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Com o objetivo de criar mais uma fonte de pesquisa dentro do Informativo de Jurisprudência, o Consolidado Anual 

sintetiza em documento único todos os boletins lançados anualmente, sendo o consolidado do ano vigente atualizado a cada 

mês, ou seja, sempre que for lançado um novo Informativo. Para pesquisar determinado tema em cada Consolidado basta 

seguir os seguintes passos: 

 

1. abrir o Consolidado, clicando no arquivo do ano de sua preferência;  

2. clicar, ao mesmo tempo, nas teclas “Ctrl” + “F”;  

3. inserir palavra-chave (tema de pesquisa) no campo que aparecerá no alto da tela de seu computador;  

4. havendo o termo procurado no documento Consolidado, ele será imediatamente localizado no corpo do texto.  
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Incorporação de gratificação, pelo exercício de função de confiança ou cargo em comissão, aos 

vencimentos dos servidores públicos municipais 

 

Trata-se de Consulta formulada pelo Chefe do Poder Executivo de Campos Belos, questionando, em suma, se: 

(1) “Existindo previsão na legislação do município, é possível a incorporação da gratificação pelo exercício de função de confiança ou 

cargo em comissão na remuneração de servidores públicos ou referida incorporação seria inconstitucional?”; e (2) “Concluindo pela 

regularidade de incorporação, seria possível uma segunda incorporação, tendo em vista o que previsto na legislação municipal?”. O 

Plenário, na sessão técnico-administrativa de 18/12/2018, acolheu na íntegra a proposta de decisão do relator, 

Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo. Em relação ao primeiro questionamento, foi decidido que: (1.a) 

segundo o entendimento jurisprudencial do STF, com o objetivo de preservar a estabilidade financeira, havendo 

previsão legal do respectivo ente federativo é possível a incorporação de gratificação pelo exercício de função de 

confiança ou cargo em comissão do servidor público que estiver em atividade; (1.b) a instituição válida da 

estabilidade financeira deverá observar os seguintes requisitos, sob pena de ser considerada ilegítima e 

inconstitucional na análise do caso concreto: I - demonstrar que foram observados os princípios da isonomia, 

impessoalidade, moralidade, economicidade e equilíbrio das contas públicas, devendo “atender objetivos válidos de 

valorização e profissionalização do serviço público, sob o pressuposto de incentivar e premiar a assunção de maiores responsabilidades 

pelo servidor e com a preocupação de evitar um grave decesso remuneratório ao fim do exercício do cargo ou função” (ADI Nº 

5.441/SC – MC, rel. Min. Alexandre de Moraes); II - realizar o devido estudo atuarial para verificar os reflexos 

que a concessão do referido benefício acarretará no regime próprio de previdência, caso existente; e III - 

observar os arts. 169, § 1º, da CR/88 e os arts. 16, 17, caput, e § 1º, 21, I, e 22, parágrafo único, todos da LRF, 

que estabelecem limitações e requisitos para a criação ou aumento de despesa com pessoal; (1.c) revela-se 

inconstitucional, pela afronta ao interesse público e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a 

incorporação retroativa de valores a título de estabilidade financeira, não cabendo a contagem de tempo de 

exercício de cargo ou função anterior à data da edição da lei municipal que instituiu o benefício. Em seu parecer, 

o relator ponderou caber a este Tribunal de Contas avaliar eventuais limitações constitucionais e legais para a 

instituição válida da incorporação de gratificação de função ou cargo em comissão, primando pelo interesse 

público e pela boa e regular aplicação dos recursos municipais. Afirmou que, caso verificado no caso concreto 

que a criação do benefício visa atender interesse pessoal de determinado servidor e não à valorização da carreira 

pública como um todo, o pagamento poderá ser declarado inconstitucional. Ressaltou que a incorporação de 

gratificações poderá caracterizar afronta ao princípio do equilíbrio das contas públicas, caso não seja realizado o 

devido estudo de impacto financeiro e a criação de medidas compensatórias, podendo tais despesas crescerem 

descontroladamente, gerando um descompasso entre a arrecadação e os gastos com pessoal. No que tange ao 

segundo questionamento, e tendo em vista a exegese do instituto da estabilidade financeira, entendeu não ser 

permitido: (2.a) uma segunda incorporação de gratificação, mesmo que pelo exercício de função de confiança ou 

de cargo em comissão distintos daquele que originou a primeira incorporação; e (2.b) o pagamento, pelo 

exercício da mesma ou de nova função de confiança ou de cargo em comissão, da parcela da respectiva 

gratificação que corresponda até o valor de uma primeira incorporação. Em conclusão, o TCMGO recomendou 

que os jurisdicionados adotem medidas no sentido de extinguir o instituto da estabilidade financeira, a exemplo 

do que foi promovido pela União, por meio da Lei nº 9.527/97, e pelo Estado de Goiás, nos termos da EC nº 

10/95, visto que constitui benefício remuneratório que pode ensejar desrespeito a diversos princípios 

constitucionais, especialmente o da isonomia, e acarretar desequilíbrio orçamentário/financeiro nas contas 

públicas e atuarial nos Regimes Próprios de Previdência Social. Revogou-se, por fim, a Resolução Consulta nº 

088/00, igualmente promovida pelo município de Campos Belos (Acórdão-Consulta nº 00024/18. Processo nº 

17581/16, Rel. Cons. Subst. Vasco Cícero Azevedo Jambo, 18.12.18). 

 

http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=312611498&tipoApp=.pdf
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoPeca.asp?id=312611498&tipoApp=.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/LCP/Lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9527.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/constituicoes/constituicao_1988.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/constituicoes/constituicao_1988.htm
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/17581/2016
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/17581/2016
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Possibilidade de concessão de estabilidade econômica a servidores que tenham 

implementado, em novo decurso temporal, os requisitos definidos em lei considerada 

inconstitucional 

 

