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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

Regras para concessão de auxílio alimentação a servidores do Poder Legislativo Municipal 
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Trata-se de Consulta formulada por Presidente de Câmara Municipal, a respeito da possibilidade, 

condicionantes, critérios e limites para a instituição de auxílio alimentação aos servidores do legislativo 

local. Em posicionamento unânime, corroborado integralmente com o parecer do Ministério Público 

de Contas, o Plenário consignou que: a) o Poder Legislativo municipal detém a iniciativa de lei para a 

instituição de auxílio-alimentação aos seus servidores; b) para a instituição válida e legítima de tal 

benefício, deverá ser observada: b.1) a autorização por lei em sentido estrito, que deverá dispor de 

forma clara sobre as situações que autorizam os servidores a perceberem a vantagem pecuniária e 

aquelas que suspendem ou impedem o seu recebimento; b.2) os princípios da isonomia, 

proporcionalidade e razoabilidade, à luz das condicionantes dos sistemas de remuneração no serviço 

público previstas no art. 39, §1º, da CF/88, de maneira que o benefício seja igual para os servidores em 

situações similares, proporcional e razoável ao gasto médio com alimentação durante a jornada de 

trabalho, tendo em vista, ainda, a realidade local; b.3) a previsão no orçamento respectivo e na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias, nos termos do art. 169, §1º, I e II, da CF/88, bem como o atendimento às 

exigências dos art. 16 e 17 da LRF relativas à geração de despesa; c) o auxílio-alimentação possui caráter 

indenizatório e não se incorpora aos vencimentos do servidor público para qualquer fim, nem 

tampouco se estende aos servidores inativos; d) tal verba não deve ser computada para fins de 

verificação do limite de 70% a ser observado pela Câmara Municipal com “folha de pagamento”, 

disposto no art. 29-A, §1º, da CF/88. Ainda, revogou-se o item 2 da Resolução Consulta nº 44/07, a 

qual se demonstra incompatível com o novo entendimento firmado. No que tange ao item (a), o 

Relator, aplicando o princípio constitucional da simetria, entendeu que a Câmara Municipal possui 

competência privativa para propor projeto de lei que discipline direitos e deveres dos servidores do 

Poder Legislativo, incluindo a fixação de sua remuneração. Ressaltou a especialização de regimes 

jurídicos, instituto que não fere a exigência de regime jurídico único no âmbito de cada ente federativo, 

sendo possível que legislações próprias disciplinem disposições específicas, atinentes a direitos e 

deveres, para servidores dos outros poderes e demais órgãos independentes (Judiciário, Legislativo, 

Tribunais de Contas e Ministério Público). Apresentou doutrina e posicionamento do STF nesse 

sentido. Pontuou que a jurisprudência não tem conferido interpretação literal ao art. 51, IV, da CF/88. 

Destacou que o auxílio-alimentação, ainda que se trate de verba indenizatória, pode ser incluído como 

parte do sistema remuneratório do servidor, bem como qualquer vantagem pecuniária a que fizesse jus 

como contraprestação do seu serviço. Mencionou que outras alterações legais, além daquelas que 

apenas fixem ou alterem a remuneração de seus servidores, poderão acarretar encargos econômicos ao 

respectivo poder/órgão independente, motivo pelo qual deverão ser de iniciativa do Chefe responsável, 

em respeito à preservação da autonomia e independência, corolário do princípio da separação dos 

poderes. Quanto ao item (c), destacou a Súmula Vinculante nº 55 do STF, cujo enunciado dispõe que 

“O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos”, e o RE 231.389/RS, que 

sintetiza o entendimento da Corte Constitucional sobre o assunto. Em relação à conclusão disposta no 

item (d), apontou que a jurisprudência pacífica dos Tribunais de Contas é no sentido de desconsiderar 

as despesas de caráter indenizatório no cálculo do limite de despesa disposta no §1º do art. 29-A da 

CF/88. Citou o RC nº 005/06, cujo texto dispõe que as verbas de caráter indenizatório não são 

incluídas no limite de 70% do duodécimo a ser gasto com folha de pagamento das Câmaras Municipais 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2017/06/RC044-2007.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%2855%2ENUME%2E%29%29+E+S%2EFLSV%2E&base=baseSumulasVinculantes&url=http://tinyurl.com/jquzs9p
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=253667
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2017/06/RC005-2006.pdf
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(Acórdão-Consulta nº 00020/19. Processo nº 14951/18, Rel. Cons. Subst. Vasco Cícero Azevedo 

Jambo, 4.9.19) 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

Instauração de Tomada de Contas Especial em decorrência de acumulação ilícita de cargos, 

pagamento de verbas irregulares e nepotismo 

 

