, com nítido prejuízo ao 

erário, diante da inexistência de diferenciação daqueles prestados pelas empresas vencedoras 

dos certames, uma vez que ambos os contratos tinham por objeto atender o mesmo evento. 

Destacou, considerando o critério cronológico dos eventos realizados e pagos, a desnecessidade 

da segunda contratação (Convite nº 10/2013), devendo o montante pago em duplicidade 

(R$20.150,00) ser restituído ao erário municipal. Apontou que não foi possível aferir nos Convites 

em questão a obediência ao prazo legal previsto no §2º do art. 21 da Lei nº 8.666/93; assim, 

sugeriu que fosse imputada a multa ao responsável. Assentou que a finalidade da norma é dar 

transparência, garantindo que todos os convidados tenham condições e tempo hábil para 

participar do certame e apresentar propostas. Verificou, ainda, diversas irregularidades nos 

procedimentos oriundos de inexigibilidade para contratação de shows artísticos (Gian & Giovani, 

Johny & Rahony, Leandro & Ricardo, Ricardo & Fabiano, Diego Valadares e Padre Alessandro 

Campos), que resultaram em aplicação de multas e em imputação de débito. A SLC destacou não 

ter sido demonstrada a inviabilidade de competição, elemento indispensável para a contratação 

direta com base no art. 25, III, da Lei nº 8.666/93. Observou que apenas a dupla Gian & Giovani 

possui a consagração da crítica especializada ou da opinião pública, nos moldes exigidos pela Lei 

de Licitações; quanto às outras atrações musicais, verificou a inexistência de qualquer documento 

ou prova de que os artistas escolhidos seriam os únicos capazes de prestar os serviços, havendo 

plena viabilidade de competição, diante da existência de diversos artistas no mercado brasileiro. 

Asseverou que em todos os procedimentos licitatórios analisados foi descumprido o art. 17, VI, da 

INTC nº 15/12 (vigente à época das contratações), pelo qual é exigida a apresentação de 

documentos na instrução processual relativos à contratação para realização de shows artísticos, 

dentre eles a consagração do artista pela mídia e/ou crítica e a justificativa do preço contratado. 

Constatou que a não comprovação da justificativa do preço constituiu clara burla à regra do art. 

26, parágrafo único, III, da Lei nº 8.666/93, uma vez que a legislação citada obriga o Poder 

Público a fazer prova da legalidade e economicidade das contratações. Pontuou que a conduta 

dos gestores, de realizar procedimento de inexigibilidade quando há viabilidade de competição, 

com artistas não consagrados pela mídia e opinião pública, e sem a apresentação de qualquer 

documento, nota fiscal ou contrato que comprove a adequação do preço aos parâmetros do 

mercado de shows, gerou um prejuízo ao erário, que deve ser ressarcido. Em relação ao item (b), 

o Relator acompanhou o Certificado da Secretaria de Contas Mensais de Gestão (SCMG), para 

imputar débito solidário de R$51.600,00 e multa ao Prefeito e ao ordenador de despesas, pelo 

pagamento/recebimento de diárias acima dos valores fixados em decreto municipal e sem exigir a 

comprovação dos deslocamentos que justificaria a concessão. Pontuou que os responsáveis não 

demonstraram a realização das viagens e a participação em solenidades ou eventos, nem 

tampouco juntaram a certidão do Controle Interno atestando a legalidade das despesas 

questionadas, descumprindo o art. 74, II, da CR/88. Destacou que os textos das portarias 

anexadas discriminam apenas que as viagens seriam para a capital do Estado, sem nenhuma 

referência aos objetivos do deslocamento. Informou que o Decreto nº 055/13, que regulamenta as 

diárias no âmbito local, apresenta valores muito inferiores aos efetivamente ao beneficiário. 

Entendeu que as motivações contidas nas portarias que autorizaram as diárias eram genéricas, 

sem ter sido comprovado o interesse público que justificasse a concessão. A realização de 

despesas sem a devida comprovação pelo beneficiário, bem como a respectiva omissão do gestor 

municipal em determinar imediatas providências administrativas para a apuração das 

responsabilidades e ressarcimento ao erário fere as determinações legais e aponta irregularidades 

na aplicação dos recursos públicos. Citou doutrina e o disposto no Enunciado de Súmula n. 93 do 