Tratam os autos de Consulta formulada pelo Presidente do Poder Legislativo de Goiânia, recebida pelo TCMGO 

nos seguintes termos: “(a) é possível conceder o benefício de Estabilidade Econômica aos servidores cujos atos de incorporação com 

base no dispositivo julgado inconstitucional serão anulados, caso o servidor tenha implementado, em novo interstício temporal, os 

requisitos necessários para a sua concessão, ainda que na vigência de outro dispositivo legal que fundamenta o benefício, sem vício de 

inconstitucionalidade, mas que já esteja revogado?; e (b) qual a forma de exercício da autotutela em caso de ato de aposentadoria já 

registrado por este Tribunal de Contas?” Após discussão da matéria na sessão técnico-administrativa de 18/12/18 

prevaleceu o posicionamento apresentado pelo Cons. Sub. Irany de Carvalho Júnior, Relator dos autos. Quando 

ao questionamento (a), o Plenário concluiu que: (a.1) é possível conferir a vantagem pecuniária denominada 

estabilidade econômica a servidor que, embora já tenha tido vantagem anterior, de mesma natureza, anulada por 

vício de inconstitucionalidade de lei instituidora, tenha implementado, na vigência de outro dispositivo legal 

válido, os requisitos necessários para a concessão do direito, mesmo que essa lei posteriormente tenha sido 

revogada; e (a.2) ao ser estabilizada e incorporada à remuneração permanente a vantagem desvincula-se da 

gratificação (ou outra vantagem prevista em lei) que lhe serviu de referência, assumindo valor certo no momento 

da concessão. Com a revogação posterior da lei instituidora, sem ressalvas, a parcela pode persistir apenas para 

efeito de preservação do valor nominal da remuneração, sujeitando-se tão somente às alterações posteriores 

decorrentes da atualização monetária prevista no art. 37, X, da CR/88 (revisão geral anual). A Secretaria de Atos 

de Pessoal (SAP) destacou que a Administração Pública, no exercício do seu poder de autotutela, por um lado, 

tem o poder/dever de anular seus próprios atos quando eivados de vícios, uma vez que deles não se originam 

direitos, e por outro, a possibilidade de revogar seus atos com fundamento em critérios de conveniência e 

oportunidade, respeitado o direito adquirido, nos termos do inciso XXXVI do art. 5º da CR/88. Aduziu que a 

declaração de inconstitucionalidade produz efeitos ex tunc, sendo os atos administrativos editados com 

fundamento em norma constitucional nula desde o nascimento. Explicou que, quando não prevista a modulação 

dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, por razões de segurança jurídica e excepcional interesse 

público, presume-se a retroatividade da medida, não gerando os atos ilegais/inconstitucionais direitos adquiridos, 

conforme Enunciado de Súmula nº 473 do STF. No que tange à concessão de “estabilidade econômica”, a SAP 

salientou que o servidor que não preencheu integralmente os requisitos legais para a concessão em período 

anterior à revogação da lei não faz jus ao gozo das vantagens instituídas. Diferenciou os institutos da revogação e 

da nulidade do ato, reafirmando o direito à concessão do benefício àqueles que tenham implementado todos os 

requisitos necessários, com fundamento em lei válida, mesmo que essa lei venha a ser posteriormente revogada, 

em obediência ao princípio constitucional da irretroatividade da lei, que protege o direito adquirido. Quanto ao 

segundo questionamento, o TCMGO respondeu que: (b.1) diante de eventual ilegalidade identificada pelo 

responsável em vantagem integrante de ato de aposentadoria já registrado pelo Tribunal permanece o dever de 

autotutela da administração, com vistas à revisão/supressão dos proventos, condicionando-se os efeitos dessa 

eventual decisão a nova manifestação do Tribunal; e (b.2) deve ser utilizada a via recursal (art. 38 da 

LOTCMGO), se possível, para a apresentação da revisão/supressão, ou, ultrapassado o prazo de dois anos para 

ingresso com pedido de revisão (art. 43-C da LOTCMGO), em autos próprios, ressalvadas, em quaisquer casos, 

as situações que decorram de decisões judiciais que atinjam, modifiquem ou extingam o ato de aposentadoria 

registrado. O Relator se baseou nas manifestações do MPC, que trouxe o entendimento sumulado pelo TCU (nº 

199) e pelo STF (nº 06) sobre a matéria. O Parquet consignou que os efeitos de anulação de ato concessório já 

registrado pelo Tribunal de Contas ficam condicionados a uma nova decisão do controlador, que deve ser, 

portanto, provocado. Citou o Acórdão nº 1175/12 do TCU, cujo entendimento foi de que a limitação se aplica 

mesmo em caso de anulação parcial, ou, especificamente, em caso de decisão que apenas exclui parcela dos 

proventos. A SAP evidenciou que, diante de eventual ilegalidade identificada em ato de aposentadoria já 

registrado pelo Tribunal, permanece o dever do administrador público de exercer a autotutela. Registrou, ainda, 

que é indevida a devolução de valores recebidos de boa-fé pelo servidor em razão de erro escusável de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=1602
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2018/05/Lei-15958-07-TCM-LEI-ORG%C3%82NICA-Atualizada-at%C3%A9-a-Lei-20089-18.pdf
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2018/05/Lei-15958-07-TCM-LEI-ORG%C3%82NICA-Atualizada-at%C3%A9-a-Lei-20089-18.pdf
http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24E08D405014E0D1A8E435E41
http://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A24E08D405014E0D1A8E435E41
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumarioSumulas.asp?sumula=2048
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A1175%2520ANOACORDAO%253A2012/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/false/1/false
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interpretação de lei pela Administração, citando a Súmula nº 249 do TCU. A proposta foi aprovada por 

unanimidade (Acórdão-Consulta nº 00025/18. Processo nº 17919/17, Rel. Cons. Subst. Irany de Carvalho 

Júnior, 18.12.18). 

 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

Restituição ao erário e aplicação de multa por ineficiência no controle de gastos com 

combustíveis e concessão irregular de diárias de viagem 

 

Em Tomada de Contas Especial realizada no Poder Executivo e nos Fundos Municipais de Saúde (FMS) e de 

Assistência Social (FMAS) de Rio Quente, determinada pelo Acórdão nº 06247/17, foi constatado: (a) o 

superfaturamento na aquisição de combustíveis decorrente de pagamentos a maior do que o consumido pelos 

veículos e maquinários do município entre 2009 e 2012; (b) realização de despesas com diárias sem comprovação 

da participação da beneficiária nos eventos indicados nas portarias de designação. O TCMGO emitiu parecer 

prévio pela rejeição das Contas tomadas, nos termos da tese fixada pelo STF no RE nº 848.826/DF, aplicou 

multa e determinou a restituição de valores ao erário municipal. O Relator, Cons. Subst. Vasco Cícero Azevedo 

Jambo, destacou que a TCE decorreu de inspeção originada de denúncia encaminhada pelo TCU/SECEX-GO, 

relativa à irregularidades diversas praticadas pelo Prefeito de Rio Quente nos exercícios de 2009 a 2012. Após a 

inspeção realizada, foi constatado pagamento a maior em contratos de fornecimento de combustíveis e 

respectivos aditivos (a) no montante de R$798.968,45, de responsabilidade do gestor do Poder Executivo, e de 

R$12.338,45, do FMS. Apontou a ineficiência no controle da execução de gastos com combustível, considerando 

que nos relatórios de consumo, no controle de rodagem e de quilometragem, na indicação de percursos e nas 

requisições de abastecimento não foram observadas as exigências normativas do Tribunal. Verificou-se que a 

