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contém resumos elaborados pela Superintendência de Secretaria, não consistindo em repositório oficial de jurisprudência 
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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

Recursos da alienação de bens imóveis podem ser utilizados na construção de outros bens 

públicos 

 

Consulta realizada pelo Chefe do Poder Executivo do município de Abadia de Goiás interpelando 

sobre a possibilidade de alienação de área pública com a finalidade de investimento em construção de 

escolas, postos de saúde, e reforma de bens imóveis. O Relator, endossando o entendimento da 

Unidade Técnica e do Ministério Público de Contas, respondeu ao consulente, em suma, que: (a) não se 

observa obstáculo de direito financeiro à aplicação de recursos oriundos de alienação de bens imóveis 

na construção de bens públicos, na medida em que se trata da utilização de receita de capital em 

despesa de capital, em conformidade com o §4º do art. 12 da Lei nº 4.320/64 e do art. 44 da LC 

101/00 (LRF); e (b) é vedado, como regra geral, a utilização de receitas oriundas da alienação de bens 

imóveis em despesas com reformas de imóveis, tendo em vista tratar-se de despesas, em regra, de 

custeio, segundo previsão do §1º do art. 12 da Lei nº 4.320/64, as quais, excepcionalmente, poderão ser 

caracterizadas como despesa de capital se contribuírem, diretamente, para a formação ou aquisição de 

um bem de capital. No que tange ao item (a), salientou que a alienação de bens imóveis deve observar 

os regramentos do inciso XXI do art. 37 da CF/88, assim como as disposições da Lei nº 8.666/93, que 

impõem a autorização legislativa, a avaliação prévia e de licitação na modalidade concorrência. Citou 

que os recursos financeiros provenientes da alienação do bem constituem receita pública que ingressa 

de maneira definitiva no patrimônio do ente. Aduziu que tais valores constituem receita de capital, 

conforme classificação dada pelo art. 11 da Lei nº 4.320/64, razão pela qual somente devem ser 

utilizados em despesas de capital, nos termos do art. 44 da LRF. Destacou que a construção de escolas 

e de postos de saúde deve ser classificada como despesa de capital, no grupo investimento, salvo no 

caso de utilização de bem imóvel já pronto, quando deverá ser enquadrada como inversão financeira. 

No que tange à situação descrita no item (b), ressaltou que a receita de capital somente poderá ser 

destinada a despesas ou reformas que contribuirão para a produção ou geração de novos bens, que 

integrarão o patrimônio público. O parecer foi aprovado por unanimidade (Acórdão-Consulta nº 

00021/19. Processo nº 09852/19, Relator Cons. Subst. Flávio Monteiro de Andrada Luna, 2.10.19). 

 

Impossibilidade de concessão de adicional de titularidade aos servidores da educação que 

realizam cursos de qualificação profissional que não atendam aos requisitos da lei municipal 

 

Em Consulta formulada pelo Prefeito de Orizona, foi indagado sobre a possibilidade de concessão 

pelos municípios de adicional de titularidade a servidores que concluam os denominados “cursos livres 

– educação profissional”, quando a lei municipal definir como critérios a autorização do respectivo 

Conselho de Educação ou o credenciamento ou autorização da instituição de ensino. O parecer da 

Unidade Técnica foi corroborado pelo Ministério Público de Contas (MPC) e pelo Relator, no sentido 

de que: “por força da vinculação ao princípio da legalidade, que impõe ao Município a criação de lei em 

sentido estrito para definir regime jurídico, planos de carreira, critérios, padrões de vencimento e 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/09852/2019
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/09852/2019
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demais componentes do sistema remuneratórias que não atendam aos requisitos expressos na lei 

municipal, como na hipótese em que ela exige, para concessão de adicional de titularidade aos 

profissionais de educação, que os cursos de qualificação profissional, inclusive de formação inicial e 

continuada, sejam autorizados pelo Conselho de Educação competente ou ministrados por instituições 

credenciadas ou autorizadas por órgão oficial”. Recomendou que os cursos e programas de educação 

profissional sejam efetivamente relacionados às funções exercidas pelos servidores do magistério, com 

o implemento de requisitos mínimos e objetivos, possibilitando, assim, a qualificação contínua destes, e, 

não somente, a realização de cursos genéricos, quem imprimam tão só o aprimoramento pessoal do 

profissional. O parecer foi aprovado com unanimidade (Acórdão-Consulta nº 00022/19. Processo nº 

08860/2019, Rel. Cons. Subst. Irany de Carvalho Júnior, 09.10.19). 