TCEMG, sustentando a irregularidade no pagamento de diárias pelo gestor municipal, diante do 
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não atendimento dos requisitos necessários (lei, motivação, nexo entre atribuições e atividades 

realizadas quando da viagem, finalidade dos serviços e interesse público). Concluiu terem sido 

praticados atos de gestão ilegal, contrários aos princípios dispostos no caput do art. 37 da CR/88, 

pois as diárias foram concedidas em descumprimento ao ordenamento jurídico e sem 

comprovação documental de cada viagem. Diante do exposto, foi determinada a restituição ao 

erário do valor recebido com diárias, nos termos do parecer da Unidade Técnica, solidariamente 

ao ex-Prefeito e ao ex-Secretário de Finanças, totalizando R$169.750,00, além de multas por 

violação aos artigos 21, §2º, IV e 25, III, da Lei nº 8.666/93, art. 17, VI, “b”, da INTC nº 15/12, art. 

37, caput, da CR/88 e art. 10 da Lei nº 8.429/92. A proposta de voto foi acolhida por unanimidade 

(Acórdão nº 07205/18. Processo nº 20410/13, Rel. Cons. Subst. Irany de Carvalho Júnior, 

10.10.18). 

  

OUTROS ÓRGÃOS 

 

 

 STF – Servidor público: contribuição previdenciária sobre parcelas não 

incorporáveis aos proventos 

 

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional 

noturno e adicional de insalubridade. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria e em 

conclusão de julgamento, ao apreciar o Tema 163 da repercussão geral, deu parcial provimento 

ao recurso extraordinário no qual servidora pública federal postulou o afastamento dos descontos 

previdenciários sobre aquelas verbas e quaisquer outras de caráter transitório que viesse a 

receber, diante da impossibilidade de incorporá-las aos proventos de aposentadoria 

(Informativos 776, 787 e 847). O acórdão recorrido afastara a pretensão deduzida para 

reconhecer a incidência da contribuição mesmo com relação às verbas não incorporáveis. O 

Tribunal a quo destacou que a Emenda Constitucional (EC) 41/2003 inaugurou regime 

marcadamente solidário, de modo que as únicas parcelas excluídas da base imponível seriam 

aquelas previstas expressamente em lei. [...]. No mérito, o Tribunal concluiu que o disposto nos §§ 

3º e 12 do art. 40 da Constituição Federal (CF), combinado com o § 11 do art. 201 da CF, deixa 

evidente que somente podem figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária os 

ganhos habituais com repercussão nos benefícios, excluindo, assim, as verbas que não se 

incorporam à aposentadoria. A dimensão contributiva do sistema mostra-se incompatível com a 

cobrança de qualquer verba previdenciária que não garanta ao segurado algum benefício efetivo 

ou potencial. O princípio da solidariedade não é suficiente para elidir esse aspecto, impondo ao 

contribuinte uma contribuição que não trará retorno. A não incidência da contribuição 

previdenciária sobre as parcelas não incorporáveis à aposentadoria do servidor público decorre de 

comando expresso no § 3º do art. 40 da CF. Essa previsão especial afasta a incidência da regra 

disposta no § 11 do art. 201 da CF, a qual é aplicável apenas de modo subsidiário ao próprio. Da 

redação originária do texto constitucional, o RPPS migrou de natureza solidária e distributiva para 

um regime também contributivo (EC 3/1993). Posteriormente, com a entrada em vigor da EC 

20/1998, o aspecto contributivo foi reforçado, colocando-se em aparente conflito os princípios da 

contributividade e da solidariedade. Ocorre que, a partir de então, previu-se a vinculação expressa 

entre os proventos de aposentadoria e a remuneração recebida pelo servidor, de modo que as 

parcelas sem reflexo nos proventos estão livres da incidência da contribuição previdenciária. Essa 

vinculação tornou-se ainda mais expressiva a partir da EC 41/2003. Ainda que a solidariedade do 
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sistema tenha sido reforçada, não houve a derrogação do caráter contributivo. De um lado, o 

princípio da solidariedade afastaria a relação simétrica entre contribuição e benefício. De outro, o 

princípio contributivo impediria a cobrança de contribuição previdenciária sem que se conferisse 

ao segurado alguma contraprestação, efetiva ou potencial, em termos de serviços ou benefícios. 

