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ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00012/2019  

 Técnico Administrativa 

 

Processo n°: 13988/2017 

Município: Caldazinha 

Órgão: Câmara Municipal  

Assunto: Consulta – contratação de empresa para realização de concurso público 

Período(s) de Referência: 2017 

Consulente: Franco Dionísio Alcântara (Presidente) 

Relator: Conselheiro Substituto Irany Júnior 

CONSULTA. PODER LEGISLATIVO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 
ATENDIDOS. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. TAXAS DE 
INSCRIÇÃO. RECEITA PÚBLICA. INSTITUIÇÃO E ARRECADAÇÃO. 
COMPETÊNCIA. PODER LEGISLATIVO. LIMITE DE DESPESA PREVISTO NO ART. 
29-A DA CF. DESPESA QUE EXCEDER O MONTANTE ARRECADADO COM TAXAS 
DE INSCRIÇÃO. CONTABILIZAÇÃO. LEI 4.320/1964. TAXA DE INSCRIÇÃO NÃO 
UTILIZADA. RECEITA ORDINÁRIA. 

1.  Conhece-se da consulta em razão da conformidade com os requisitos de 
admissibilidade dispostos nos arts. 31 e 32 da Lei nº 15.958/2007. 

2. Responde-se ao Consulente, em tese, que: 

a) pode o Poder Executivo promover procedimento licitatório para a contratação de 
empresa com vistas à realização de concurso para provimento de cargos do Poder 
Legislativo, mediante a celebração de convênio, observando-se a natureza 
intraorçamentária das receitas e despesas, para efeito de contabilização, e as 
disposições do art. 29-A da Constituição Federal no tocante ao gasto que exceder a 
quantia arrecadada com as taxas de inscrições. 

b) é lícita a contratação de serviços para realização de concurso público com base em 
critério de remuneração que levem em conta a quantidade de inscritos, previsão de 
valores de custos fixos e variáveis, bem como a complexidade do conteúdo 
programático, os critérios de avaliação, natureza, número de etapas etc. 

c) as receitas arrecadadas por meio do pagamento de inscrições pelos candidatos 
constituem receitas públicas do município e, assim como as despesas, devem ser 
contabilizadas como pelo Poder Executivo, na forma estabelecida na Lei nº 
4.320/1964. 

d) os recursos arrecadados a título de taxas de inscrição e não utilizados integram as 
receitas ordinárias do Município. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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 Trata-se de consulta do Presidente da Câmara Municipal de 

Caldazinha (fls. 1/2) sobre a possibilidade de contratação de empresa especializada 

em concurso público para provimento de cargos no Legislativo municipal, com os 

seguintes questionamentos: 

O Poder Executivo poderá promover o processo licitatório e contratar empresa especializada 

em concurso público, tendo como critério de pagamento o valor por candidato efetivamente 

inscrito, destinado ao provimento de cargos efetivos do Poder Legislativo, efetuando o 

pagamento dos serviços contratados com os recursos provenientes das taxas de inscrições? 

2. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, à luz dos dispositivos 

e argumentos expostos na Proposta de Decisão nº 125/2019-GCSICJ, do 

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

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

Colegiado Pleno: 

I -  CONHECER DA CONSULTA, por atender aos requisitos de 

admissibilidade dos artigos 31 e 32 da Lei Orgânica do TCMGO; 

II -  RESPONDER em tese ao Consulente que: 

 a) sim, é possível a realização de procedimento licitatório pelo Poder 

Executivo com o objetivo de contratar empresa especializada com vistas a 

realização de concurso público para provimento de cargos do Poder Legislativo, 

mediante a formalização de convênio entre os dois Poderes, com a instituição de 

taxas de inscrição como forma de compensação dos custos, sendo que, as receitas 

e as despesas terão natureza intraorçamentária, e os gastos que excederem ao 

montante arrecadado com as taxas de inscrição deverão ser considerados para 

efeito do art. 29-A da Constituição Federal;  

 b) é lícita a contratação de serviço para realização de concurso público 

com base na fixação de critérios de remuneração da contratada baseados na 

quantidade de inscritos, com previsão de valores máximos e mínimos no contrato, de 

modo a contemplar os custos fixos e variáveis do conjunto de serviços, 

considerando-se no referencial de preço e na remuneração outros fatores que 

possam interferir nos custos e nas características dos serviços, tais como a 

complexidade do conteúdo programático e dos critérios de avaliação, a natureza, o 

número de etapas etc; 

http://www.tcm.go.gov.br/
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 c) as receitas arrecadadas por meio do pagamento de inscrições pelos 

candidatos constituem receitas públicas do município e, assim como as despesas, 

devem ser contabilizadas pelo Poder Executivo na forma estabelecida na Lei nº 

4.320/1964;  

 d) se a quantia arrecadada com taxas de inscrições for maior que a 

despesa total executada com o concurso, as sobras integrarão as receitas públicas 

ordinárias do Município.   

À Superintendência de Secretaria, para os devidos fins. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 12 de junho 

de 2019. 

 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

 

Relator: Irany de Carvalho Júnior. 

 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José 

Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, 

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. 

Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Sub. 

Vasco Cícero Azevedo Jambo e o representante do Ministério Público de Contas, 

Procurador Regis Gonçalves Leite. 

 

Votação: 

Votaram(ou) com o Cons. Sub.Irany de Carvalho Júnior: Cons. Daniel Augusto 

Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. 

Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. 

Valcenôr Braz de Queiroz. 
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PROPOSTA DE DECISÃO Nº 125/2019-GCSICJ 

Processo n°: 13988/2017 

Município: Caldazinha 

Órgão: Câmara Municipal  

Assunto: Consulta – contratação de empresa para realização de concurso público 

Período(s) de Referência: 2017 

Consulente: Franco Dionísio Alcântara (Presidente) 

Relator: Conselheiro Substituto Irany Júnior 

CONSULTA. PODER LEGISLATIVO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 
ATENDIDOS. CONCURSO PÚBLICO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA. TAXAS DE 
INSCRIÇÃO. RECEITA PÚBLICA. INSTITUIÇÃO E ARRECADAÇÃO. 
COMPETÊNCIA. PODER LEGISLATIVO. LIMITE DE DESPESA PREVISTO NO ART. 
29-A DA CF. DESPESA QUE EXCEDER O MONTANTE ARRECADADO COM TAXAS 
DE INSCRIÇÃO. CONTABILIZAÇÃO. LEI 4.320/1964. TAXA DE INSCRIÇÃO NÃO 
UTILIZADA. RECEITA ORDINÁRIA. 

3.  Conhece-se da consulta em razão da conformidade com os requisitos de 
admissibilidade dispostos nos arts. 31 e 32 da Lei nº 15.958/2007. 

4. Responde-se ao Consulente, em tese, que: 

a) pode o Poder Executivo promover procedimento licitatório para a contratação de 
empresa com vistas à realização de concurso para provimento de cargos do Poder 
Legislativo, mediante a celebração de convênio, observando-se a natureza 
intraorçamentária das receitas e despesas, para efeito de contabilização, e as 
disposições do art. 29-A da Constituição Federal no tocante ao gasto que exceder a 
quantia arrecadada com as taxas de inscrições. 

b) é lícita a contratação de serviços para realização de concurso público com base em 
critério de remuneração que levem em conta a quantidade de inscritos, previsão de 
valores de custos fixos e variáveis, bem como a complexidade do conteúdo 
programático, os critérios de avaliação, natureza, número de etapas etc. 

c) as receitas arrecadadas por meio do pagamento de inscrições pelos candidatos 
constituem receitas públicas do município e, assim como as despesas, devem ser 
contabilizadas como pelo Poder Executivo, na forma estabelecida na Lei nº 
4.320/1964. 

d) os recursos arrecadados a título de taxas de inscrição e não utilizados integram as 
receitas ordinárias do Município. 

I - RELATÓRIO 

1.1. Do objeto 

 Trata-se de consulta do Presidente da Câmara Municipal de 

Caldazinha (fls. 1/2) sobre a possibilidade de contratação de empresa especializada 

http://www.tcm.go.gov.br/
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em concurso público para provimento de cargos no Legislativo municipal, com os 

seguintes questionamentos: 

O Poder Executivo poderá promover o processo licitatório e contratar empresa especializada 
em concurso público, tendo como critério de pagamento o valor por candidato efetivamente 
inscrito, destinado ao provimento de cargos efetivos do Poder Legislativo, efetuando o 
pagamento dos serviços contratados com os recursos provenientes das taxas de inscrições? 

1.2. Tramitação inicial 

1.2.1. Instrução originária – Parecer Jurídico 

3. Os autos foram instruídos originalmente por documento que trata da 

formulação da consulta, acompanhado de parecer jurídico (fls. 3/5), que apontou para 

a legalidade da contratação consultada, por meio de licitação, preferencialmente na 

modalidade tomada de preços, tipo técnica e preço, tendo como critério o valor 

unitário por candidato inscrito, desde que autorizado na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e com disponibilidade de dotação orçamentária adequada na Lei 

Orçamentária Anual. 