 

Credenciamento de profissional médico para exercício de função de auditor – Impossibilidade 

  

Em resposta a Consulta formulada pelo Prefeito de Trindade, o Plenário do TCMGO entendeu que: 

“Não é possível —em nenhuma hipótese — a contratação de médico auditor, por meio de credenciamento, tendo em vista 

que as atividades de natureza regulatória e fiscalizatória são típicas de Estado e, nessa qualidade, indelegáveis a terceiros. 

Portanto, devem ser exercidas por servidores com vínculo efetivo e permanente, conforme preconiza o art. 37, II, da 

CF/88, seja mediante remanejamento de servidores já ocupantes de cargos de médico efetivo cujas atribuições já 

contemplem ou sejam adequadas ao exercício adicional dessas funções (perícias e auditorias privativas de médico – art. 5º 

da Lei Federal nº 12.842/13), seja mediante realização de concurso público de provas e/ou títulos, segundo a 

discricionariedade da Administração”. A manifestação da Unidade Técnica (SAP) foi acatada pelo Ministério 

Público de Contas e pelo Relator, sendo ressaltado também que: (a) a atividade de fiscalização é a 

concretização do exercício do poder de polícia do Estado, ou seja, é a sua materialização por meio de 

ato que limita ou disciplina o comportamento do particular em face das exigências legais; (b) as 

atividades de auditoria/perícia, por possuírem papel estratégico na fiscalização e realização da despesa 

pública com serviços de saúde, devem permanecer regidas pelo regime jurídico administrativo; c) não 

pode o município terceirizar serviços que abrangem sua atividade-fim, traduzindo atribuições típicas de 

cargos permanentes, conforme delineado na Consulta nº 44.370 do TCEMG; O parecer foi aprovado 

com unanimidade (Acórdão-Consulta nº 00023/19. Processo nº 11591/19, Rel. Cons. Subst. Flávio 

Monteiro de Andrade Luna, 30.9.19). 

 

Aprovado o Enunciado de Súmula nº 02/19 

 

Em Sessão Técnica-Administrativa, realizada no dia 23 de outubro deste ano, o TCMGO, na RA nº 

190/19, aprovou o Enunciado de Súmula nº 02/19, nos seguintes termos: “Na ocorrência de abertura de 

créditos adicionais suplementares cujos valores excedam o autorizado na Lei Orçamentária Anual – LOA, havendo 

edição de Lei Municipal posterior, com efeito retroativo, aprovada no mesmo exercício financeiro, admite-se a ressalva 

dessa irregularidade em Parecer Prévio, independentemente da aplicação de penalidades cabíveis no caso”. 

 

 

https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/08860/2019
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/08860/2019
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12842.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2013/Lei/L12842.htm
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/11591/2019
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/11591/2019
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2019/11/RA-190-19.pdf
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TRIBUNAL PLENO 

 

Termo de Ajustamento de Gestão – Adequação de quantitativo de cargos comissionados e 

efetivos 

  

Proposta de Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) encaminhada a este Tribunal pelo Prefeito de 

Brazabrantes, nos termos do art. 44- A da LOTCMGO e inciso IV do art. 4°da Instrução Normativa n. 