Nesse contexto, ainda que o princípio da solidariedade fosse pedra angular do sistema próprio 

dos servidores, não poderia esvaziar seu caráter contributivo, informado pelo princípio do custo-

benefício, tendo em conta a necessidade de um sinalagma mínimo, ainda que não importasse em 

perfeita simetria entre o que se paga e o que se recebe. Desse modo, deve ser estabelecida a 

aplicação simétrica do binômio formado entre os princípios da contributividade e da solidariedade, 

de forma a prestigiá-los e conjugá-los em um produto final equilibrado. Logo, caso o Estado tenha 

intenção de promover um fortalecimento atuarial, poderá agravar a alíquota incidente sobre os 

participantes ou até mesmo aumentar sua participação no custeio, mas não tributar sobre base 

não imponível. O Colegiado destacou, ainda, que a Constituição conferiu ao legislador ordinário a 

tarefa de estabelecer o critério definidor das parcelas que compõem a remuneração do servidor 

para fins previdenciários. No entanto, essa delegação não lhe permite subverter o comando 

constitucional de modo a incluir, na base de cálculo da contribuição previdenciária, parcelas sem 

repercussão nos proventos de aposentadoria, sob pena de desrespeito ao § 3º do art. 40 da CF. 

Isso significa que o rol das parcelas isentas de contribuição previdenciária previsto pela Lei 

9.783/1999 – e posteriormente pela Lei 10.887/2004 – não é taxativo, mas meramente 

exemplificativo. Ressaltou, ademais, que a Lei 10.887/2004, em seu art. 4º, VII, X, XI e XII, excluiu 

as verbas que não serão incorporadas à aposentadoria do cálculo da contribuição previdenciária. 

Inclusive, o legislador optou por excluir expressamente as verbas indicadas pelo recorrente do 

conceito de remuneração para fins de incidência de contribuição previdenciária. Desse modo, até 

a entrada em vigor da EC 41/2003, se a incidência não era admitida por falta de previsão 

constitucional acerca da aplicação do princípio da solidariedade de grupo ao regime próprio, após 

a vigência da referida emenda e a consagração da solidariedade como baliza do regime próprio, o 

legislador optou por proteger da incidência da contribuição as verbas discutidas no recurso 

extraordinário, com a consequente exclusão de tais parcelas da base de cálculo de contribuição 

previdenciária. Por fim, o Colegiado ressaltou que a situação dos servidores inativos, 

contemplados com proventos de aposentadoria, é distinta da dos servidores em atividade. Os 

aposentados são impelidos a participar do custeio do regime previdenciário de sua categoria em 

menor proporção, com vistas a impedir eventual insolubilidade do sistema, por imposição do 

princípio da solidariedade. Além disso, a contribuição dos inativos tem base de cálculo diversa da 

dos servidores da ativa, pois a contribuição previdenciária incide apenas sobre as parcelas dos 

proventos que excedem o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS. Ficaram 

vencidos os ministros Teori Zavascki, Dias Toffoli, Marco Aurélio e Gilmar Mendes, que 

desproveram o recurso”. (STF. Plenário, 11.10.18. RE 593.068. Rel. Min. Roberto Barroso. 

Informativo STF nº 919). 

 

TCEMG - Utilização de receita de indenização paga por seguradora em virtude de 

sinistro total de veículo adquirido com recursos de convênio 

 

“Versam os autos sobre consulta formulada por Prefeito, por meio da qual apresentou as 

seguintes indagações, in litteris: “1) Em tese e com base no art. 44 da Lei Complementar n. 

101/2000, os recursos obtidos com indenização paga por seguradora em virtude da perda total de 

veículo adquirido com recursos de convênio: a) devem ser utilizados para aquisição de um outro 

bem da mesma natureza e para o mesmo fim? b) podem ser utilizados para execução de outras 
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despesas de capital, mas na mesma unidade orçamentária? 2) Em tese e com base no art. 44 da 

Lei Complementar n. 101/2000, os recursos obtidos com alienação de bens móveis adquiridos 

com recursos próprios da educação e saúde: a) devem ser utilizados para aquisição de um outro 

bem da mesma natureza e para o mesmo fim? b) podem ser utilizados para execução de outras 

despesas de capital, mas na mesma unidade orçamentária? c) podem ser utilizados para adquirir 

bens ou executar obras em outras unidades orçamentárias? Conhecida a consulta, o Relator, 

Conselheiro José Alves Viana, salientou, quanto ao primeiro questionamento, que, conforme se 

depreende do art. 1º, §1º, I, da Instrução Normativa da Secretaria do Tesouro Nacional n. 01, de 