1.2.2. Manifestação da Divisão de Documentação e Biblioteca 

4. Por meio do Despacho nº 667/2017-GCSICJ, de 23/7/2017 (fls. 6), os 

autos seguiram à Divisão de Documentação e Biblioteca, que via Despacho nº 

186/2017, de 28/8/2017 (fls. 14), juntou aos autos cópias das Resoluções Consulta nº 

013/2007 (fls. 7/9) e 010/2004 (fls. 10/13), que abordaram matéria assemelhada. 

1.2.3. Manifestação das Secretarias de Controle Externo 

5. Por intermédio do Despacho nº 676/2017-GCSICJ, de 28/8/2017 (fls. 

15/16), os autos seguiram à consideração das Secretarias de Licitações e Contratos, 

Atos de Pessoal e Contas Mensais de Gestão. 

1.2.3.1 Manifestação da Secretaria de Licitações e Contratos (SLC) 

6. A Secretaria de Licitações e Contratos exarou o Parecer nº 18/2017, de 

19/9/2017 (fls. 17/20), no qual opinou 

 (...) 

2. ANÁLISE JURÍDICA 

2.1 Da Admissibilidade 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Embora o juízo de admissibilidade das consultas seja de competência do Conselheiro-
Substituto Relator (art. 83, IX do RI/TCM), antes de adentrar em seu mérito faz-se necessário 
analisá-la em confronto com os requisitos que constam nos artigos 199 e 200 do RI/TCM. 

Os dispositivos legais que embasam a consulta revelam matéria de competência deste 
Tribunal de Contas (art. 199, caput do RI/TCM e art. 31, caput, da Lei nº 15.958/2007). A 
legitimidade da autoridade consulente, Presidente da Câmara Municipal, encontra-se no art. 
199, I, do RITCM/GO e no art. 31, I, da Lei nº 15.958/2007. 

O objeto da consulta foi indicado de forma precisa. Encontra-se instruída com parecer do órgão 
de assistência jurídica, Parecer - fls. 03/05 (art. 199, § 1º do RI/TCM e art. 31, § 1º da Lei nº 
15.958/2007).  

Ademais, quanto ao requisito previsto no art. 200 do RI/TCM e no art. 32 da Lei nº 
15.958/2007, vislumbra-se que a consulta não se refere a caso concreto. 

A propósito, impende salientar que a consulta deve versar sobre dúvida suscitada na aplicação 
de dispositivos legais e regulamentares concernentes à matéria da competência do TCM/GO, 
analisados em tese pelo Tribunal e não de maneira concreta. 

Conclui-se, portanto, que a consulta deve ser conhecida por cumprir os requisitos do art. 199 e 
200 do RI/TCM e art. 31 e 32 da Lei nº 15.958/2007. 

2.2 Do Mérito 

Preliminar e objetivamente convém-nos realizar uma breve análise da matéria tratada nos 
autos, deste modo opinamos a seguir. 

A questão suscitada nos autos refere-se à possibilidade de o Poder Executivo promover 
processo licitatório e contratar empresa para realização de concurso público para provimento 
de cargos efetivos do Poder Legislativo, tendo como critério de pagamento o valor por 
candidato efetivamente inscrito, efetuando-se o pagamento dos serviços contratados com os 
recursos provenientes da arrecadação das taxas de inscrição.  

Por meio do Despacho nº 676/2017-GCSICJ (fls. 15/16), o Conselheiro Substituto Relator 
determinou que caberia a esta Secretaria manifestação a respeito do critério de pagamento da 
licitação. Esta análise se restringirá, portanto, à possibilidade de pagamento com os recursos 
provenientes da arrecadação das taxas e de acordo com o valor por candidato efetivamente 
inscrito.   

Para que essa análise seja feita, faz-se necessário verificar se há possibilidade de a 
Administração Pública celebrar contrato de risco com as empresas realizadoras dos concursos 
públicos. Acerca dessa questão, o Tribunal de Contas de Santa Catarina assevera o seguinte: 

Somente é admissível o contrato de risco ("ad exitum") na Administração Pública quando o 
Poder Público não despender qualquer valor, sendo a remuneração do contratado 
exclusivamente o valor das inscrições em concurso público pago pelos interessados. A 
Concorrência é a modalidade de licitação adequada para a celebração deste tipo de contrato, 
onde o critério de julgamento será a oferta do menor valor por inscrição, limitado a um valor 
máximo especificado pela Administração no edital. (TCE-SC, prejulgado nº 1213) 

Na celebração do contrato de risco, além da remuneração ser proveniente exclusivamente do 
valor arrecadado com as taxas de inscrição, ressalta-se a necessidade de definir com clareza 
como se dará a remuneração dos serviços contratados. Deve haver, no edital e no contrato, 
previsão dos valores globais ou máximos a serem pagos pelo ente público, estimando o 
montante a ser arrecadado, sob pena de afronta à previsibilidade orçamentária eficiente e à 
regra do art. 55, III, da Lei nº 8.666/93 que estabelece ser cláusula necessária de contrato o 
preço e as condições de pagamento.  

http://www.tcm.go.gov.br/
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É possível, ainda, que a remuneração seja variável de acordo com o número de inscritos ou 
em valor fixo, definido no edital e no contrato, conforme prejulgado do Tribunal de Contas de 
Mato Grosso: 

Acórdão n° 1.053/2007 (DOE 28/05/2007). Previdência. RPPS.  

Concurso público. Possibilidade de realização direta ou por empresa especializada, contratada 
mediante licitação. Possibilidade de remuneração do contrato com base em valores fixos ou 
variáveis, atendidas as condições. Posse dos aprovados: competência do dirigente máximo. 

O concurso público para admissão de pessoal pode ser realizado diretamente pelo RPPS ou 
por empresa especializada, contratada mediante procedimento licitatório. A modalidade 
licitatória dependerá do valor estimado do contrato. 

O pagamento à contratada ocorrerá conforme previsão contratual, sendo possível a 
remuneração em valores fixo ou variável, em conformidade com o número de inscritos, por 
exemplo. Neste caso, é imprescindível que a Administração Pública faça previsão dos valores 
globais ou máximos do contrato a ser firmado, estimando o montante a ser arrecadado com as 
inscrições pagas, em cumprimento às normas orçamentárias e financeiras pertinentes. 

Para dar posse aos candidatos aprovados, é autoridade competente o dirigente máximo do 
órgão ou da instituição, salvo se existir previsão diversa na legislação. Caso o Fundo de 
Previdência possua natureza contábil, a autoridade competente será o chefe do Poder 
Executivo. (grifo nosso) 

Eventualmente o valor arrecadado com as taxas de inscrições pode superar o limite previsto no 
contrato. Sendo assim, é necessária a previsão no edital e no contrato de que, havendo 
diferença a maior referente ao valor do serviço contratado e as receitas obtidas com as 
inscrições realizadas, essa diferença não deverá ser revertida ao particular e constituirá receita 
do tesouro municipal. 

Sobre esse assunto, o próprio TCU, ao contratar com a empresa que realizou concurso público 
para ingresso de servidores nos seus quadros, previu cláusula determinando que eventuais 
valores que superassem o teto previsto no contrato deveriam permanecer nos cofres públicos. 
Vejamos trecho do Contrato nº 01/2007: 

[...] 

8.2.11 - Os valores das taxas de inscrição serão depositados em conta única do Tesouro 
Nacional, por meio de GRU (Guia de Recolhimento da União), na Unidade Gestora 154079 e 
Gestão 15257 - Centro de Seleção e Promoção de Eventos - CESPE, Banco do Brasil S/A - 
001, Agência: 1607-1, Conta Corrente: - 997380632. 

[...] 

8.5 - Caso o valor pertinente à arrecadação das taxas de inscrição seja superior ao preço do 
serviço acertado neste contrato, esta diferença a maior deverá ser revertida ao Tesouro 
Nacional. (Contrato nº 01/2007 - ISC/TCU - Concurso Público para Técnico e Analista de 
Controle Externo) 

Assim, entende-se que é legal a celebração de contrato de risco para contratação de empresa 
realizadora de concurso público, devendo a Administração Pública prever no edital e no 
contrato valor fixo ou variável, de acordo com o número de inscritos ou de acordo com as 
receitas auferidas com as inscrições dos candidatos, limitado esta remuneração a um valor 
máximo dos serviços, observando as normas orçamentárias e financeiras que exigem a 
previsão das despesas a serem pagas. 

No caso dos contratos remunerados exclusivamente pelas receitas auferidas das inscrições 
dos candidatos, deverá constar cláusula dispondo que eventuais valores que superem o teto 
previsto pertençam ao Poder Público. 

http://www.tcm.go.gov.br/
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Em resumo, caso haja celebração de contrato de risco, em que a contratada arca com os 
custos da realização do concurso público, sendo retribuída com a totalidade ou parte do 
produto da arrecadação das taxas de inscrição dos candidatos, é necessário que haja previsão 
no edital e no contrato dos valores globais ou máximos a serem pagos pelo ente público, 
sendo que, havendo diferença a maior referente ao valor do serviço contratado e as receitas 
obtidas com as inscrições realizadas, esta diferença não deverá ser revertida ao particular. 

3. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, esta SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS opina no sentido de: 

Conheça da consulta realizada por cumprir os requisitos previstos nos arts. 31 e 32 da Lei nº 
15.958/07 e arts. 199 e 200 do RITCM/GO; 

Responder ao Consulente (Sr. Franco Dionísio Alcântara) que é possível ao Poder Executivo a 
promoção de processo licitatório e a contratação de empresa para realização de concurso 
público tendo como critério de pagamento o valor por candidato efetivamente inscrito, 
efetuando o pagamento dos serviços contratados com os recursos provenientes das taxas de 
inscrição. Alerta-se, contudo, ser necessário que haja previsão no edital e no contrato dos 
valores globais ou máximos a serem pagos pelo ente público, de modo que, havendo diferença 
a maior referente ao valor do serviço contratado e as receitas obtidas com as inscrições 
realizadas, esta diferença pertencerá ao Poder Público municipal (...). 

1.2.3.2 Manifestação da Secretaria de Atos de Pessoal (SAP) 

7. A Secretaria de Atos de Pessoal, por intermédio do Despacho nº 

4557/2017, de 30/10/2017 (fls. 21), ponderou que o objeto da consulta não 

corresponde às matérias da sua competência, delineadas no artigo 108 do 

Regimento Interno. 

1.2.3.3 Manifestação da Secretaria de Contas Mensais de Gestão (SCMG) 

8. A Secretaria de Contas Mensais de Gestão, inicialmente, por meio do 

Despacho nº 2502/2017, de 22/11/2017 (fls. 22/23), declinou da competência por 

entender que a matéria da Consulta era incompatível com as competências que lhe 

foram atribuídas pelo art. 107 do Regimento Interno. 

9. No entanto, a Relatoria, corroborando o posicionamento do Ministério 

Público de Contas (Despacho nº 127/2018) exarou o Despacho nº 26/2018-GCSICJ, de 

19 de fevereiro de 2018 (fls. 56/59), no qual determinou a manifestação conclusiva da 

Secretaria de Contas Mensais de Gestão, na forma da competência delineada no 

art. 107, III do Regimento Interno. 

10. Em atendimento à determinação do Relator, a SCMG emitiu o 

Certificado nº 363/2018, de 15/3/2018 (fls. 77/83), a seguir transcrito: 

CERTIFICADO Nº 363/2018 

(...) 

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

De início, esta Unidade Técnica, com a devida e máxima vênia, manifesta seu 
entendimento de que a questão ventilada pelo Ministério Público de Contas por meio 
do Despacho nº 0127/2018, fls.24, guarda pertinência temática com as atribuições da 
Secretaria de Licitações e Contratos, haja vista a competência daquela Especializada 
para se posicionar sobre a legitimidade do contratante, considerando o objeto 
pactuado, nos termos do art. 109 do RITCMGO.  

Feita a devida consideração retro, em obediência ao Despacho nº 026/2018-GCSICJ, 
fls.56/59, esta SCMG inicia a sua análise resgatando o quesito presente no parágrafo 
2, item c, do mencionado documento. Assim, temos: 

c) as despesas, por serem do Legislativo, devem ser suportadas pelos recursos 
provenientes do duodécimo, com previsão na LDO e na LOA; 

Pois bem, quando a contratação de empresa especializada em realização de concurso 
público se faz por vias ordinárias, isto é, quando a licitação ocorre às custas de 
dotação própria do Poder Legislativo, é orquestrada por este, e o contrato 
administrativo é firmado pelo gestor dos recursos transferidos a título de duodécimo, 
naturalmente, estaremos diante de uma despesa da Câmara Municipal, empenhada, 
liquidada e paga às expensas desta. Tal despesa, por certo, se insere nas limitações 
do art. 29-A da Constituição Federal:  

Art. 29-A. O total da despesa do Poder Legislativo Municipal, incluídos os subsídios 
dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os 
seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências 
previstas no § 5º do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício 
anterior:  

(Grifo nosso) 

Entretanto, a questão ventilada na presente consulta aborda circunstância diversa, ou 
seja, situação em que o Executivo rege o procedimento licitatório de seu início até seu 
esgotamento, elaborando e divulgando o edital, selecionando a proposta mais 
vantajosa e, por fim, contratando a empresa vencedora do certame. Vejamos:  

O Poder Executivo poderá promover o processo licitatório e contratar empresa 
especializada em concurso público, tendo como critério de pagamento o valor por 
candidato efetivamente inscrito, destinado ao provimento de cargos efetivos do Poder 
Legislativo, efetuando o pagamento de serviços contratados com os recursos 
proveniente das taxas de inscrições?  

Sendo assim, após avaliar o questionamento formulado e os argumentos levantados 
pelo parecer jurídico de fls. 3/5, esta Unidade Técnica, no momento da elaboração do 
Despacho nº02502/2017, fls. 22/23, entendeu que, na proposição elaborada pelo 
consulente, o Poder Executivo será, necessariamente, a parte contratante no pacto 
administrativo.  

Portanto, o Legislativo Municipal, apesar de diretamente interessado, não figura como 
contratante, já que esta posição pertence exclusivamente ao Poder Executivo. Na 
hipótese delineada pelo questionamento formulado, não havendo coparticipação do 
Poder Legislativo no procedimento licitatório e não havendo intervenção do gestor de 
seus recursos na formulação e aceitação dos termos contratuais, não resta, 
consequentemente, embasamento para sua responsabilização por atos e fatos que 
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levaram a materialização do respectivo termo. Por esta razão, a ausência de liame 
entre a contratação da empresa e a assunção da dívida para com esta, bem como 
entre este e os atos de gestão dos recursos para o seu adimplemento, leva à 
conclusão de que, se o pacto foi firmado exclusivamente pelo representante do Poder 
Executivo, não se trata de despesa do Poder Legislativo, mas sim do Poder Executivo. 
Admitir como possível a situação reversa, isto é, entender que o Poder Executivo pode 
licitar e contratar serviços que serão custeados com recursos públicos próprios do 
Poder Legislativo, sem previsão legal para tanto e sem a participação volitiva do 
representante deste, seria, indubitavelmente, permitir interferência indevida entre as 
duas esferas.  

Assim, passamos à discussão do item d, trasladando o mencionado trecho do 
Despacho nº (fls.56/59):  

d) as taxas de inscrição deverão ser revertidas ao erário municipal, que se 
encarregará de contratar os serviços, devido às limitações do art. 29-A, I e § 2º, I da 
Constituição Federal, quanto à despesa com pessoal (fls. 4) e à tipificação do repasse 
a maior, respectivamente; 

De início cumpre observar que a questão do impacto sobre o total da despesa do 
Legislativo só tem relevância, conforme explorado no item anterior, se o procedimento 
licitatório for conduzido por este.  

Sendo assim, com a necessária referência retro, esta Unidade Técnica tece as 
seguintes considerações:  

Sobre o ponto relativo ao recolhimento da taxa de inscrição, este Tribunal de Contas, 
na Resolução RC nº 00013-07, fls. 7/9, assentou entendimento de que é necessário o 
recolhimento das taxas de inscrição ao tesouro municipal, invocando a Súmula nº 214 
do Tribunal de Contas da União, conforme consignado: 

Relativamente às taxas de inscrição, pagas pelos candidatos, estas devem 
primeiramente ser recolhidas ao tesouro municipal, para depois a Prefeitura efetuar o 
pagamento da despesa realizada, com a emissão da devida Nota de Empenho, 
conforme determinação da Lei 4.320/64. 

O Tribunal de Contas da União, mediante Súmula nº214, definiu que o recolhimento da 
taxa de inscrição deve ser feito à conta do Tesouro: 

“Os valores correspondentes às taxas de inscrição em concursos públicos devem ser 
recolhidos ao Banco do Brasil S/A, à conta do Tesouro Nacional, por meio de 
documento próprio, de acordo com a sistemática de arrecadação das receitas federais 
previstas no Decreto-Lei nº 1.755, de 31/12/1979, e integrar as tomadas ou prestações 
de contas dos responsáveis ou dirigentes de órgãos da Administração Federal Direta, 
para exame e julgamento pelo Tribunal de Contas da União”. 

Esta mesma posição foi adotada pela Secretaria de Licitações e Contratos, por meio 
do Certificado nº, fls.17/20, de acordo com a transcrição: 

Eventualmente o valor arrecadado com as taxas de inscrições pode superar o limite 
previsto no contrato. Sendo assim, é necessária a previsão no edital e no contrato de 
que, havendo diferença a maior referente ao valor do serviço contratado e as receitas 
obtidas com as inscrições realizadas, essa diferença não deverá ser revertida ao 
particular e constituirá receita do tesouro municipal. 
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Sobre esse assunto, o próprio TCU, ao contratar com a empresa que realizou concurso 
público para ingresso de servidores nos seus quadros, previu cláusula determinando 
que eventuais valores que superassem o teto previsto no contrato deveriam 
permanecer nos cofres públicos. Vejamos trecho do Contrato nº 01/2007 : 

[...] 