Administração Pública Municipal foi omissa na implantação de controle efetivo, em desacordo com os art. 37, 

caput, e art. 74, II, da CR/88, art. 67 e art. 113 da Lei nº 8.666/93, e art. 2º, I, art. 17 e art. 18 da RNTC 004/01, 

resultando em imputação de multa aos gestores e aos controladores internos. Nos trabalhos a Comissão de 

Inspeção estudou pormenorizadamente a documentação existente e aplicou metodologia adequada para chegar a 

uma estimativa confiável de consumo de combustíveis no município, partindo do procedimento definido em Ata 

de Reunião de Grupo Técnico do TCMGO para veículos de passeio, caminhões e ambulâncias, e na tabela de 

custos da AGETOP para os maquinários, ferramentas e outros, que eram medidos por horas. A conversão em 

Tomada de Contas Especial foi fundamentada no dever constitucional de prestar Contas dos gestores que 

administram recursos públicos, sendo destes o ônus de comprovar a sua regular aplicação. Concluiu-se que, se 

ausente ou falha a prestação de Contas, havendo prejuízo ao erário, o gestor é o responsável por eventuais 

débitos e multas. A base jurisprudencial adotado foi o entendimento do STJ (REsp nº 1480350/RS), cuja tese 

vencedora é a de que o ônus de comprovar a regular aplicação dos recursos nos casos de TCE é dos gestores por 

ela responsáveis. O relator argumentou que a maneira adequada para verificar a regularidade do consumo de 

combustível seria aplicar a metodologia apropriada para o caso, visando apurar a quantia que seguramente não 

tenha excedido o valor real devido, de forma a não prejudicar o jurisdicionado. Salientou que a utilização de 

estimativa para apuração de dano é procedimento comum e amplamente utilizado pelos órgãos de controle 

externo, citando o art. 210, §1º, II, do RITCU e art. 8º da INTCU nº 71/12, que regulamentam a matéria. 

Quanto à aplicação de sanções aos gestores e controladores internos responsáveis, o Relator estabeleceu um 

valor base pelo cometimento da irregularidade e incrementou o valor para cada exercício subsequente em que 

ocorreu a reincidência da conduta. No que tange à irregularidade descrita no item (b), foi constatado o 

pagamento de diárias à Secretária do FMAS entre 2009 e 2010, sem que fosse demonstrado o interesse público 

motivador de tais concessões. As diárias eram acompanhadas apenas das portarias autorizativas, sem qualquer 

documento comprobatório do nexo existente entre as atribuições do cargo e a realização das viagens, não 

havendo: certificação do controle interno, indicação do evento do qual a servidora participaria ou do motivo do 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/13/%252a/NUMERO%253A249/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1/false
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/17919/2017
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/17919/2017
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=9308523
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/LEIS/L8666cons.htm
https://www.tcm.go.gov.br/site/wp-content/uploads/2017/08/RN004-2001.pdf
https://ww2.stj.jus.br/processo/pesquisa/?termo=1480350&aplicacao=processos.ea&tipoPesquisa=tipoPesquisaGenerica&chkordem=DESC&chkMorto=MORTO
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A81881F61CF81080161D2E383FA6D99
http://www.tcu.gov.br/Consultas/Juris/Docs/judoc%5CIN%5C20121204%5CINT2012-071.rtf
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compromisso ou atividade da viagem. Foi imputado débito à responsável pelo FMAS, totalizando R$8.890,00. A 

proposta de voto foi aprovada por unanimidade (Acórdão nº 9681/18. Processo nº 21930/13, Rel. Cons. Subst. 

Vasco Cícero Azevedo Jambo, 19.12.18). 

 

Inspeção complexa em secretaria municipal de saúde: irregularidades e determinações 

 

O Tribunal Pleno, na sessão de 12/12/18, declarou que durante a Inspeção Complexa realizada no município de 

Aparecida de Goiânia foram constatadas as seguintes irregularidades: (a) excesso de servidores comissionados em 

unidades da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), exercendo atividades burocráticas e operacionais que em nada 

se assemelham às atribuições de direção, chefia e assessoramento; e (b) ocorrência de desvio de função de 

servidores efetivos e comissionados lotados na SMS. O Relator adotou o entendimento da Secretaria de Atos de 

Pessoal e do Ministério Público de Contas. Em relação ao item (a), aduziu que é importante que a maioria do 

capital humano das organizações públicas seja composta por servidores públicos efetivos, recrutados por 

concurso, para permitir o investimento em treinamento e capacitação, impedir ingerências políticas e conferir a 

continuidade da prestação de serviços. Afirmou que, diante da alta demanda, é necessário um maior número de 

servidores efetivos para prestarem serviços nas unidades de saúde municipal, e, por consequência, a deflagração 

imediata de seleção pública. Percebeu a ausência de políticas públicas voltadas à contratação de pessoal por 

concursos, como determina o art. 37 da CR/88. Em consulta ao SICOM, foi verificado que não há na atual 

gestão qualquer procedimento em aberto para suprir ou substituir os servidores comissionados que estão em 

cargos alheios às funções de chefia, coordenadoria e diretoria. Apontou ser evidente a crise organizacional da 

saúde no município de Aparecida de Goiânia, por existir um quadro deficitário de servidores de carreira e um 

quantitativo funcional não condizente com a demanda suportada. Considerou competir ao administrador público 

pautar suas ações com fundamento nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, observando a 

equação entre o ônus que impõe ao erário e, de consequência, à população, e os benefícios por ela alcançados, o 

que não vem ocorrendo no presente caso. No que tange à (b) ocorrência de desvio de função de servidores 

efetivos e comissionados lotados na SMS, identificou ocupantes de cargo em comissão exercendo atividades 

burocráticas e operacionais, que não se enquadram como de direção, chefia ou assessoramento, 

consubstanciando desvio de função. A Comissão de Auditoria informou que, de forma episódica, também foi 

constatado situação em que servidores efetivos estariam exercendo atividades alheias às atribuições dos seus 

cargos, também em desvio de função, e que tais irregularidades se originaram da lotação e determinação da chefia 

que colocou os servidores nessa condição, em razão da baixa quantidade de cargos efetivos com atribuição para 

o exercício de atividades administrativas e operacionais, além da ausência de concurso público para contratação 

de novos servidores. Diante do exposto, o TCMGO determinou: (c) a fixação do prazo de um ano para o 