Cuidam os autos de Representação formulada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de Goiás, na 

qual solicitou a instauração de auditoria na Controladoria Geral de Goiânia, a fim de apurar as seguintes 

irregularidades: a) acumulação ilícita de cargos de servidora municipal; b) ocorrência de nepotismo entre 

servidora e Secretário Municipal de Governo; c) verbas pagas a concursado no cargo de gari da 

Companhia de Urbanização de Goiânia (COMURG), em decorrência de sua contratação para o cargo 

comissionado de Diretor Jurídico da extinta AMOB. Nos termos da fundamentação exarada pelo 

relator, Cons. Subst. Vasco Cícero Azevedo Jambo, pugnou-se pela conversão dos autos em tomada de 

contas especial, diante do constatado dano ao erário decorrente do pagamento de: R$111.712,22, como 

remuneração a servidora sem comprovação do efetivo exercício de suas atividades; R$149.008,96, 

referente ao pagamento de verba denominada “dedicação exclusiva”, de percepção exclusiva dos 

empregados da COMURG no cargo e em exercício da função de Advogado naquele órgão, a servidor 

ocupante de cargo diverso; e de potencial dano ao erário, consubstanciado no recebimento de verbas 

por diversos servidores, em desconformidade com a legislação de regência. Em relação à irregularidade 

descrita no item (a), ressaltou que a acumulação de cargos públicos é expressamente vedada pela 

CF/88, ressalvadas as hipóteses previstas nos art. 37, XVI e 38, III. Destacou ter sido demonstrado nos 

autos que, durante março de 2013 a julho de 2015, a servidora cumpriu a jornada diária de 8 horas em 

função de confiança em outro município, inexistindo a compatibilidade de horários no exercício de dois 

cargos distintos. Afirmou não haver documentos capazes de comprovar a contraprestação em serviços 

da representada, embora tenha sido realizado o pagamento. Verificou que a ordenadora de despesas 

responsável pela servidora, mesmo diante das diversas notificações e de auditorias realizadas 

internamente no município, continuou a autorizar os pagamentos, restando caracterizado o dolo no 

exercício de suas funções. Quanto à irregularidade (b), destacou que servidora de Goiânia, titular de 

cargo efetivo, casada com secretário municipal de governo, exerceu durante quatro períodos de tempo 

cargo em comissão e função de confiança na mesma unidade administrativa que o cônjugue. Esclareceu 

que a conduta em questão é enquadrada como nepotismo, nos termos da SV nº 13 do STF, bem como 

o entendimento presente no AC-CON nº 31/17, diante da relação direta de subordinação entre os 

sujeitos. Por fim, foi constatado no item (c) que o servidor ocupante de cargo de gari na COMURG 

recebeu, desde 01/01/13, adicional de dedicação exclusiva, verba devida somente aos empregados 

daquela empresa no cargo e em exercício na função de advogado. Transcreveu decisão da Justiça do 

Trabalho, cujo entendimento foi de que “o fato de o autor ter exercido cargo comissionado de Diretor 

de Departamento Jurídico de diferentes órgãos da administração direta não faz dele ocupante do cargo 

de advogado da COMURG”. Diante da comprovação nos autos da má-fé no recebimento, propôs a 

https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/14951/2018
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/14951/2018
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28%2813%2ENUME%2E%29%29+E+S%2EFLSV%2E&base=baseSumulasVinculantes&url=http://tinyurl.com/gsw8djn
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2018/02/AC-CON-00031-17.pdf
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conversão em Tomada de Contas Especial, respondendo solidariamente o servidor e os ordenadores de 

despesa que autorizaram os mencionados pagamentos. A proposta de voto foi aprovada por 

unanimidade (Acórdão nº 06498/19. Processo nº 12961/15, Rel. Cons. Subst. Vasco Cícero Azevedo 

Jambo, 4.9.19). 

 

Inobservância do limite legal de gasto com pessoal e ausência de controle de frequência. 