0004/18.  O TAG em questão objetivou estabelecer ações para a adequação do quantitativo de cargos 

comissionados e efetivos do Poder Executivo do município, até 30/6/2020, de forma a resguardar o 

princípio da proporcionalidade previsto pela Constituição Federal. O Relator decidiu pela homologação 

do instrumento, condicionado ao cumprimento pelo Prefeito e pelo Secretário Municipal de Finanças, 

em prazo determinado, dos seguintes termos: (a) convocar todos os candidatos aprovados no Concurso 

Público nº 001/15; (b) Exonerar todos os ocupantes dos cargos comissionados descritos no Termo; (c) 

não contratar novos servidores comissionados, salvo para substituição daqueles já contratados e não 

exonerados em razão deste TAG; (d) encaminhar à Câmara Municipal projeto de lei que regulamente a 

extinção de todos os cargos de provimento em comissão relacionados ao item (b); (e) encaminhar à 

Câmara Municipal Projeto de Lei que disponha sobre o percentual mínimo de cargos em comissão a 

serem ocupados por servidores efetivos; (f) reduzir a quantidade de servidores ocupantes de cargos 

comissionados no Poder Executivo para que o número de servidores comissionados não seja superior a 

50%  em relação ao número de servidores ocupantes de cargos efetivos e  (g) não permitir que 

servidores ocupantes de cargos em comissão exerçam atividades administrativas, burocráticas ou 

operacionais que não se enquadrem como de direção, chefia e assessoramento, nos termos dos incisos 

II e V do art. 37 da CF/88. O voto foi acolhido por unanimidade (Acórdão n° 07277/19. Processo n° 

08208/19, Rel. Cons. Francisco José Ramos, Rel. em Subst. Cons. Subst. Vasco Cícero Azevedo 

Jambo, 30.9.19). 

 

Denúncia – Concessão de Cautelar – suspensão do contrato – irregularidades na contratação 

de escritório de advocacia cujo objeto contratual subestima o valor mínimo por aluno do 

repasse do FUNDEB. 

  

Em denúncia foram noticiadas supostas irregularidades na contratação de escritório de advocacia para 

buscar valores repassados a menor pela União, em decorrência da inobservância do valor mínimo anual 

por aluno previsto no §1º do art. 6º, da Lei Federal nº 9.242/96. O plenário referendou a Medida 

Cautelar nº 2/2019, expedida monocraticamente pelo Cons. Relator, que determinou a imediata 

suspensão da execução do contrato firmado e a abstenção de pagamentos em conta municipal até 

ulterior deliberação deste Tribunal. Os indícios ensejadores da Cautelar se embasaram no receio de 

lesão ao erário por meio da reiteração de celebração de aditivo contratual, da constatação de liminar em 

curso em um processo executivo do TRF-3 e a eventual inconstitucionalidade de pagamento de 

honorários contratuais vinculados aos recursos do FUNDEB. No mérito, a existência de sentença 

coletiva proferida na ACP 1999.61.00.050616-0 assegurou aos municípios a diferença de repasse 

http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2007/lei_15958.htm
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2018/07/IN-00004-2018-Regulamenta-TAG.pdf
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2018/07/IN-00004-2018-Regulamenta-TAG.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/08208/2019
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/08208/2019
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/08208/2019
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9492.htm
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insuficiente do FUNDEB cabendo, apenas, o reconhecimento do montante devido e sua execução, 

atos jurídicos sequenciais que descaracterizam a singularidade do objeto ou a complexidade de causa, 

sendo desnecessária a contratação de profissional com especialização notória. Concomitantemente, se 

promoveu a suspensão da execução do contrato em face do confronto dos deveres de transparência, de 

acesso à informação e de publicidade dos atos administrativos, verificados pela ausência do acesso ao 

termo contratual no sítio do município. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 07301/19. 

Processo nº 09327/19, Rel. Cons. Fabrício Macedo Motta, 26.9.19). 

 

Suspensão cautelar de procedimento licitatório para desenvolvimento de plataformas digitais 

 

A Secretaria de Licitações e Contratos (SLC) ofereceu Representação com Pedido de Medida Cautelar a 

partir de alerta emanado pela Superintendência de Informática, noticiando a existência de 

irregularidades no Pregão Eletrônico nº 005/2019 da Câmara Municipal de Goiânia, cujo objeto é a 

contratação de empresa para desenvolvimento e locação de software para smartphones, visando a 

execução de projeto que cria um canal de comunicação entre o Poder Legislativo e os cidadãos. O 

Relator, acolhendo as manifestações da SLC e do Ministério Público de Contas, concedeu a medida 

pleiteada, determinando a suspensão de todos os atos concernentes ao procedimento na fase em que se 

encontra e a adequação do edital para sanar as seguintes irregularidades: (a) o valor elevado da locação; 