Prefeito Municipal: c.I) deflagrar e concluir concurso público (contratação de banca, elaboração do edital, 

publicação, realização de provas, conclusão do certame com divulgação do resultado e homologação) para os 

cargos dispostos nos autos da SMS, de modo a promover a substituição dos servidores ocupantes de cargos 

comissionados por servidores efetivos, haja vista a demonstração inequívoca da necessidade de profissionais para 

a área; atentando-se às disposições da INTC nº 10/15 quanto aos procedimentos e prazos para protocolo no 

TCMGO de processos dessa natureza; c.II) regularizar a composição funcional das unidades da SMS, para 

adequar a proporção entre servidores comissionados e efetivos das seções administrativas citadas nos autos; (d) 

fixar prazo de noventa dias para o Prefeito: d.I) deflagrar e concluir processo seletivo público para os cargos de 

agente de combate a endemias e agente comunitário de saúde, nos termos das Leis nº 11.350/06 e nº 13.595/18, 

prorrogável por igual período; e d.II) exonerar os servidores comissionados lotados na SMS em desvio de função 

e substituí-los por contratados por tempo determinado, admitidos por processo seletivo simplificado, concluído 

e deflagrado em 90 dias, na forma da RNTC nº 007/05, até a nomeação dos aprovados no concurso público; (e) 

regularizar a situação dos servidores efetivos que estão exercendo atividades alheias àquelas fixadas em lei para 

seu cargo, em desvio de função, devolvendo-os para os órgãos de origem e para o exercício das atribuições do 

cargo que ocupam, com a respectiva adequação remuneratória (se for o caso); ou demonstrar, por meio de 

procedimento administrativo, a efetiva situação de readaptação dos servidores; (f) aplicar multas aos Chefes do 
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Poder Executivo de Aparecida de Goiânia, das legislaturas de 2017/2020 e 2013/2016, por violação do art. 37, 

caput, II e V, da CR/88, e art. 92, II, da CE/88. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 09235/18. 

Processo nº 04210/16, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 12.12.18). 

 

Inaplicabilidade de norma municipal que admite a nomeação de servidores comissionados 

para ocupar cargo de Agentes Comunitários de Saúde 

 

Em denúncia admitida pela Ouvidoria do TCMGO, foram relatadas supostas irregularidades no município de 

Gouvelândia, relacionadas à possível inconstitucionalidade da Lei nº 774/17, que determina no art. 2º: “Ficam 

criados os seguintes cargos de provimento comissionado, a serem providos mediante a realização de provas de processo seletivo público 

simplificado, ou processo seletivo de provas ou provas e títulos”. Na sessão plenária de 23/1/19, o Tribunal Pleno foi 

unânime em acolher o voto apresentado pelo Relator, que no mérito: (a) julgou procedente a presente denúncia, 

haja vista que o referido dispositivo legal não é compatível com o ordenamento jurídico vigente, sem contudo 

aplicar multa, considerando-se que não houve qualquer nomeação nem publicação de edital de seleção pelo 

Poder Executivo com base na norma; e recomendou (b) que o município deixe de aplicar o art. 2º da Lei nº 

774/17 ante ao reconhecimento de que o texto não atende às exigências constitucionais; (c) ao Prefeito, que se 

abstenha de praticar qualquer ato de nomeação ou publicação de edital de seleção para o preenchimento de vagas 

criadas pelo referido artigo, sob pena deste Tribunal de Contas desencadear novo processo fiscalizatório para 

acompanhar o seu cumprimento; e (d) o envio, pelo Poder Executivo, de projeto de lei para criação de cargos 

efetivos de Agentes Comunitários de Saúde, em quantitativo suficiente para atender às necessidades do 

município. Destacou que o art. 2º da Lei nº 774/17 utilizou incorretamente os termos legais, haja vista prever 

provimento comissionado “mediante realização de processo seletivo público simplificado ou processo seletivo de provas e títulos”. 

Ressaltou a regra constitucional disposta no art. 37, II e V, que preceitua o caráter de livre nomeação e 

exoneração dos cargos comissionados, e sua destinação exclusiva às atribuições de direção, chefia ou 

assessoramento. Culminando com o entendimento exposto, o art. 16 da Lei nº 11.350/06 autoriza a contratação 

excepcional e precária para os cargos de Agentes de Combate às Endemias e Agentes Comunitários de Saúde 

somente quando evidenciada a ocorrência de surtos epidêmicos, acontecimento não demonstrado nos autos. 

Sendo assim, a contratação para os citados cargos se dará, em regra, por processo seletivo público, nos termos do 

art. 9º da Lei nº 11.350/06. O Relator coadunou com o posicionamento da Secretaria de Atos de Pessoal de 

apenas afastar a aplicação do art. 2º e não declará-lo inconstitucional, poder implicitamente atribuído aos órgãos 

de controle, conforme destacado pelo STF no MS 35.410/DF. Justificou a recomendação para o envio imediato 

de projeto de lei à Câmara Municipal para a criação de cargos efetivos de Agentes Comunitários de Saúde, para 

que as necessidades do município não sejam afetadas pela orientação disposta no item (b). O voto foi aprovado 

por unanimidade (Acórdão nº 00011/19. Processo nº 17748/17, Rel. Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, 23.1.19). 

 

Restituição ao erário por patrocínio indireto a agremiação esportiva local 

  

Trata-se de Tomada de Contas Especial instaurada nos autos do processo nº 12.529/17, visando apurar os 

responsáveis e quantificar o dano gerado pelo cometimento da seguinte irregularidade: edição de decreto pelo 

Prefeito de Itumbiara, dispondo sobre a campanha “Contribuinte Premiado 2017”, que consistiu na aquisição de 

ingressos para as partidas do Itumbiara Esporte Clube no Campeonato Goiano de Futebol para posterior 

distribuição aos contribuintes que comprovassem o adimplemento de impostos municipais. A ação 

governamental foi implementada por meio de convênio celebrado com a Federação Goiana de Futebol (FGF), o 

que ao final mostrou ser manobra para arrecadação de dinheiro público pelo clube. A Relatora emitiu parecer 

pela rejeição das Contas do Prefeito da época e pela imputação de débito na ordem de R$1.265.485,17. Foi 

demonstrada a aquisição de 10.000 ingressos pelo município, quantitativo instituído aleatoriamente, sem a 

realização de estimativa do número de torcedores do clube ou capacidade do estádio. Verificou-se que os itens 

adquiridos beneficiaram menos de 10% da população local, estimada à época em 100.458 habitantes. Após 
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analisar os borderôs das partidas, concluiu-se não ter havido público pagante, estando supostamente presentes 

no estádio apenas os 10.000 contribuintes que receberam os ingressos adquiridos pela Prefeitura. O que se 