  

Em visita Técnica realizada em Aparecida do Rio Doce, a partir de solicitação do Controlador Interno 

Municipal, tendo em vista a inércia dos gestores locais em adotarem medidas efetivas de controle na 

Administração Pública Municipal, o TCMGO aplicou multa pelas seguintes irregularidades: 1) 

Pagamento irregular de hora extra de forma recorrente para suprir déficit de pessoal, sem qualquer 

controle de frequência; 2) Autorizar contratação de hora extra embora a despesa com pessoal tenha 

excedido a 95% do limite legal. O Relator acolheu a análise efetuada pela Secretária de Atos de Pessoal 

(SAP), corroborando com o Ministério Público de Contas. Determinou que os responsáveis: “(a) 

promovam a redução dos gastos com folha de pagamento até a recondução do índice de despesa com 

pessoal do Poder Executivo municipal ao limite prudencial, nos próximos dois quadrimestres, sendo 

pelo menos 1/3 no primeiro quadrimestre, conforme determinado pelo art. 169, §§ 3º e 4º, da CF c/c 

art. 23 da LRF; (b) cessem imediatamente o pagamento de hora extra, enquanto o índice de gasto de 

pessoal estiver acima do limite prudencial, ressalvado os casos previstos na LDO; (c) promovam a 

edição de ato normativo que suspenda de forma permanente a concessão de gratificações, com 

fundamento no art. 56 da Lei Municipal nº 259/2009, a servidores comissionados; d) promovam a 

edição de projeto de lei regulamentando o art. 57, §2º, da Lei Municipal nº 259/2009 e o art. 7º, §2º, da 

Lei Municipal nº 284/2007, estipulando critérios objetivos para a concessão de gratificação a servidores 

efetivos”.  Recomendou-se ainda a regulamentação de pessoal e de concessão de gratificações; que seja 

realizado o controle manual enquanto não houver a implementação do controle biométrico e a restrição 

da contratação de horas extraordinárias a situações excepcionais e temporários. O relator ressaltou 

ainda que “o ato do titular do controle interno não caracteriza denúncia, mas exercício indeclinável do 

dever legal”. O voto foi aprovado por unanimidade. (Acórdão nº 06473/19. Processo nº 17422/17, Rel. 

Cons. Fabrício M. Motta, 4.9.19). 

 

Denúncia -  Irregularidades no gasto de pessoal e pagamentos indevidos de gratificação e 

adicionais aos servidores ocupantes de cargos em comissão 

  

Em Denúncia foram noticiadas supostas irregularidades na gestão de pessoal do município de Santo 

Antônio de Goiás, referentes a pagamentos indevidos de gratificações a servidores ocupantes de cargos 

em comissão. O Relator corroborou com o entendimento da Secretaria de Atos de Pessoal (SAP) e 

com o Ministério Público de Contas. Entendeu pela procedência parcial da denúncia quanto às 

concessões de gratificações de função (a) e de adicionais (b) sem o preenchimento dos requisitos legais, 

configurando a afronta a Lei municipal e princípios Constitucionais. Quanto à irregularidade disposta 

no item (a), explicou que é indevido o pagamento de gratificação de função/representação a servidores 

https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/12961/2015
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/12961/2015
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/17422/2017
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/17422/2017
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comissionados, pois o cargo em comissão é aquele cujo provimento se dá independentemente de 

aprovação em concurso público, destinado somente ao exercício das atribuições de direção, chefia e de 

assessoramento, além da transitoriedade da investidura. Asseverou que o fato gerador da gratificação de 

função é o de ocupar cargo em comissão, no exercício de funções de comissão de direção ou 

assessoramento superior. Concluiu que, caso fosse devido o referido pagamento aos ocupantes de 

cargos em regime de comissionamento, estar-se-ia permitindo que os servidores fossem remunerados 

duas vezes pelo mesmo fato gerador, configurando verdadeiro “bis in idem”. A unidade técnica 

destacou que o Tribunal possui entendimento sobre o tema, de acordo com o AC-CON nº 008/14, no 

sentido de que “Ao servidor comissionado é vedada a percepção de gratificação pelo exercício dos 

cargos de direção, chefia e assessoramento, porquanto o cargo já é destinado exclusivamente ao 

exercício de tais atribuições (art. 37, V, CF). Somente por lei específica é possível a fixação ou a 

alteração de remuneração dos servidores, sendo vedada a vinculação ou equiparação salarial.”. No que 

tange à irregularidade (b), ressaltou ter havido descumprimento da Lei Municipal nº 009/93, por ser a 

concessão dos adicionais de insalubridade, periculosidade e noturno, naquela legislação, exclusiva para 

ocupantes de cargos efetivos. Destacou que, embora ilegais as concessões de adicionais e gratificações, 

não ficou comprovado nos autos a má-fé dos servidores envolvidos, não havendo que se falar em 

danos erários. A proposta de voto foi aprovada no sentido de: (1) considerar a denúncia parcialmente 

procedente e aplicar multa ao responsável. (2) determinar ao Prefeito que: 2.1) promova, 

imediatamente, a revogação do ato de concessão de adicionais aos servidores comissionados, em razão 

dos mandamentos expressos na Lei Municipal nº 009/93; 2.2) que se abstenha de realizar novas 

concessões que não preencham os pressupostos específicos dispostos na legislação; 2.3) que conclua 

processo de sindicância instaurado para apuração dos adicionais concedidos de forma irregular; 3) 

determine à Controladora Interna o acompanhamento do cumprimento das determinações impostas 

nos itens anteriores, e reavalie se todos que recebem gratificações e adicionais estão em condição de 

recebê-los (Acórdão n° 06478/19. Processo n° 18839/17, Rel. Cons. Subst. Maurício Oliveira Azevedo, 

4.9.19). 