(b) imprecisão na descrição do objeto; (c) exigências incompatíveis com o modelo de contratação 

proposto; (d) estabelecimento de uma espécie de “gatilho” para aditivar automaticamente o contrato 

em execução; (e) estabelecimento de prazo curto para implantação da solução, (f) a aglutinação da 

contratação da locação dos softwares com os serviços de infraestrutura, (g) fixação de preços para 

infraestrutura num modelo sob demanda sem especificação sobre medição e garantia de bom uso das 

quotas contratadas, (h) ausência de composição detalhada dos custos dos serviços de tecnologia; e (i) 

modelo de remuneração anormal. O Tribunal Pleno, ante à demonstração da plausibilidade jurídica do 

pedido e de que o perigo da demora poderia resultar em lesão grave e de difícil reparação ao erário, por 

unanimidade, concedeu a Cautelar (Acórdão nº 07699/19. Processo nº 13246/19, Rel. Cons. Valcenôr 

Braz de Queiroz, 16.10.19). 

 

Inspeção em merenda escolar: expedição de recomendações e terceirização da função de 

merendeira 

 

Em razão de Representação do Ministério Público de Contas (MPC) foi verificada a qualidade da 

merenda escolar oferecida aos alunos da rede municipal de ensino de Goiânia. A Secretaria de 

Licitações e Contratos (SLC) concluiu pela ausência de irregularidades dentro do escopo da visita 

técnica realizada, ressaltando, contudo, a constatação do déficit de merendeiras nas unidades escolares, 

problema antigo e recorrente, que atinge a rede municipal de forma geral. O Plenário acatou a 

manifestação do Relator, julgando improcedente a representação. Ainda, em obediência ao art. 20 da 

Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que determina que a esfera controladora deverá 

apresentar possíveis alternativas para o gestor, ratificou as sugestões expedidas pela SLC ao 

https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/09327/2019
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/09327/2019
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/13246/2019
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/13246/2019
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del4657compilado.htm
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recomendar: (1) à Prefeitura de Goiânia que empreenda estudo para edição de decreto que possibilite a 

terceirização da função de merendeira; (2) ao Secretário Municipal de Educação, que tome medidas 

para solucionar o déficit de merendeiras, com a Administração opte pela realização de concurso 

público, em que devem ser observados os seguintes aspectos: (a) reformular o plano de cargos dos 

Servidores da Secretaria Municipal de Educação e Esporte; (b) exigir prova prática para merendeiras; (c) 

dividir em regiões a distribuição dos cargos de merendeira; (d) realizar um novo concurso público; e (e) 

promover processo seletivo para suprir o déficit de merendeiras. Pontuou que o fornecimento de 

suprimentos aos alunos é conferido por meio de programas suplementares, o que conduz ao 

entendimento de que se trata de atividade meio, passível de terceirização, ao contrário do Ensino, este 

sim atividade-fim e de fato, típica do Estado. O voto foi aprovado por unanimidade. (Acórdão nº 

07989/19. Processo nº 06018/18, Rel. Cons. Fabrício Macedo Motta, 30.10.19). 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

STF - Competência legislativa e denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas 

alterações 

 

O Plenário, por maioria, deu provimento a recurso extraordinário para declarar a constitucionalidade 

do art. 33, XII, da Lei Orgânica do Município de Sorocaba/SP (1), concedendo-lhe interpretação 

conforme a Constituição Federal (CF) no sentido da existência de uma coabitação normativa entre os 