percebeu é que toda arrecadação dos jogos gerenciados pelo Itumbiara Esporte Clube originou-se dos cofres 

municipais, não deixando dúvidas de que houve a transferência de recursos públicos para desenvolver ou 

patrocinar interesses privados. A Relatora se amparou no art. 166 da CE/88, que condiciona o fomento estatal às 

práticas desportivas que possuam interesse público, ou seja, que atendam aos programas educacionais e culturais 

da população. Citou decisões do TCEPR, TCERS e TJGO no mesmo sentido. Exaltou que o convênio do 

município com a FGF tinha por escopo não somente a aquisição dos ingressos para distribuição aos 

contribuintes, mas visava ao repasse de valores ao Itumbiara Esporte Clube de maneira dissimulada, oblíqua, 

indireta. Ficou configurado desvio de finalidade, que viola diversos princípios norteadores da Administração, a 

exemplo da supremacia do interesse público, da economicidade e da impessoalidade. Em consonância com a 

jurisprudência do TJGO, a Relatora declarou que a Lei Municipal nº 4.736/16 deve ser considerada 

materialmente inconstitucional, pois “editada exclusivamente para atender o interesse privado em detrimento do público, que se 

revela pela inexistência de critérios objetivos e de justificativa plausível que apontem o interesse público primário que seria alcançado 

em proveito da coletividade com a concessão de benefício financeiro (subvenção/auxílio) a determinado e específico clube futebolístico 

profissional”. Afirmou que o aumento de arrecadação dos tributos durante a vigência do programa se deu em 

decorrência da instituição pelo município do REFIS, programa que gera substancial aumento na arrecadação 

tributária, devido à concessão de diversas vantagens aos interessados em quitar os débitos com a Administração. 

Não acatou, igualmente, a alegação do gestor de que a campanha “Contribuinte Premiado 2017” objetiva a 

educação fiscal da população e a implementação do direito ao lazer, uma vez que estas finalidades devem ser 

atingidas de outras formas. Esclareceu que o ente público não pode assumir a responsabilidade pelo pagamento 

integral de despesa que se destina ao lazer, tendo em vista o momento político e econômico-financeiro do país. 

Diante da prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo e antieconômico referente à assinatura do contrato nº 023/17 

e ao direcionamento de recursos públicos para time de futebol profissional, imputou-se ao ex-Prefeito a 

restituição ao erário do valor pago indevidamente ao Itumbiara Esporte Clube. O voto foi aprovado por 

unanimidade (Acórdão nº 00018/19. Processo nº 12529/17, Rel. Cons. Maria Teresa Garrido Santos, 23.1.19). 

 

Aplicação de multa por descumprimento de determinação do TCMGO referente à composição 

do quadro de pessoal do município e do sistema de controle interno 

 

Cuidam os autos de monitoramento do cumprimento do Acórdão nº 04867/10, instaurado em virtude de 

Representação formulada pelo Ministério Público de Contas (Processo nº 07198/16). O Pleno do TCMGO 

determinou a todos os municípios goianos o dever de: (a) manter um quadro de pessoal composto por maioria 

de servidores efetivos; (b) que todos os cargos em comissão atendam ao mandamento do art. 37, V, da CR/88, 

ou seja, se destinem exclusivamente às funções de direção, chefia e assessoramento; e (c) estabelecer em lei o 

percentual mínimo de cargos em comissão a serem preenchidos por servidores efetivos, observando-se que o 

percentual não poderia ser ínfimo. Foi definido que, considerando cada Poder separadamente (Executivo e 

Legislativo), a quantidade de servidores efetivos, em relação aos comissionados, deve ser superior a 50% do total 

destes. A Relatora reconheceu que o município de Catalão executou parcialmente as determinações impostas 

pelo TCMGO, tal como: o cumprimento do item (a), já que o número de cargos efetivos corresponde a 55% dos 

cargos públicos do Poder Legislativo de Catalão; e descumprimento do item (c), uma vez que o gestor deixou de 

apresentar lei que estabelece o percentual mínimo dos cargos em comissão a serem preenchidos por servidores 

efetivos. Foi demonstrado o descumprimento da INTC nº 008/14 (d), tendo em vista que o gestor destinou a 

chefia do sistema de controle interno a servidor comissionado. Destacou que, ao deixar de criar cargos e nomear 

servidores, no mínimo, com vínculo efetivo e permanente, com atribuições compatíveis à atividade-fim do 

Controle Interno, foram descumpridos os art. 37, I e II, e 74, da CR/88. Diante do exposto, a Relatora aplicou 

multas pelas falhas descritas, que advindas do descumprimento dos prazos fixados no Acórdão nº 04867/10 e 

das determinações legais. Fixou prazo de 120 dias, a partir do trânsito em julgado, para o responsável adotar as 

seguintes providências: (d) estabelecer, em lei, o percentual mínimo de cargos em comissão a serem preenchidos 
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por servidores efetivos, observando que o percentual não pode ser ínfimo; (e) promover a estruturação do 

controle interno do Poder Legislativo de Catalão, mediante: (e.1) a criação de cargo(s) efetivo(s) cujas atribuições 

sejam compatíveis à atividade-fim de Controle Interno para compor o quadro de pessoal da Controladoria da 

Câmara; (e.2) a deflagração de concurso público para provimento do(s) cargo(s) acima mencionados; (e.3) 

nomeação de servidor efetivo para ocupar o cargo de Chefe do Controle Interno do município, em atendimento 

ao art. 5º da INTC nº 08/14 e art. 37, II, da CR/88, sobretudo considerando que, na atual composição da 

controladoria do legislativo (de diminuta estrutura), servidor comissionado ocupa cargo de chefia e desempenha 

função rotineira de servidor efetivo, em burla à regra constitucional do concurso público. Por fim, determinou a 

autuação de processo para fase de cumprimento de acórdão para que, em 90 dias, o responsável comprove o 

cumprimento dos itens (c) e (d). O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 00294/19. Processo nº 

12826/17, Rel. Cons. Maria Teresa Garrido Santos, 30.1.19) 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

TCU – A subcontratação do objeto é admitida apenas parcialmente, desde que motivada sob a 

ótica do interesse público e com os seus limites devidamente fixados pelo contratante, não 

podendo a atuação do contratado transformar-se em mera intermediação ou administração de 

contrato 

 

“A partir de representação formulada ao TCU dando ciência de inquérito civil público conduzido pela 

Procuradoria da República no Estado do Espírito Santo, foi instaurada tomada de contas especial com vistas a 

apurar possíveis irregularidades na contratação de transporte escolar por parte da prefeitura municipal de São 