8.2.11 – Os valores das taxas de inscrição serão depositados em conta única do 
Tesouro Nacional, por meio de GRU (Guia de Recolhimento da União), na Unidade 
Gestora 154079 e Gestão 15257 – Centro de Seleção e Promoção de Eventos – 
CESPE, Banco do Brasil S/A – 001, Agência: 1607-1, Conta Corrente: - 997380632.  

(Grifamos) 

[...] 

8.5 – Caso o valor pertinente à arrecadação das taxas de inscrição seja superior ao 
preço do serviço acertado neste contrato, esta diferença a maior deverá ser revertida 
ao Tesouro Nacional. (Contrato nº 01/2007 – ISC/TCU – Concurso Público para 
Técnico e Analista de Controle Externo) 

Após avaliar a percepção de outros Tribunais de Contas sobre o tema, verifica-se que 
o mesmo entendimento se mostra uníssono: 

1. Assim, o que se conclui é que os valores pagos pelos particulares a título de taxas 
de inscrição em concurso público, destinados especificamente ao ressarcimento das 
despesas da Administração Pública com a elaboração e aplicação de provas e com a 
nomeação dos candidatos aprovados, constituem receita pública, devendo observar o 
disposto na Lei n. 4.320/64.  

(Grifamos) 

(TCE-MG, Consulta nº 850.498, respondida pelo Tribunal Pleno na Sessão do dia 
27/02/2013) 

2. II. Responder ao consulente conforme Parecer do Corpo Especial de 
Auditores, nos seguintes termos:  

a) a taxa de inscrição em concurso público é considerada receita pública, razão 
pela qual devem ser depositadas em conta única;  

b) é vedado o depósito direto na conta da empresa organizadora e a burla ao 
princípio da unidade de tesouraria (art. 56 da Lei n. 4.320/64); 

(Grifamos) 

(TCE-TO, Processo nº: 11409/2015, Resolução TCE/TO nº78/2016) 

3. Responder ao consulente nos termos que seguem:  

a) Os valores recebidos a título de taxa de inscrição em concurso público, embora 
possam ser recolhidos na conta única do órgão, ou seja, da Câmara Municipal, 
pertencem ao Município, sendo contabilizado nos demonstrativos referentes ao Poder 
Executivo, segundo o princípio da unidade de caixa, previsto no artigo 164, §3° da 
Constituição Federal. 

(Grifamos) 

(TCE-TO, Processo nº: 12590/2016, Resolução TCE/TO nº474/2016) 
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4. De início cumpre analisar a natureza jurídica da taxa de inscrição em 
concursos públicos. Quanto a este aspecto parece não existir divergência no sentido 
de tratar-se de Receita Pública. 

[...] 

Assim, pertencem ao regime público os valores recolhidos a título de taxas de inscrição 
em concurso público, devendo observarem as prescrições da Lei nº 4320/64. 
Ultrapassadas tais considerações, passa-se ao estudo do recolhimento e destinação 
dos valores correspondentes às taxas de inscrição. Por meio da Súmula nº 214, o 
Tribunal de Contas da União posicionou-se no sentido de que tais recursos devam ser 
recolhidos à conta do Tesouro Nacional.  

[...] 

Assim, verifica-se que os recursos provenientes das taxas de inscrição devem ser 
inexoravelmente recolhidos à Conta Única, isto é, à Conta do Tesouro. 

(Grifamos) 

(TCE-ES, PARECER/CONSULTA TC-005/2009, respondida pelo Pleno na Sessão do 
dia 11/08/2009) 

Portanto, sendo indispensável a incorporação ao patrimônio do Ente Público por meio 
de arrecadação e recolhimento à conta do Tesouro Municipal, a receita em questão 
adquire contorno orçamentário, submetendo-se ao princípio da unidade do orçamento, 
cujas bases são lançadas pelo art. 165, §5º, da Constituição Federal: 

Art. 165. Leis de iniciativa do Poder Executivo estabelecerão: 

I - o plano plurianual; 

II - as diretrizes orçamentárias; 

III - os orçamentos anuais. 

§ 1º A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as 
diretrizes, objetivos e metas da administração pública federal para as despesas de 
capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração 
continuada. 

§ 2º A lei de diretrizes orçamentárias compreenderá as metas e prioridades da 
administração pública federal, incluindo as despesas de capital para o exercício 
financeiro subsequente, orientará a elaboração da lei orçamentária anual, disporá 
sobre as alterações na legislação tributária e estabelecerá a política de aplicação das 
agências financeiras oficiais de fomento. 

§ 3º O Poder Executivo publicará, até trinta dias após o encerramento de cada 
bimestre, relatório resumido da execução orçamentária. 

§ 4º Os planos e programas nacionais, regionais e setoriais previstos nesta 
Constituição serão elaborados em consonância com o plano plurianual e apreciados 
pelo Congresso Nacional. 

§ 5º A lei orçamentária anual compreenderá: 

I - o orçamento fiscal referente aos Poderes da União, seus fundos, órgãos e entidades 
da administração direta e indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas pelo 
Poder Público;  
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II - o orçamento de investimento das empresas em que a União, direta ou 
indiretamente, detenha a maioria do capital social com direito a voto; 

III - o orçamento da seguridade social, abrangendo todas as entidades e órgãos a ela 
vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações 
instituídos e mantidos pelo Poder Público. (Grifamos) 

Princípio este invocado de forma expressa no art. 2º da Lei 4.320/64: 

Art. 2° A Lei do Orçamento conterá a discriminação da receita e despesa de forma a 
evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do Governo, 
obedecidos os princípios de unidade universalidade e anualidade. 

Ademais, se submete ao princípio da unidade de tesouraria, por força do disposto no 
§3º do art. 164 da Carta Maior:   

Art. 164. A competência da União para emitir moeda será exercida exclusivamente 
pelo banco central. 

[...] 

§ 3º As disponibilidades de caixa da União serão depositadas no banco central; as dos 
Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder 
Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, 
ressalvados os casos previstos em lei. 

E, ainda, do preceituado no art. 56 da Lei 4.320/64, in verbis: 

Art. 56. O recolhimento de todas as receitas far-se-á em estrita observância ao 
princípio de unidade de tesouraria, vedada qualquer fragmentação para criação de 
caixas especiais. (Grifamos) 

Logo, incumbido o Executivo da função de arrecadador, a inscrição de referida verba 
cabe a este. Neste diapasão, colacionamos Consulta respondida pelo Tribunal de 
Contas do Estado de Minas Gerais: 

Assim, conclui-se que a receita destinada à realização de concurso público da Câmara 
Municipal pertence ao Poder Executivo, devendo ser por ele contabilizada no seu 
orçamento anual. (Grifamos) 

(TCE-MG, Consulta nº 850.498, respondida pelo Tribunal Pleno na Sessão do dia 
27/02/2013) 

De maneira que, sendo a receita das taxas contabilizada à conta do Executivo 
Municipal, eventual transferência ao Legislativo resvala na restrição imposta pelo art. 
29-A da CF, pois o total da receita do Poder Legislativo se cinge à transferência de 
duodécimo devida pelo Executivo.  

Essa interpretação foi replicada nas consultas provenientes de outros Tribunais de 
Contas, anexadas aos autos pelo Ministério Público de Contas e por esta SCMG 
(fls.25/55 e 60/76, respectivamente), conforme se transcreve a seguir: 

1. Por fim, o terceiro questionamento diz respeito ao destino dos valores 
arrecadados a título de ressarcimento dos custos com reprodução de documentos no 
âmbito do Poder Legislativo. Primeiramente pergunta-se se os valores arrecadados 
constituem em receita da Câmara Municipal. A Câmara Municipal não constitui unidade 
arrecadadora de receita pública, não constando no orçamento dotação de receita a seu 
favor. As despesas que decorrem das atividades do Poder Legislativo são cobertas 
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mediante os repasses feitos pelo Executivo na forma de duodécimos. Destarte, decorre 
que os pagamentos recebidos para o custeio de cópias reprográficas não podem ser 
registrados como “receita orçamentária” própria, em razão do princípio da unidade de 
caixa, que obriga os entes públicos a recolher o produto da arrecadação em conta 
única.  

[...] 

Por essa razão, os valores deverão ser devidamente recolhidos na conta bancária do 
Poder Legislativo - já que se prestam a ressarcir o valor do serviço - e contabilizados 
como receita no orçamento ao Poder Executivo. 

[...] 

Sendo assim, quanto à indagação “se os valores arrecadados constituem em receita 
da Câmara Municipal, respondo que não, tais valores constituem receita do Poder 
Executivo, devendo ser contabilizada no seu orçamento. A segunda questão, “se a 
Câmara pode apropriar-se desse valor e utilizá-lo ou deve transferi-lo à Prefeitura 
Municipal, respondo que, conforme dito anteriormente, os valores poderão ser retidos 
em sua conta própria, mas poderá utilizá-lo tão-somente para ressarcir o custo dos 
serviços e dos materiais utilizados. Ocorre que, como a Câmara não constitui unidade 
arrecadadora, esse montante que ingressou na conta própria, deverá ser deduzido do 
duodécimo, que é a única forma possível de recebimento de receita pelo poder 
legislativo.  