15/01/97 e do Decreto n. 6.170 de 25/07/2007, os Convênios são acordos firmados por entidades 

públicas ou entre estas e organizações particulares, para realização de objetivos de interesse 

comum, os quais só serão plenamente alcançados, fundamentalmente, por meio do 

estabelecimento de cláusulas que identifiquem claramente qual o objeto do convênio, a sua 

finalidade, o prazo de vigência, dentre outras, destacando-se que essas cláusulas são de 

observância obrigatória pelas partes, salvo se o próprio convênio dispuser ao contrário. Tecidas 

tais considerações, a relatoria destacou que os termos de convênio celebrados para aquisição de 

veículos devem, necessariamente, estabelecer quais as regras relativas ao seu direito de 

propriedade, ou seja, se devem ser incorporados ao patrimônio do convenente ou se, enquanto 

perdurar a execução do objeto do convênio, a propriedade ainda deva pertencer ao concedente, 

ficando o convenente como uma espécie de depositário. Outrossim, no caso do bem ter sido 

incorporado ao patrimônio do convenente, deve-se definir o prazo mínimo para que este veículo 

possa ser alienado ou utilizado em finalidade diversa do objeto pactuado. Ressaltou, ainda, que, 

caso haja a necessidade de venda do bem ou utilização em outra finalidade em período anterior 

ao pactuado, deve-se, obrigatoriamente, obter a anuência prévia e expressa do concedente, com 

a ressalva de que o art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal veda "a aplicação da receita de 

capital derivada da alienação de bens e direitos que integram o patrimônio público para o 

financiamento de despesa corrente, salvo se destinada por lei aos regimes de previdência social, 

geral e próprio dos servidores públicos". Em relação ao segundo questionamento, o Conselheiro 

José Alves Viana destacou que, por força constitucional, Estados e Municípios deverão aplicar, 

anualmente, 25% da receita resultante de impostos, compreendidas as transferências 

constitucionais, na manutenção e desenvolvimento do ensino público e 12% e 15%, 

respectivamente, da mesma receita, nas ações e serviços públicos de saúde, com vias a 

privilegiar tais despesas, que são necessárias à concretização de direitos fundamentais, como por 

exemplo, da cidadania, da liberdade e da dignidade. Em que pese não haver no ordenamento 

jurídico nenhum dispositivo legal que proíba, expressamente, que os recursos provenientes da 

alienação de bens móveis, adquiridos com recursos vinculados à Educação e à Saúde, sejam 

utilizados para aquisição de outros bens de capital em outras unidades orçamentárias do 

município, o Relator asseverou que o inciso V do art. 38 da Lei Complementar n. 141/2012 

estabelece que o Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais de Contas, do 

sistema de auditoria do SUS, do órgão de controle interno e do Conselho de Saúde de cada ente, 

deverá fiscalizar “a destinação dos recursos obtidos com a alienação de ativos adquiridos com 

recursos vinculados à saúde.” Desse modo, restou nítida a intenção do legislador de que os 

recursos financeiros provenientes de tais alienações permaneçam vinculados às despesas afetas 

a área da saúde. Nesse diapasão, o Tribunal Pleno, fixou, por unanimidade, prejulgamento de 

tese, com caráter normativo, no sentido de que: 1. A receita arrecadada decorrente de 

indenização paga por seguradora em virtude de sinistro total de veículo adquirido com recursos 

de convênio, antes de findo o prazo pactuado entre as partes para que o veículo possa ser 

alienado ou utilizado em outra finalidade, deverá ser utilizado para aquisição de outro veículo com 

as mesmas especificações e para os mesmos fins aos quais se encontra vinculado. 2. Na 
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hipótese de o prazo de vigência do convênio já ter se expirado ou se este nada dispuser a 

respeito, pode ser dada a esses recursos destinação distinta do objeto do convênio, desde que 

devidamente justificado o interesse público e obedecidas as regras previstas no art. 44 da Lei 

Complementar n. 101/2000. 3. Os recursos oriundos da alienação de bens móveis adquiridos com 

recursos próprios da Saúde e Educação podem ser utilizados para a execução de outros tipos de 

despesas, desde que estas estejam previstas nos art. 3º da Lei Complementar n. 141/2012 e no 

art. 70 da Lei Federal n. 9.394/96, respectivamente, obedeçam às regras do art. 44 da Lei 

Complementar n. 101/2000 e, ainda, que seja comprovada a existência de interesse público 

devidamente justificado.” (TCEMG. Plenário, 17.10.18. Consulta n. 896.635. Rel. Cons. José 

Alves Viana. Informativo de Jurisprudência do TCEMG n. 190). Relator Conselheiro José Alves 

Viana, 17/10/2018).” 
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