Mateus-ES, com recursos do Programa Nacional do Transporte Escolar (Pnate). Entre as irregularidades 

suscitadas, mereceu destaque a “ocorrência de superfaturamento e de locupletamento da contratada em razão da subcontratação 

de 75% do objeto contratual, beneficiando-se, assim, da diferença entre o valor contratual ajustado, e recebido do município, e o valor 

que pagou às subcontratadas”. A unidade técnica que atuou no feito ressaltou terem sido subcontratadas duas 

empresas que haviam participado da licitação, em competição com a subcontratante, bem como o “fato de o valor 

subcontratado (R$ 2,30/km) corresponder ao valor anteriormente pago no contrato então vigente corrigido pelo percentual de ajuste 

acumulado apurado pela própria prefeitura (calculado em 27,3770%)”. Ao concordar com a imputação de débito, o 

relator assinalou dois aspectos quanto à solicitação, por parte da contratada, de autorização ao ex-prefeito para 

subcontratar o objeto pactuado: “(1) o pedido de subcontratação abrangia a quase totalidade das linhas (75%), mas não a 

integralidade do contrato; (2) não há mínima justificativa sobre a necessidade de tal subcontratação, seja sobre o atendimento de 

algum interesse da administração, seja sobre a melhor prestação do serviço”. E o então prefeito teria encaminhado resposta à 

contratada autorizando “não só a subcontratação parcial requerida, mas, ainda mais: a subcontratação/transferência total da 

execução dos serviços”. Ao invocar o art. 72 da Lei 8.666/1993, o relator pontou que “a subcontratação, se autorizada, é 

admitida somente parcialmente. E só é admissível quando seja compatível com a natureza do objeto, devendo a Administração fixar 

limite, para que a contratação de obras, serviços ou fornecimento não seja convolada em integral ou preponderante serviço de 

intermediação ou de administração de contratos, caracterizando efetiva burla ao princípio da licitação e, consequentemente, potencial 

pagamento por serviços não contratados e não executados: a intermediação/administração de contratos”. No caso concreto, 

acrescentou o relator, “a autorização para subcontratar revela-se flagrantemente ilegal, pois inexistente argumento de necessidade 

apresentado pela contratada; inexistente avaliação de conveniência para a Administração; inexistentes pareceres que expusessem 

fundamentos fáticos dessa natureza; situações que se somam ao fato de o então prefeito ter ampliado o atendimento do pedido inicial 

feito pela contratada, ao autorizar subcontratação/transferência total do objeto contratual, quando foi requerido apenas 

subcontratação parcial, e permitindo a efetiva e concreta mutação da situação de fato da contratada: de prestadora direta de serviços 

para mera intermediária entre a administração municipal e as empresas que efetivamente realizaram o transporte escolar”. E 

arrematou: “o objeto (transporte escolar) era constituído por um conjunto de linhas de transporte. Cada linha poderia ser operada 

isoladamente pela subcontratada. O que se subcontratou não foram atividades partes de uma operação mais abrangente conduzida 

sob a responsabilidade da contratada, como, por exemplo, uma determinada linha se transporte. A contratada subcontratou várias 
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linhas, que no total representaram 75% do conjunto das linhas licitado. Cada uma delas operada integralmente pela subcontratada”. 

Destarte, o trabalho da contratada nessas linhas consistiu tão somente em “emitir a nota fiscal para a prefeitura de São 

Mateus, receber o pagamento (R$ 2,59/km) e repassar o equivalente a R$ 2,30/km para as subcontratadas, apropriando-se, sem 

justa causa, do diferencial (deduzidos os impostos recolhidos). Tal ganho ilegítimo, perceptível a um administrador diligente, foi 

viabilizado pela autorização, não fundamentada e desarrazoada, concedida pelo ex-prefeito, que não agiu com o cuidado devido, 

necessário e esperado”. Ao final, o relator registrou que, ao autorizar a subcontratação, “ainda que sustentada em parecer 

da procuradoria do município - inepto, no caso -, o ex-prefeito viabilizou a concretização de ganhos indevidos da empresa 

contratada”. Acolhendo a proposição do relator, o colegiado decidiu julgar irregulares as contas dos responsáveis e 

condená-los, solidariamente, em débito.” (TCU. Primeira Câmara, 13.11.18. Acórdão 14193/2018. Rel. Min. 

Subst. Weder de Oliveira. Informativo de Licitações e Contratos n. 359. 
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Este Informativo, desenvolvido a partir de notas tomadas nas sessões de julgamento das Câmaras e do Tribunal Pleno, 

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

deste Tribunal. 
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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

 

Responsabilidade pelo pagamento do abono de permanência do servidor cedido a outro Ente 

Federado 

 

Trata-se de Consulta formulada pelo Gestor do Fundo de Previdência dos Servidores do município de Abadiânia 

- ABADIANAPREV, quanto à responsabilidade pelo pagamento do abono de permanência de servidor cedido a 

outro Ente Federado. O Relator apresentou seu voto concordando com a Secretaria de Atos de Pessoal (SAP) e 

com o Ministério Público de Contas. A SAP ressaltou que o abono de permanência, instituído pela EC n° 41/03, 

é um direito assegurado ao servidor que, tendo implementado as condições para aposentadoria voluntária 

integral, estabelecidas no art. 40, III, “a”, da CR/88, opte por permanecer em atividade funcional. Salientou que 

o abono é um incentivo para que o funcionário permaneça no serviço público se assim o desejar, mesmo após 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc41.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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completar os pressupostos da aposentadoria voluntária, em razão da economia da Administração Pública que, 

“além de evitar os custos que teria com o pagamento de aposentadoria ao servidor, se abstém de ter que nomear 

novo servidor para ocupar a vaga daquele que se aposentou, o que incrementaria os gastos com o pessoal”. A 

Secretaria observou que mesmo que o servidor esteja à disposição de outro Ente Federativo, no interesse da 