 

Legalidade de locação de maquinário com doação ao município ao final do contrato e 

desconstituição de sobrepreço 

  

Cuidam os autos de Recursos Ordinários interpostos pelo Prefeito Municipal de Goiânia e por empresa 

privada, objetivando a reforma do Acórdão nº 07263/18, proferido na sessão de 16/10/18, que fixou 

prazo para providências, aplicou multas e declarou como irregularidades as seguintes falhas: a) 

existência de sobrepreço de R$219.139,27 no Contrato nº 039/2014-AJU, em razão de preços unitários 

referenciais superiores aos de mercado; b) celebração de contrato administrativo de locação de veículos 

simulado, sendo na essência aquisição financiada (operação de crédito). No que tange à irregularidade 

apontada no item (a), o relator do Acórdão, Cons. Francisco José Ramos manifestou-se pelo 

saneamento e desconstituição das sanções. Baseando-se em cálculo realizado pela Secretaria de 

Recursos, ponderou que os percentuais de 6% ao ano como taxa de seguro e 1% ao mês para 

remuneração do capital investido – superiores aos adotados pelo TCMGO como referência – 

https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2017/06/RC008-2014.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/18839/2017
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/18839/2017
https://www.tcm.go.gov.br/ecs/d/d/workspace/SpacesStore/b2797b5a-a1df-404c-893f-3d29a5c34040/00590.PDF


 

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

apresentam-se compatíveis com as nuances apresentadas no caso concreto. Afirmou que o mercado de 

seguros de veículos é muito variável e que, no caso dos caminhões coletores de lixo, cuja utilização se 

dá em 2 ou 3 turnos diários, dentro da cidade com grande tráfego, sendo conduzido por diversos 

motoristas diferentes por dia, o risco de acidente mostra-se muito maior que se comparado a um 

veículo com rotina normal – interferindo no prêmio a ser pago pelo segurado. Igualmente, 

desconsiderou a irregularidade descrita no item (b), acolhendo as alegações contidas no recurso. 

Verificou que, embora atípico, o contrato firmado pela empresa e a Companhia de Urbanização de 

Goiânia (COMURG) trata-se de uma mistura de locação com aquisição, já tendo sido praticado 

algumas vezes por municípios goianos e registrados no TCMGO. Acrescentou que a prática desse tipo 

de contrato já foi submetida à apreciação do Poder Judiciário (Processo nº 2008.35.00.026120-3, Justiça 

Federal, Seção Judiciária do Estado de Goiás, Juízo da 11ª vara), tendo o magistrado naquela ocasião 

reconhecido que tal prática não constitui atividade reservada às entidades do sistema financeiro, 

previstas no art. 16 da Lei nº 9.492/97. Reiterou que a COMURG não possuía naquele momento 

capital para adquirir veículos à vista, nem tampouco liquidez e documentação fiscal para obtenção de 

financiamento junto ao sistema bancário. Ponderou ser urgente a necessidade daqueles veículos para a 

coleta de lixo, não havendo conduta diversa que pudesse ser utilizada para adquirir os caminhões. O 

voto do revisor foi aprovado por unanimidade, sendo as multas aplicadas no Acórdão nº 07263/18 

desconstituídas (Acórdão nº 06666/19. Processo nº 05687/15, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 

11.9.19). 

  

 

Concessão de medida cautelar por irregularidades em prestação de serviço de limpeza urbana 

  

Dispõem os autos de representação, com medida cautelar, formulada pela Secretaria de Fiscalização de 

Obras e Serviços de Engenharia (SFOSEng), por meio da qual objetiva-se a adequação dos 

quantitativos da execução contratual de serviço de limpeza urbana aos previstos na composição de 

custo apurado pela equipe de auditoria, mediante o cumprimento de determinações técnicas. A 

instauração do processo adveio de inspeção realizada pela SFOSEng no Município de Santo Antônio 

do Descoberto, com a finalidade de verificar indícios de irregularidades na execução do serviço de 

limpeza urbana em vigência. Diante das razões apresentadas, e com fulcro no art. 56 da LOTCMGO, o 