(Grifamos) 

(TCE-MG, Consulta nº 951.672, respondida pelo Tribunal Pleno na Sessão do dia 
08/02/2017)  

2. Em seguida, os presentes autos retornaram à Coordenadoria de Atos, 
Contratos e Convênios, sendo emitido o Parecer nº 161/2015, manifestando-se no 
seguinte sentido:  

É consabido que a Câmara Municipal não possui receita própria, percebe mensalmente 
o duodécimo, nos termos do artigo 29-A, §2º, incisos II, da Constituição Federal. Os 
valores recebidos a título de taxa de inscrição em concurso público, embora possam 
ser recolhidos na conta única do órgão, no caso à Câmara Municipal, pertencem ao 
Município, sendo contabilizados nos demonstrativos referentes ao Poder Executivo. 
Outra hipótese relevante e que deve ser considerada, caso haja arrecadação superior 
aos dispêndios decorrente da realização do certame, essa diferença não pertencerá 
aos cofres da Câmara, mas sim, à conta única do Tesouro Municipal. 

[...] 

Por fim, para que as despesas com a realização do certame sejam consideradas 
regulares, necessário é o caminhado estabelecido pela Lei nº 4.320/64, isto é, 
empenho, liquidação e pagamento. Em suma, a receita arrecada com a inscrição em 
concurso público pela Câmara Municipal, pertence não ao Poder Legislativo, mas ao 
município, Poder Executivo, segundo o princípio da unidade de caixa art. 164, §3 da 
CF e o princípio da Unidade da Tesouraria, artigo 56 da lei 4.320/64.  

(Grifamos) 

(TCE-TO, Processo nº: 11409/2015, Resolução TCE/TO nº78/2016) 
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3. Por fim, da análise das dúvidas apresentadas pelo consulente, cumpre 
informar que este Sodalício já se manifestou pela impossibilidade das Câmaras 
Municipais auferirem receitas diversas daquelas advindas do duodécimo constitucional, 
mediante as Resoluções nº 306/2012 e 865/2012. 

(Grifamos) 

(TCE-TO, Processo nº: 12590/2016, Resolução TCE/TO nº 474/2016) 

4. A contratação de empresa pelo Poder Legislativo para realizar concurso 
público com vistas ao preenchimento de cargos do seu quadro de pessoal é, 
inexoravelmente, uma despesa orçamentária do órgão, a ser suportada com os 
recursos advindos do Tesouro Municipal, dentro do limite máximo de total da despesa 
do ente previsto no referido dispositivo constitucional. Note-se que, não constituindo 
ente arrecadador, ainda que alguma atividade da Câmara “produza” receita pública, 
como no caso da taxa de inscrição no certame, esta deve integrar o orçamento único 
do Município, cuja gestão cabe ao Poder Executivo, para ser utilizada e distribuída 
segundo as normas e princípios atinentes à Contabilidade Pública, restando 
assegurada, todavia, a participação do Legislativo Municipal na elaboração da Lei 
Orçamentária Anual. Nesse sentido, o pagamento de eventual contratado pelo 
Legislativo para realizar concurso público com vistas ao preenchimento de vagas de 
seu quadro de pessoal não poderá ser realizado com o valor das taxas de inscrição do 
certame, diretamente pelo órgão, já que corresponde a receita pública pertencente ao 
Tesouro Municipal, que deve integrar o orçamento único do ente federativo. Tratando-
se de despesa orçamentária, ou seja, em proveito da própria Câmara, deve o 
contratado ser remunerado com os recursos repassados ao ente pelo Poder Executivo, 
em duodécimos, dentro dos limites máximos de total da despesa previstos no artigo 
29-A, da Constituição Federal. 

(Grifamos) 

(TCE-ES, PARECER/CONSULTA TC-003/2016, respondida pelo Pleno na Sessão do 
dia 16/02/2016) 

Portanto, adotando esse posicionamento, se, após a arrecadação e contabilização pelo 
Executivo, o valor das taxas de inscrição dos candidatos for, eventualmente, recolhido 
à conta da Câmara Municipal para o pagamento da empresa contratada por esta, tal 
montante deverá ser deduzido do duodécimo a ser repassado ao Legislativo, de 
maneira a observar, simultaneamente, tanto ao orçamento deste, segundo definido na 
LOA, quanto ao limite imposto pela constituição por meio do art. 29-A.  

CONCLUSÃO 

Ante o exposto,  

Esta Secretaria, considerando a competência desta Corte para esclarecer dúvidas de 
caráter geral; considerando a relevância e o interesse público que recai sobre a 
matéria; considerando a necessidade de instrução dos autos; nos limites de sua 
atribuição e sem usurpar o juízo definitivo sobre a admissibilidade da presente 
consulta, vez que esta prerrogativa deve atender ao disposto no art. 83, IX, do 
Regimento Interno desta Corte; manifesta seu entendimento no sentido de que: 

I- Seja CONHECIDA a presente CONSULTA, vez que atendidos os requisitos previstos 
nos artigos 199 e 200 do RITCM/GO; 
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II- Sejam os autos encaminhados ao Gabinete do Conselheiro Substituto Relator, com 
a sugestão de redirecionamento do feito à Secretaria de Licitações e Contratos, em 
face das atribuições regimentais previstas no art. 109 do RI/TCMGO, para avaliação 
meritória na hipótese aventada pelo Consulente, qual seja, a possibilidade do Poder 
Executivo promover o processo licitatório e contratar empresa especializada em 
concurso público para o provimento de cargos efetivos do Poder Legislativo, tendo em 
vista as considerações levantadas pelo Parquet por meio do Despacho nº 0127/2018, 
fls.24. 

III- Com relação a matéria tratada pelo Parecer Jurídico da assessoria do Consulente, 
notadamente quanto ao procedimento de contabilização que envolve as fases de 
execução da receita e da despesa, esta Unidade Técnica, fundamentada pelas 
explanações abordadas neste Certificado, entende que: 

As receitas arrecadadas por meio do pagamento, pelos candidatos, de taxas de 
inscrição em concurso público são consideradas receitas públicas e devem ser 
contabilizadas pelo Poder Executivo como receita orçamentária. A despesa decorrente 
da contratação, pelo Poder Executivo, de empresa especializada na realização de 
concurso público deve obedecer às fases de execução previstas na Lei 4.320/64, e são 
consideradas despesas do contratante.   

Assim, após a instrução determinada pelo Despacho nº 026/2018, fls. 56/59, 
encaminhem-se os autos ao Gabinete do Conselheiro Substituto Relator para 
prosseguimento. 

11. Posteriormente à sua manifestação, a SCMG encaminhou os autos ao 

Ministério Público de Contas que, por sua vez, exarou o Despacho nº 1727/2018, de 

20/4/2018, no qual sugere ao Relator para que determinasse o retorno dos autos à 

Secretaria de Licitações e Contratos para nova manifestação.  

1.2.3.4 Manifestação da Secretaria de Licitações e Contratos (SLC) 

12. A Relatoria, diante da manifestação exarada no Certificado nº 

363/2018, encaminhou os autos para a oitiva da SLC, que expediu o Parecer nº 

6/2018, de 4/6/2018 (fls. 87/89), no qual complementa seu posicionamento, conforme 

transcrição: 

(...) 

2.ANÁLISE JURÍDICA 

Considerando que o juízo de admissibilidade e parte do mérito já foi avaliado em parecer 
anterior (Parecer nº 018/17-SLC (fls. 17/20), esta Secretaria analisará somente a matéria 
levantada no Certificado nº 363/2018-SCMG (fls. 77/83), que consiste em indagação acerca da 
possibilidade do Poder Executivo promover o processo licitatório e contratar empresa 
especializada em concurso público para o provimento de cargos efetivos do Poder Legislativo.  

Pois bem. 

O Poder Executivo pode promover processo licitatório e contratar banca para realização de 
concurso para provimento de cargos no Poder Legislativo. A resposta à questão reflete a 
realidade dos pequenos municípios quanto à estrutura administrativa e profissionalização 
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administrativa, além de muitas vezes restar evidenciado que o quadro de servidores efetivos 
das Câmaras é bastante enxuto, o que dificulta até a criação legal e formal de uma comissão 
de licitação e a realização dos procedimentos licitatórios. 

Na lei geral de licitações ou na própria lei do pregão não há qualquer vedação expressa à 
impossibilidade da comissão de licitação de um Poder realizar o procedimento de uma 
contratação voltada a outro Poder, até porque a licitação é um meio legalmente previsto para 
se chegar ao fim, que a obtenção de uma proposta mais vantajosa para a Administração. Não 
haveria de se adotar interpretação diversa quando se analisa a intenção da norma. 

O art. 51 da Lei nº 8.666/93 traz em sua redação que a comissão de licitação devera ser 
composta “de, no mínimo, 3 (três) membros, sendo pelo menos 2 (dois) deles servidores 
qualificados pertencentes aos quadros permanentes dos órgãos da Administração 
responsáveis pela licitação”. Logo, resta claro na norma que os servidores participantes da 
comissão devem ser pertencentes aos órgãos da Administração responsáveis pela licitação, ou 
seja, os servidores do Poder Executivo devem compor a comissão de licitação do Executivo. 
Mas nada além disso está previsto na lei. 