Administração Pública, tem direito ao abono, sob pena de tratamento discriminatório. Asseverou que “a 

competência para legislar sobre Previdência Social é concorrente entre os entes federativos, conforme dispõe o 

art. 24, XII c/c art. 30, I e II, da Constituição Federal. Contudo, incumbe à União a edição de normas gerais, nos 

termos do art. 24, § 2º”. Informou que o Ministério da Previdência Social expediu a ON nº 02/09, que estabelece 

em seu art. 86, § 5º, que o responsável para o pagamento do abono de permanência será o órgão ou entidade ao 

qual incumbe o ônus pelo pagamento ou subsídio, salvo disposição expressa em sentido contrário. Colacionou 

jurisprudência do STF corroborando com o entendimento da Secretaria. Ressaltou que o abono de permanência 

não elide com a obrigação do ente público de realizar o desconto da contribuição previdenciária, por ser uma 

substituição da isenção de contribuição previdenciária, com previsão no § 1º do art. 3º e no § 5º do art. 8º da EC 

nº 20/98. Ressaltou que “com a instituição do abono de permanência, o servidor continua a contribuir para o 

regime próprio de previdência ao qual esteja vinculado, ficando por conta do Tesouro do ente público o encargo 

de pagar-lhe o abono no mesmo valor da contribuição”. Reforçou que o servidor público, titular de cargo 

efetivo, mantém o vínculo com o regime previdenciário do órgão cedente, mesmo no caso de cessão a órgão ou 

entidade da Administração Pública direta ou indireta de outro Ente da Federação, com ou sem ônus para o 

cessionário. O Ministério Público corroborou com as conclusões exaradas pela Unidade Técnica, sustentando 

que, nos casos em que a remuneração do cedido couber ao cessionário, este deverá repassar as contribuições 

previdenciárias à unidade gestora do RPPS a que está vinculado o cedido, em conformidade com o art. 1º-A, da 

Lei nº 9.717/98. A proposta foi aprovada por unanimidade, nos seguintes termos: a) o ente responsável pela 

remuneração do servidor público cedido à órgão ou entidade da Administração Pública da Administração Direta 

ou Indireta de outro ente federativo também é responsável pelo pagamento do abono de permanência, salvo 

disposição expressa em sentindo contrário no ato de formalização da cessão; b) o pagamento do abono de 

permanência não elide a obrigação do ente responsável pelo pagamento dos vencimentos de realizar o desconto 

da contribuição previdenciária a que se vincula o servidor cedido. (Acórdão-Consulta nº 00001/19. Processo nº 

14056/18, Rel. Cons. Subst. Irany de Carvalho Júnior, 7.02.18). 

 

Regras para a majoração da alíquota de contribuição previdenciária funcional 

 

Em resposta à Consulta formulada pelo gestor do Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores de 

Aurilândia - AURIPREV, o Plenário do TCMGO se manifestou no sentido de que é possível a majoração da 

alíquota de contribuição do pessoal civil, ativo, inativo e dos pensionistas vinculados ao RPPS, desde que sejam 

observados os critérios estabelecidos no art. 3º da Portaria MPS nº 402/08, na implementação do plano de 

custeio proposto em avaliação atuarial – realizada nos moldes da norma vigente, Portaria MF nº 464/18 –, 

visando ao cumprimento do princípio constitucional do equilíbrio financeiro e atuarial do RPPS (art. 40, CR/88), 

atentando-se, contudo, para o princípio do não confisco (art. 150, IV, CR/88). O Relator adotou o 

posicionamento apresentado pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público de Contas. A Secretaria de Contas 

Mensais de Gestão apresentou uma evolução do sistema previdenciário no Brasil e destacou que os fundos 

gestores devem revisar periodicamente o plano de custeio, que constitui na definição das fontes de recursos 

necessárias para o financiamento dos benefícios oferecidos pelo Plano de Benefícios e da taxa de administração, 

quais sejam: aportes financeiros estatais e contribuições previdenciárias a serem pagas pelo ente federativo, pelos 

servidores ativos e inativos vinculados e pelos pensionistas ao respectivo RPPS. Salientou que, sendo apurado 

http://sa.previdencia.gov.br/site/2016/06/ORIENTACAONORMATIVASPSn02de31mar2009atualizadaate11jul2014-1-1.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Emendas/Emc/emc20.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9717.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9717.htm
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/14056/2018
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/14056/2018
http://sa.previdencia.gov.br/site/2017/07/PORTARIA-MPS-n%C2%BA-402-de-10dez2008-atualizada-at%C3%A9-19jul2017.pdf
http://sa.previdencia.gov.br/site/2018/11/PORTARIA-MF-no-464-de-19nov2018-publicada.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
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déficit atuarial no exercício, deverão ser adotadas medidas para o seu equacionamento, conforme disposto no art. 

53 da Portaria nº 464/18 do Ministério da Fazenda. Ressaltou que a fixação da alíquota dos segurados dos 

Regimes Próprios de Previdência municipais não poderá ser inferior à alíquota fixada aos servidores titulares de 

cargos efetivos da União (atualmente em 11%), em consonância com o §1º do art. 149 da CR/88, e que deverá 

ser observado o art. 3º da Portaria MPS nº 402/08 que estabelece: I – a alíquota de contribuição dos segurados 

ativos destinada ao RPPS não poderá ser inferior à dos servidores titulares de cargos efetivos da União; II – as 

contribuições sobre os proventos de aposentadoria e sobre as pensões observarão a mesma alíquota aplicada ao 

servidor ativo do respectivo ente federativo e incidirá sobre a parcela dos proventos e pensões concedidas pelo 

RPPS que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios do RGPS; III – a contribuição do ente 

federativo não poderá ser inferior ao valor da contribuição do servidor ativo nem superior ao dobro desta, 

observado o cálculo atuarial inicial e as reavaliações atuariais anuais. Afirmou que, caso o plano de custeio 

indique a necessidade de majoração da alíquota relativa aos segurados ativos, aposentados e pensionistas, a lei 

deve ser publicada em prazo compatível com o previsto no §6º do art. 195 da CR/88, em obediência ao princípio 

da anterioridade nonagesimal. Por fim, a Unidade Técnica ressaltou a obrigatoriedade de se observar o princípio 

do não confisco, estabelecido no art. 150, IV, da CR/88, sendo explicitamente vedado que a carga tributária seja 

tão elevada ao ponto de se assemelhar à tomada da propriedade do contribuinte pelo Estado e que o 

administrador público, quando da fixação da alíquota aplicável às contribuições previdenciárias, deve se atentar 

para os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O parecer foi aprovado por unanimidade (Acórdão-

Consulta nº 00002/19. Processo nº 17357/18, Rel. Cons. Subst. Maurício Oliveira Azevedo, 20.2.19). 