Relator concedeu a medida cautelar, determinando que o Prefeito Municipal: a) providencie, via termo 

aditivo de supressão, imediata readequação dos quantitativos de mão de obra e 

máquinas/equipamentos contratados para os efetivamente utilizados na execução dos itens “varrição 

manual” e “roçagem praças/poda de árvores/limpezas de lotes baldios”, mantendo o desconto de 

17,90% obtido pelo certame licitatório; b) exclua os quantitativos do item “pintura de meio fio e 

limpeza de boca de lobo” do 2º termo aditivo do contrato, tendo em vista que esse serviço é realizado 

esporadicamente pelos próprios trabalhadores da equipe de “roçagem praças/poda de árvores/limpezas 

de lotes baldios”; c) substitua o trator de esteiras utilizado no aterro sanitário por maquinário que 

apresente melhores condições de operação, cujo valor justifique o custo mensal do equipamento, 

considerado na composição contratada e mantida via termo aditivo; d) substitua o caminhão basculante 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9492.htm
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/05687/2015
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/05687/2015
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2007/lei_15958.htm
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utilizado na coleta de resíduos sólidos urbanos por caminhão coletor adequado, em condições de 

transportar com segurança os operadores, com ano de fabricação a partir de 2013, conforme exigido 

pelo termo de referência do Pregão Presencial nº 033/17; e) apresente cronograma para desativação do 

lixão e início efetivo da operação da vala séptica existente, o qual permitirá aproveitamento adequado 

dos equipamentos envolvidos nesse serviço. Comunicou, ainda, que o contrato não deverá ser suspenso 

em razão da necessidade que a prestação do serviço de interesse público e caráter essencial seja 

continuado. Verificou a existência dos pressupostos autorizadores da concessão da medida cautelar, 

quais sejam, a plausibilidade jurídica do pedido e o perigo da demora da decisão definitiva – 

respectivamente, execução contratual em desacordo com o planejamento inicial da licitação, 

descaracterizando totalmente o dimensionamento e especificações previstas no termo de referência e 

composição de custo que acompanhou o edital do pregão presencial, e possibilidade da administração 

local efetuar pagamentos por serviços de limpeza urbana prestados aquém do 

dimensionado/especificado na proposta contratada, gerando prejuízo ao erário municipal. O voto foi 

aprovado por unanimidade (Acórdão nº 07048/19. Processo nº 11665/19, Rel. Cons. Daniel Augusto 

Goulart, 25.9.19). 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

STF - Previsão legislativa e percepção de verbas remuneratórias. 

 

“O art. 39, § 4º, da Constituição Federal (CF) não é incompatível com o pagamento de terço de férias e 

décimo terceiro salário (Tema 484 da Repercussão Geral). A definição sobre a adequação de percepção 

dessas verbas está inserida no espaço de liberdade de conformação do legislador infraconstitucional. 

Com base nesse entendimento, a Primeira Turma negou provimento a agravo regimental interposto 

contra decisão que, ao julgar procedente reclamação, cassou acórdão que assegurou a ex-vereador o 

recebimento de indenização por férias não gozadas, acrescidas do terço constitucional, e décimo 

terceiro salário. O ministro Roberto Barroso (relator) esclareceu que, em sede de repercussão geral, a 

Corte concluiu pela possibilidade de pagamento de terço de férias e décimo terceiro salário a vereadores 

e a parlamentares em geral, mas desde que a percepção de tais verbas esteja prevista em lei municipal, o 

que não ocorre no caso concreto” (STF. 1ª Turma, 3.9.19.  Rcl 32483 AgR/SP. Rel. Min. Roberto 

Barroso. Informativo de Jurisprudência nº 950). 

 

TCU - Responsabilidade. Delegação de competência. Abrangência. Culpa in vigilando. Culpa 

in eligendo. 

 

“A autoridade delegante pode ser responsabilizada sempre que verificada: a) a fiscalização deficiente 

dos atos delegados, pela lesividade, materialidade, abrangência e caráter reiterado das falhas e pelo 

conhecimento efetivo ou potencial dos atos irregulares praticados (culpa in vigilando); ou b) a má 

escolha do agente delegado, comprovada circunstancialmente em cada situação analisada (culpa in 

https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/11665/2019
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/11665/2019
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5582121
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo950.htm#Previsão%20legislativa%20e%20percepção%20de%20verbas%20remuneratórias
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eligendo)” (TCU. Primeira Câmara, 3.9.19. Acórdão nº 8799/2019. Rel. Min Benjamin Zymler. Boletim 

de Jurisprudência do TCU nº 281). 
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