Tendo em conta os pontos acima não haveria justificativa para impedir que o Poder Executivo 
realize tal contratação, desde que todas as formalidades sejam observadas. Inclusive, o 
Tribunal de Contas do Mato do Grosso, no Acórdão nº 259/2007 (fl. 34), já decidiu pela 
possibilidade de procedimento único para preenchimento de cargos da Câmara e da Prefeitura 
Municipal. Sendo assim, não haveria, a priori, óbices para que o Poder Executivo contrate 
banca de concurso para provimento de cargos no Legislativo.   

Reitera-se a análise feita no Parecer nº 018/17-SLC (fls. 17/20), a respeito da possibilidade 
de pagamento com os recursos provenientes da arrecadação das taxas e de acordo com o 
valor por candidato efetivamente inscrito. Reitera-se, também, acerca do procedimento de 
contabilização que envolve as fases de execução da receita e da despesa, a análise realizada 
pela Secretaria de Contas Mensais de Gestão no Certificado nº 363/2018 (fls. 77/83).  

3. CONCLUSÃO 

Diante do exposto, esta SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS opina no sentido de: 

a) Conheça da consulta realizada por cumprir os requisitos previstos nos arts. 31 e 32 da Lei 
nº 15.958/07 e arts. 199 e 200 do RITCM/GO; 

b) Responder ao Consulente (Sr. Franco Dionísio Alcântara) que é possível o Poder 
Executivo promover processo licitatório e contratar banca para realização de concurso para 
provimento de cargos no Poder Legislativo, tendo em vista que o procedimento de licitação é 
apenas um meio para obtenção da proposta mais vantajosa à Administração Pública; 

Reitera-se a análise feita no Parecer nº 018/17-SLC (fls. 17/20). 

Por fim, remetam-se os autos ao gabinete do Conselheiro Substituto Relator Irany de Carvalho 
Júnior para sequenciamento do feito. 

13. Após manifestação da SLC, por intermédio do Despacho nº 411/2018-

GCSICJ, de 5/7/2018, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas para 

manifestação conclusiva. 

1.2.3.5 Manifestação conclusiva do Ministério Público de Contas 

14. O Ministério Público de Contas, via Parecer nº 2882/2018, de 

28/6/2018 (fls. 91/95), opinou: 

PARECER N° 2882/2018 
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(...) 
Preliminarmente, entende-se que a consulta preenche os requisitos de admissibilidade, razão 
pela qual deve ser conhecida. 
No mérito, cabe asseverar as premissas para resposta ao consulente. 
Inicialmente, cediço que receitas obtidas com inscrições em concursos públicos caracterizam 
receita pública, sujeitas às regras de direito financeiro. 
Este TCM já decidiu a respeito em processo de consulta: 
EMENTA: da possibilidade de dispensa de licitação para a contratação de empresa ou 
instituição para a realização de concurso público para provimento de cargos administrativos e 
de carreira, nos termos do art. 24, XIII, da Lei nº 8.666/93, nos casos em que a instituição 
atenda aos requisitos neste estabelecidos, bem como da necessidade das taxas de inscrição 
serem recolhidas à conta do Tesouro Municipal. TCM-GO. RC Nº 013/07 – Senador Canedo. 
21.02.07 (grifou-se) 
Ademais, tem-se claro que essas receitas, ainda que o concurso público seja realizado pela 
Câmara, pertencem ao município e devem ser contabilizadas pelo Poder Executivo, porquanto 
a única receita da Câmara Municipal é a receita proveniente dos duodécimos. Nesse sentido, 
as decisões citadas pela SCMG dos Tribunais de Contas de Mato Grosso (Decisão nº 
22/2011), Minas Gerais (Consulta nº 850.498), Espírito Santo (Consulta TC-003/16) e 
Tocantins (Resolução TCE 474/16). 
Este TCM também tem decisão em sentido semelhante, referindo-se, contudo, a receitas 
obtidas com a licitação da folha de pagamento. Cita-se: 
EMENTA: Da obrigatoriedade de realização de licitação para contratação de serviços de 
execução da folha de pagamento dos servidores da Câmara de Anápolis, mesmo que a 
instituição financeira – banco – seja oficial. RC 029/08. Da ilegalidade de contabilização dos 
recursos advindos da licitação como receita própria do Legislativo, vez que sua única receita é 
a proveniente do duodécimo legal, repassado pelo Executivo. (TCM-GO RC 039/09 – Anápolis. 
18.11.09). (grifou-se) 
Cabe destacar que a eventual ausência de previsão dessas receitas na lei orçamentária anual 
(LOA) não lhes retira o caráter orçamentário. Tais ingressos sem previsão na LOA podem, 
inclusive, amparar a abertura de créditos adicionais. 
Em segundo lugar, ressalta-se que as despesas com a realização de concurso público, 
referentes à contratação da prestação de serviço para a sua realização e outras despesas 
referentes a atividades diretamente realizadas pelo Poder Público, como as publicações de 
atos do certame em diário oficial, consistem em despesas administrativas de recrutamento de 
pessoal, configurando, portanto, despesas correntes destinadas ao custeio do funcionamento 
do órgão ou entidade. 
Sendo despesa corrente, quando realizada por Câmara Municipal deve ser suportada pelos 
recursos do duodécimo, fonte de receita ordinária e constitucional desse órgão, sujeita ao teto 
constitucional de gastos (art. 29-A, caput, da Constituição Federal) e às limitações de créditos 
e dotações do Legislativo no orçamento anual. 
Nesse sentido, cabe transcrever trecho da ementa da citada Decisão nº 22/2011 do TCE-MT, 
inequívoca ao declarar que “cabe ao Poder Legislativo a despesa com a realização de 
concurso público para preenchimento de cargos dos seus quadros” e que “havendo o rateio 
das despesas, somente a parcela paga pelo Legislativo integrará o limite de gastos com a 
Câmara Municipal”. 
A Consulta TC-003/16, do TCE-ES, citada pela SCMG, deixou claro entendimento na mesma 
direção, como vê no seguinte trecho da sua ementa: 
 1) O valor proveniente da taxa de inscrição em Concurso Público promovido pelo Poder 
Legislativo deve ser recolhido à conta única do Tesouro do Município, por constituir receita 
pública pertencente ao ente federativo –  2) O pagamento de eventual contratado pelo 
Legislativo para realizar Concurso Público não poderá ser realizado com o valor das taxas de 
inscrição do certame, diretamente pelo Órgão, devendo ser efetuado com os recursos 
repassados ao ente pelo Poder Executivo, em duodécimos, dentro dos limites máximos de total 
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da despesa previstos no artigo 29-A, da Constituição Federal, por ser tratar de despesa 
orçamentária 
Constata-se, porém, uma divergência entre a decisão acima e o entendimento do TCE-MG na 
Consulta nº 850.498. O TCE-MG entendeu possíveis o recolhimento e a manutenção de 
valores de inscrições em conta própria da câmara e a sua utilização direta pelo órgão, ao 
contrário do TCE-ES. Apenas os valores de inscrições excedentes aos necessários para o 
custeio do certame deveriam ser transferidos à conta única do tesouro. Contudo, os ingressos 
na conta da câmara deveriam ser deduzidos dos repasses do duodécimo devidos pelo Poder 
Executivo. Apesar disso, os valores de inscrições foram considerados receita orçamentária do 
município e de contabilização pelo Executivo, assim como decido pelo TCE-ES. 
O TCE-TO também decidiu em consonância com a Consulta nº 850.498 do TCE-MG, conforme 
se observa na Resolução TCE 474/16 (fls. 60). 
Frisa-se, contudo, que a divergência acima se dá apenas quanto a uma prática operacional, 
sob o aspecto bancário/financeiro, mas não quanto à natureza orçamentária desses recursos, 
à sua contabilização ou à sua titularidade. 
Independentemente, portanto, da operacionalização - se depositados os valores na conta 
bancária da câmara ou na conta única do tesouro -, os ingressos com inscrições comporão a 
receita orçamentária do município e sua utilização dependerá de execução orçamentária na 
forma do art. 58 e seguintes da Lei nº 4320/64, vale dizer, de autorização orçamentária, 
empenho, liquidação e pagamento. 
Resta saber, contudo, se órgão do Poder Executivo – e aqui parece residir o cerne da presente 
consulta – poderia custear despesa corrente da câmara, isto é, com a realização de concurso 
público para provimento de cargos desse órgão. 
A Constituição Federal, ao dispor sobre o teto de despesas das câmaras municipais, definiu 
como crime de responsabilidade dos prefeitos a realização de repasses superiores aos 
referidos limites (art. 29-A, § 2º, I). Admitir que despesas correntes da câmara que excedam 
aos referidos limites fossem assumidas por órgão diverso implicaria descumprimento dessa 
norma, por via oblíqua. Além disso, admitir que o custeio de atividades da câmara não 
observasse os limites do seu orçamento implicaria lesão aos princípios orçamentários da 
legalidade e da universalidade. 
A SCMG parece ter entendido, às fls. 79, verso, que a manifestação de vontade do Poder 
Legislativo autorizaria o custeio, à conta de seus recursos, de despesas com a contratação, 
pelo Executivo, de entidade para realizar o concurso. 
De fato, a hipótese trazida pelo consulente demandaria uma união de vontades de órgãos 
diversos para a realização de determinada atividade pública, o que se realiza, regra geral, 
mediante convênio ou congêneres. Sob o aspecto financeiro e orçamentário, também não se 
vislumbra óbice, desde que as despesas ocorram à conta do orçamento da câmara e sejam 
incluídas em seu limite de gastos. 
Com efeito, havendo a necessidade de que o concurso público seja conduzido por órgão ou 
entidade do Poder Executivo, o que, segundo a correta manifestação da SLC, é comum em 
pequenos municípios e justificável em razão dos quadros enxutos das câmaras municipais, 
deve a câmara celebrar com ele um ajuste, em regra um convênio, definindo a forma de 
execução e de custeio, cabendo à Câmara Municipal realizar despesas intraorçamentárias, 
caso o órgão ou a entidade do Poder Executivo tenha como finalidade a realização de 
concursos públicos, ou promover a descentralização de seus créditos orçamentários  para 
execução pelo órgão ou entidade do Poder Executivo, o qual realizará, em qualquer dos casos, 
despesas orçamentárias em face do particular contratado para prestação de serviços. 
Por fim, em relação às questões tratadas pela SLC acerca da forma de contratação dos 
serviços para a realização do concurso, as quais, pelo que se extrai da inicial e do parecer 
jurídico, figuram como acessórias ao questionamento principal do consulente, corrobora-se o 
posicionamento da unidade técnica no sentido de que é possível a fixação de critério de 
remuneração da contratada segundo o número de inscritos, inclusive com previsão de valores 
máximos e mínimos no contrato.  
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Não obstante, por força do art. 7º, § 2º, II, da Lei nº 8.666/93, compete à Administração 
conhecer os custos dos serviços e os preços praticados no mercado, como também a 
elaboração de orçamento detalhado, de modo que o preço contratado contemple, além do 
número de inscritos, outros fatores que interferem nos custos e nas características dos 
serviços, como a complexidade do conteúdo programático e dos critérios de avaliação, a 
natureza e número de etapas etc. 
Importante destacar que não se trata, a rigor, de um típico contrato de risco, cuja extensão do 
benefício econômico a ser obtido pelo contratante depende de resultado ou desempenho do 
contratado, mas sim de um contrato com remuneração variável tendo em vista a extensão 
variável dos serviços, que depende do número de inscritos e de provas aplicadas. Nesse 
sentido, a economicidade na contratação exige que a pactuação não descuide dos custos fixos 
e variáveis do conjunto de serviços. 
Ante o exposto, manifesta-se este Ministério Público de Contas por conhecer da consulta e, no 
mérito, responder ao consulente que: 
a) havendo a necessidade de que um concurso público para provimento de cargos da Câmara 
Municipal seja realizado por órgão ou entidade do Poder Executivo, deve a câmara celebrar 
com ele um ajuste, em regra um convênio, cabendo à câmara realizar despesas 
intraorçamentárias, caso o órgão ou a entidade tenha como finalidade a realização de 
concursos, ou a descentralização de seus créditos orçamentários para execução pelo órgão o 
entidade, despesas que correrão à conta do seu orçamento e serão incluídas em seu limite de 
gastos (art. 29-A da CF); 
b) é possível, nos contratos de prestação de serviços para a realização de concursos públicos, 
a fixação de critério de remuneração da contratada segundo o número de inscritos, com 
previsão de valores máximos e mínimos no contrato de modo a contemplar os custos fixos e 
variáveis do conjunto de serviços, devendo também ser considerados, no referencial de preço 
e na remuneração, outros fatores que interferem nos custos e nas características dos serviços, 
como complexidade do conteúdo programático e dos critérios de avaliação, natureza e número 
de etapas etc.; 
c) as receitas arrecadadas por meio do pagamento, pelos candidatos, de valores de inscrição 
em concurso público são consideradas receitas públicas do município, devendo ser 
contabilizadas pelo Executivo como receita orçamentária, e as despesas com contrato de 
prestação de serviços para a realização de concursos públicos devem obedecer à forma de 
execução prevista na Lei nº 4.320/64. 
 (RC) 