Poderes Executivo (decreto) e Legislativo (lei formal) para o exercício da competência destinada à 

denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações, cada qual no âmbito de suas 

atribuições. Na espécie, tratava-se de recurso extraordinário veiculado nos autos de ação direta de 

inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente no tribunal de justiça estadual, que declarou a 

inconstitucionalidade do aludido preceito, com efeitos ex tunc, por violação ao princípio da separação 

dos Poderes (Informativo 936). Preliminarmente, o colegiado reputou ser constitucional a questão 

debatida e reconheceu a repercussão geral da matéria. Em seguida, observou ser comum, na maioria das 

municipalidades, a existência da previsão dúplice de o chefe do Poder Executivo, mediante decreto, e 

de as câmaras municipais poderem estabelecer nomes de vias e logradouros públicos. Pontuou que a 

referida lei orgânica permite essa conciliação. Em nenhum momento, a norma afastou expressamente a 

iniciativa concorrente para a propositura de projeto de lei a respeito. Logo, deve ser interpretada de 

maneira a não excluir a competência administrativa do prefeito e a possibilitar às câmaras municipais, 

por meio de lei formal, a concretização da memorização da história e da proteção do patrimônio 

cultural imaterial do município, que é assunto de interesse local. Vencidos os ministros Roberto 

Barroso e Marco Aurélio, que negaram provimento ao recurso e mantiveram a decisão proferida pelo 

tribunal de justiça. Consideraram que o mencionado dispositivo subtraiu competência do chefe do 

Poder Executivo. O ministro Marco Aurélio sublinhou que, da forma como redigido, o preceito exclui 

a iniciativa do Executivo no tocante à outorga de nome. Por isso, não vislumbrou campo para a 

interpretação conforme a CF. (STF. Plenário, 3.10.19. RE 1151237/SP. Rel. Min. Alexandre de Moraes, 

Informativo do STF nº 954). 

https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/06018/2018
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/06018/2018
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo936.htm
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=1151237&classe=RE&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo954.htm#Compet%C3%AAncia%20legislativa%20e%20denomina%C3%A7%C3%A3o%20de%20pr%C3%B3prios,%20vias%20e%20logradouros%20p%C3%BAblicos%20e%20suas%20altera%C3%A7%C3%B5es
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STJ - Em adequação ao entendimento do Supremo Tribunal Federal, não incide contribuição 

previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor 

público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de 

insalubridade. 

 

A Primeira Seção do STJ, no julgamento dos Recursos Especiais 1.358.281/SP, da relatoria do Ministro 

Herman Benjamin (DJe 5/12/2014), e 1.230.957/RS, da relatoria do Ministro Mauro Campbell 

Marques (DJe 18/3/2014), sob o rito dos recursos repetitivos previsto no art. 543-C do CPC/1973, 

consolidou entendimento de que incide contribuição previdenciária sobre os adicionais noturno, de 

periculosidade, de insalubridade, salários maternidade e paternidade e horas-extras. Ocorre que, em 

sessão realizada em 11.10.2018, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 

593.068/SC, relator Ministro Roberto Barroso, tema 163, em regime de Repercussão Geral fixou a tese 

de que não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de 

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

e adicional de insalubridade. Ressalta-se, assim, que a tese adotada pelo Supremo Tribunal Federal foi 

diametralmente oposta àquela esposada pelo Superior Tribunal de Justiça. Em tal circunstância, deve 

ser prestigiado o escopo perseguido na legislação processual, quanto à criação de mecanismo que 

oportunize o juízo de retratação na forma dos arts. 1.039 a 1.041 do CPC/2015 e em consonância com 

os princípios da economia e da celeridade processual. (STJ. 1ª Turma, 3.9.19. EDcl no AgInt no REsp 

1.659.435-SC. Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Informativo do STJ nº 0656). 

 

 

Servidores responsáveis pelo Informativo 

Gustavo Melo Parreira 

Brena Regina Souza dos Santos 

Cláudia Pires de Carvalho Amaral 

Érika Barcelos Côrtes 

Fernando Vilela Mascarenhas 

Ilana Patrícia Nunes Seabra de Oliveira 

Rodolffo Rodrigues Ferreira 

 

 

Dúvidas e informações: jurisprudencia@tcm.go.gov.br | (62) 3216-6147 

 

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5869impressao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1659435
http://www.stj.jus.br/webstj/processo/justica/jurisprudencia.asp?origemPesquisa=informativo&tipo=num_pro&valor=REsp1659435
https://scon.stj.jus.br/SCON/SearchBRS?b=INFJ&tipo=informativo&livre=@COD=%270656%27
mailto:jurisprudencia@tcm.go.gov.br