15. No entanto, o Ministério Público de Contas, com fundamento em 

decisões recentes no Tribunal de Contas da União (AC nº 1618 e 1870/2018-

Plenário) que considera a flexibilização das disposições do Art. 29-A da Constituição 

Federal trazida pela Emenda Constitucional nº 95/2016, retificou sua opinião, 

conforme o Despacho nº 1942/2019, de 11/4/2019 (fls. 99/100): 

Portanto, para efeito do limite de gastos do art. 29-A, caput, da CF devem ser consideradas 
apenas as despesas que superem o valor total obtido com inscrições, despesas cujo 
pagamento dependerá de disponibilidades do duodécimo, devendo, também, haver previsão 
orçamentária (créditos e dotações) suficiente, seja na Lei Orçamentária Anual, seja mediante a 
abertura de créditos adicionais. 

16. Em seguida, vieram os autos a este Gabinete. 
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II – DA FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. Preliminares 

2.1.1. Da competência do TCMGO 

17. A competência deste Tribunal está fixada na Lei nº 15.958/07, artigo 

31, caput, abordado no art. 199 do Regimento Interno. 

2.1.2. Da competência do Tribunal Pleno 

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

Pleno decidir as Consultas formuladas ao Tribunal. 

2.1.3. Da competência do Relator 

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

matéria é própria de Conselheiros Substitutos. 

20. No ano de 2017, foi-me designada a presidência dos processos de Consultas 

formulados pelo Município de Anicuns, por força do art. 4º da Decisão Normativa nº 15/2016 

deste Tribunal. 

2.1.4. Da admissibilidade da Consulta 

21. Admite-se a consulta em vista do cumprimento dos requisitos de 

admissibilidade constantes nos artigos 31 e 32 da LOTCMGO. 

2.2. Do mérito 

22. A presente Consulta, formulada pelo Presidente da Câmara Municipal 

de Caldazinha, contempla o seguinte objeto: 

“O Poder Executivo poderá promover o processo licitatório e contratar empresa 
especializada em concurso público, tendo como critério de pagamento o valor por 
candidato efetivamente inscrito, destinado ao provimento de cargos efetivos do Poder 
Legislativo, efetuando o pagamento dos serviços contratados com os recursos 
provenientes das taxas de inscrições? ” 

2.2.1 Da manifestação da Assessoria Jurídica do Consulente 
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23. Diante da dúvida em epígrafe, no Parecer Jurídico apresentado nos 

autos, a Assessoria do Consulente manifestou pela legalidade da realização de 

Concurso Público para o provimento de cargos do Poder Legislativo, realizado por 

empresa especializada contratada pelo Poder Executivo, desde que a contratação 

ocorra mediante a realização de procedimento licitatório, seja realizada pesquisa 

prévia de preço, haja dotação orçamentária suficiente para despesa. 

24. A Assessoria do Consulente acrescenta, ainda, que em face das 

disposições do art. 29-A da Constituição Federal, que estabelece limites aos gastos 

do Poder Legislativo, cuja fonte de receita única corresponde ao duodécimo 

orçamentário repassado mensalmente pelo Poder Executivo, sendo incompatível 

que receitas de outras fontes, inclusive a receita oriunda de taxas de inscrições em 

concurso público pagas pelos candidatos, integrem o orçamento do Poder 

Legislativo. 

25. Logo, o custeio das despesas com a realização do aludido concurso 

deve ocorrer por meio dos recursos ordinários do Poder Legislativo, repassado a 

título de duodécimo, enquanto que, os valores obtidos com taxas de inscrição, 

deverão integrar o orçamento do Município. 

2.2.2 Da manifestação da Secretaria de Contas Mensais de Gestão 

26. Encaminhados os autos à Secretaria de Contas Mensais de Gestão, 

esta citou duas formas de contratação. 

27. A primeira, a maneira mais usual, em que o Poder Legislativo prove o 

concurso público, e diretamente, realiza o procedimento licitatório e contrata a 

empresa especializada na realização do certame. 

28. Nesse caso, a despesa é custeada pelo próprio Poder, com os 

recursos que integram o duodécimo, e por consequência, está sujeito às limitações 

do art. 29-A da Constituição. 

29. A segunda, a maneira definida na presente Consulta, em que o 

Executivo rege o procedimento licitatório de seu início até seu esgotamento, 

elaborando e divulgando o edital, selecionando a proposta mais vantajosa e, por fim, 

contratando a empresa vencedora do certame. 
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30. Nesta hipótese, o Poder Executivo figura como contratante e 

responsável por todos os atos do certame (da realização do procedimento licitatório 

até o pagamento), apesar do interessado ser o Poder Legislativo. Assim, os recursos 

utilizados, inclusive os obtidos mediante o recolhimento de taxas de inscrição, e a 

responsabilidade sobre as despesas pertenceriam, exclusivamente, ao Poder 

Executivo. 

31. Quanto as taxas de inscrições, são consideradas receitas públicas e, 

portanto, cabe ao Poder Executivo seu recolhimento e contabilização como receita 

orçamentária, observando-se o princípio da unidade de tesouraria, art. 165, § 5º da 

Constituição Federal e art. 56 da Lei nº 4.320/1964. A execução da despesa deve 

observar as fases previstas na Lei nº 4.320/1964. 

2.2.3 Da manifestação da Secretaria de Licitações e Contratos 

32. Encaminhados os autos à consideração da Secretaria de Licitações e 

Contratos, esta se manifestou pela possibilidade do Poder Executivo prover 

processo licitatório, bem como contratar empresa especializada para a realização de 

concurso público para o provimento de cargos do Poder Legislativo. 

33. Assevera a especializada que não óbice legal ao aproveitamento, da 

licitação realizada por um determinado Poder, pelos demais, visto que o objetivo 

principal é a obtenção da proposta mais vantajosa para a administração pública 

como um todo. Devendo-se, no entanto, observar o art. 51 da Lei nº 8.666/1993, 

quanto a formação da comissão de licitação, que deve ser integrada por membros 

pertencentes ao órgão ou poder responsável pela Licitação, e reiterando a 

manifestação da Secretaria de Constas Mensais de Gestão quanto a arrecadação 

das taxas de inscrição. 

2.2.4 Da manifestação do Ministério Público de Contas 

34. O Ministério Público de Contas se manifestou conclusivamente por 

meio do Parecer nº 2.882/2018, com a retificação contida no Despacho nº 

1942/2019. 

35. Quanto a possibilidade do Poder Executivo custear despesa de 

realização de concurso público para provimento de cargos do Poder Legislativo, o 
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MPC entende que a hipótese é possível, considerando o pequeno porte de muitos 

municípios e a reduzida quantidade de servidores das Câmaras Municipais. 

36. Para tanto, entende a douta procuradoria, que a realização conjunta 

deve ocorrer mediante a celebração de um convênio, ou outra modalidade de ajuste, 

entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo. A apropriação dos custos deve 

ocorrer sob a natureza de despesa intraorçamentárias, conforme a 7ª Ed. do Manual 

de Contabilidade Aplicado ao Setor Público. 

37. O Ministério Público de Contas, manifestou ainda, que é possível a 

fixação de critério de remuneração do contrato mediante utilização do recolhimento 

de taxas de inscrição pagas pelos Candidatos. Conforme estabelece o art. 7º, § 2º, II 

da Lei nº 8.666/1993, a administração deve identificar os custos fixos e variáveis dos 

serviços para a realização de concurso público e os preços praticados pelo mercado, 

levando em consideração a previsão do número de inscritos, a complexidade do 

conteúdo programático e os critérios de avaliação, a natureza e a quantidade de 

etapas, dentre outros, visando o princípio da economicidade. 

38. Por fim, a Procuradoria retificou seu posicionamento quanto a 

arrecadação das taxas de inscrição e subordinação ao teto de gastos fixado pelo Art. 

29-A da Constituição Federal. 

39. Em sua manifestação, utilizando como referências os Acórdãos nº 

1618, 1870/2018-Plenário, do Tribunal de Contas da União (TCU), pugnou pela 

possibilidade de flexibilização da aplicação do art. 29-A da Constituição Federal, nos 

casos de realização de concursos públicos, em que ocorre a arrecadação de taxas 

de inscrição, em razão de possível inviabilização de realização do certame. 

40. Assim, nos casos em que houver a instituição de taxas de inscrição 

para cofinanciamento da contratação de serviço de realização de concurso público, 

deve ser considerado para efeito do limite de gastos do Poder Legislativo, 

estabelecido no Art. 29-A da CF, somente a diferença que superar o montante 

arrecadado com as aludidas taxas, observando sempre, a existência de dotação 

orçamentária quanto à parte financiada com recursos ordinários do Poder 

responsável pela realização do certame. 

2.2.5 Conclusão do Relator 
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41. Diante das eventuais limitações enfrentadas pelas Câmaras 

Municipais, além do método tradicional de realização de concursos públicos, 

diretamente ou por contratação de instituição especializada, há também a hipótese 

de, por meio de parceria entre Poder Legislativo e Poder Executivo, este promover o 

procedimento licitatório e selecionar o vencedor para realizar concurso público para 

o Poder Legislativo. 

42. Conforme as manifestações precedentes, fundamentadas na legislação 

e em decisões de outros Tribunais, esta Relatoria entende que, caso seja 

necessário, é possível a realização de concurso público pelo Poder Executivo com o 

objetivo de prover cargos do Poder Legislativo.  

43. Primeiramente, na linha seguida pelo Ministério Público de Contas, 

para a consecução de tal objetivo é necessário o estabelecimento de acordo de 

vontades entre os Poderes Legislativos e Executivos na forma de um convênio, 

conforme previsto no art. 116 da Lei nº 8.666/1993. 

44. Nesse caso, a tarefa de realização do procedimento licitatório, a 

contratação da empresa, a instituição, arrecadação das taxas de inscrição, a 

execução das despesas, a fiscalização da execução do contrato, e ao final, a 

homologação do certame, sempre em conformidade com as disposições 

estabelecidas na Lei nº 4.320/1964 e 8.666/1993. 

45. Em relação ao custo do serviço, cabe a administração identificar os 

custos fixos e variáveis dos serviços para a realização de concurso público e os 

preços praticados pelo mercado, levando em consideração a previsão do número de 

inscritos, a complexidade do conteúdo programático e os critérios de avaliação, a 

natureza e a quantidade de etapas, dentre outros, visando o princípio da 

economicidade. 

46. De modo a compensar os custos advindos com a realização do 

concurso público, é razoável a instituição de taxa de inscrição a ser pago pelos 

candidatos participantes, prevista no respectivo Edital. 

47. O recurso financeiro obtido com a arrecadação das taxas de inscrição 

configura receita pública e, portanto, deve ser contabilizada conforme estabelece a 
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Lei Federal nº 4.320/1964 e o Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público, 

editado pela Secretaria do Tesouro Nacional. 

48. Os recursos arrecadados com as taxas de inscrição, bem como as 

despesas relativas ao Contrato, devem ser contabilizados pelo Poder Executivo 

como movimentação intraorçamentárias.  

49. Se o montante arrecadado for insuficiente para o custeio integral dos 

custos com o concurso público, será necessária a complementação da diferença da 

despesa total com recursos próprios do Poder Executivo, sempre observando a 

existência de disponibilidade orçamentária. Deverá, ainda, o Poder Executivo, 

descontar do duodécimo do Poder Legislativo a quantia complementada, de forma a 

atender as disposições do art. 29-A da Constituição Federal quanto aos limites de 

gastos. 

50. De outro modo, se a quantia arrecadada com taxas de inscrições for 

maior que a despesa total executada com o concurso, a sobra integrará as receitas 

públicas ordinárias do Município. 

 II – DA PROPOSTA  

51. Em face do exposto, esta Relatoria propõe que este Tribunal Pleno 

adote a minuta de decisão que submeto à sua apreciação para: 

III -  CONHECER DA CONSULTA, por atender aos requisitos de 

admissibilidade dos artigos 31 e 32 da Lei Orgânica do TCMGO; 

IV -  RESPONDER em tese ao Consulente que: 

 a) sim, é possível a realização de procedimento licitatório pelo Poder 

Executivo com o objetivo de contratar empresa especializada com vistas a 

realização de concurso público para provimento de cargos do Poder Legislativo, 

mediante a formalização de convênio entre os dois Poderes, com a instituição de 

taxas de inscrição como forma de compensação dos custos, sendo que, as receitas 

e as despesas terão natureza intraorçamentária, e os gastos que excederem ao 

montante arrecadado com as taxas de inscrição deverão ser considerados para 

efeito do art. 29-A da Constituição Federal;  
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 b) é lícita a contratação de serviço para realização de concurso público 

com base na fixação de critérios de remuneração da contratada baseados na 

quantidade de inscritos, com previsão de valores máximos e mínimos no contrato, de 

modo a contemplar os custos fixos e variáveis do conjunto de serviços, 

considerando-se no referencial de preço e na remuneração outros fatores que 

possam interferir nos custos e nas características dos serviços, tais como a 

complexidade do conteúdo programático e dos critérios de avaliação, a natureza, o 

número de etapas etc; 

 c) as receitas arrecadadas por meio do pagamento de inscrições pelos 

candidatos constituem receitas públicas do município e, assim como as despesas, 

devem ser contabilizadas pelo Poder Executivo na forma estabelecida na Lei nº 

4.320/1964;  

 d) se a quantia arrecadada com taxas de inscrições for maior que a 

despesa total executada com o concurso, as sobras integrarão as receitas públicas 

ordinárias do Município. 

 Gabinete do Conselheiro Substituto Irany Júnior, em 7 de junho de 

2019. 

Irany de Carvalho Júnior 
Conselheiro Substituto 

Relator 
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