 

Possibilidade de conversão das férias do Prefeito Municipal em pecúnia 

 

Trata-se de Consulta formulada pelo Chefe do Poder Executivo de Santo Antônio de Goiás, quanto à 

possibilidade de converter as férias do Prefeito em pecúnia, por entender que há previsão legal na 

municipalidade. O Relator esclareceu que o direito às férias anuais remuneradas encontra inserido no rol de 

Direitos Sociais estabelecido no art. 7º, XVII, da CR/88, estendido aos servidores públicos, com base no § 3º do 

art. 39, e previsto nos Estatutos de Servidores Públicos dos diversos Entes Federativos. Ressaltou que com o 

julgamento do RE nº 650898/17 do STF e a Edição da INTC n° 12/17 foi pacificado o entendimento acerca da 

possibilidade de recebimento do acréscimo de 1/3 de férias aos agentes políticos, desde que expressamente 

previsto na legislação municipal. Informou que o Estatuto do Servidor Público do município de Santo Antônio 

de Goiás contém a previsão do direito de férias acrescidas de 1/3 para Prefeito e Secretários Municipais, porém a 

consulta se originou de dúvida gerada quanto à interpretação do § 5º do art. 117 do referido Estatuto: “Será 

permitida a conversão de férias em dinheiro, mediante requerimento do funcionário apresentado, 30 (trinta) dias 

antes do seu início, vedada qualquer outra hipótese de conversão em dinheiro”. O Relator observou que a 

conversão das férias em pecúnia é um direito originário da Consolidação das Leis do Trabalho, que traz em seu 

art. 143, a aplicação apenas aos trabalhadores da iniciativa privada e aos empregados públicos, submetidos ao 

regime celetista. Neste contexto, asseverou: “para que o prefeito e demais agentes políticos ou, servidores 

públicos em geral, façam jus a referida conversão deve haver previsão em lei específica ou, se for o caso, no 

Estatuto do Servidor Público”. Informou que a doutrina mais abalizada entende não serem aplicáveis aos agentes 

políticos as regras contidas no Estatuto do Servidor Público, uma vez que foram criadas para regular a relação 

jurídica funcional entre o servidor público estatutário e o Ente Federado. Explicou que as férias são direitos 

indisponíveis do trabalhador, destinadas à proteção da saúde, sendo, portanto, a conversão da totalidade do 

período de gozo das férias em pecúnia uma afronta ao escopo deste instituto jurídico, ensejando a 

inconstitucionalidade de qualquer norma que estabeleça essa possibilidade. Complementou que devem ser 

https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/17357/2018
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/17357/2018
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questionadas as normas estatutárias que autorizam o servidor, mediante requerimento, obter a conversão de todo 

o período de fruição de férias em pecúnia, conforme previsto no Estatuto do Município em questão, por 

confrontar com os objetivos e fundamentos deste instituto jurídico. Esclareceu que, mesmo sendo a declaração 

de inconstitucionalidade da lei matéria não competente dos Tribunais de Contas, estes podem apreciar a 

constitucionalidade de leis e atos do Poder Público além de orientar seus jurisdicionados quando for verificada 

alguma inconstitucionalidade no texto de suas leis. Orientou aos jurisdicionados para “ao inserirem nas normas 

municipais a possibilidade da conversão das férias em pecúnia estabeleçam limites para o número de dias em que 

será possível essa conversão”. Concluiu que a conversão do período de fruição das férias do Prefeito em pecúnia, 

mediante requerimento prévio, exige previsão em lei específica, sendo indevida a aplicação das disposições 

previstas no Estatuto do Servidor Público. A proposta foi aprovada por unanimidade, nos seguintes termos: a 

conversão do período de fruição das férias do Prefeito em pecúnia necessita de previsão em lei específica, não 

lhe sendo aplicáveis as disposições previstas no Estatuto do Servidor Público. Os municípios foram orientados 

para que façam constar em suas leis a possibilidade de conversão das férias em pecuniária, limitando o número 

de dias a serem convertidos, com base nas normas de Direito Internacional (Convenção n° 132 da OIT) e de 

Direito Privado (art. 143 da CLT), que estipulam até 1/3 do período de férias, com o objetivo de preservar a 

saúde e a segurança do trabalhador, conforme os ditames constitucionais. (Acórdão-Consulta nº 00003/19. 

Processo nº 07582/18, Rel. Cons. Subst. Vasco Cícero Azevedo Jambo, Rev. Cons. Joaquim Alves de Castro 

Neto, 27.2.19). 

 

 

 

 

 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

Concessão de cautelar em Registro de Preços por desclassificação desarrazoada de 

participante 

 

O Tribunal Pleno concedeu Medida Cautelar, proferida em Denúncia, para determinar a imediata suspensão do 

Pregão Presencial nº 99/18, promovido pelo Fundo Municipal de Saúde (FMS) de Senador Canedo, na fase em 

que se encontrar, até ulterior deliberação do TCMGO. Trata-se de Registro de Preços objetivando futuro e 

eventual fornecimento de refeições hospitalares e para eventos realizados nas unidades administrativas vinculadas 

ao FMS. A denunciante informou ter havido afronta à isonomia no tratamento dos participantes do certame, 

pela desclassificação de alguns licitantes que descumpriram cláusula editalícia, cujo vício seria sanável. Apontou 

que a eliminação de algumas empresas licitantes poderia gerar prejuízo financeiro ao erário, uma vez que a 

proposta vencedora era superior à da empresa denunciante em quase um milhão de reais. Ao examinar o 

instrumento convocatório, o Relator verificou a existência de motivos para a suspensão imediata do 

procedimento licitatório. Em consonância com o parecer da Unidade Técnica, destacou que o art. 43, §3º, da Lei 

nº 8.666/93 autoriza a Comissão de Licitação a promover diligências para esclarecer ou complementar a 

instrução do processo. Afirmou que o art. 4º, XII, da Lei nº 10.520/02 decidiu proporcionar ao Pregão menor 

burocracia, de modo que primeiro analisa-se o preço e depois os documentos de habilitação. Logo, considerou 

que houve falha da Administração em priorizar o formalismo exarcebado, determinando a desclassificação do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/D3197.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/Del5452.htm
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/07582/2018
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/07582/2018
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/07582/2018
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
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licitante em vez de realizar diligência para solucionar a divergência constatada. Considerou a eliminação da 

denunciante como conduta rígida e desapropriada. Atentou que, no cumprimento do princípio da vinculação ao 

instrumento convocatório, o gestor não deve pecar pelo formalismo, consistente no apego exacerbado à forma e 

à formalidade, a implicar à absoluta frustração da finalidade precípua do certame, que é a de selecionar a 

proposta mais vantajosa para a Administração Pública. O que se procura evitar é que por um julgamento 

objetivo, porém, com apego literal ao texto da lei ou do ato convocatório, se excluam licitantes ou se descartem 

propostas que, potencialmente, representariam o melhor contrato para a Administração. Concluiu pela suspensão 

do certame, determinando que seja reconsiderada a fase de habilitação, tendo em vista que as divergências 

ensejadoras da desclassificação dos licitantes não foram suficientes. O voto foi aprovado por unanimidade 

(Acórdão n. 00929/19. Processo nº 00895/19, Rel. Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, 13.2.19). 

 

Desvio de Função e Ascensão funcional ilegal 

 

Trata-se de Representação oferecida pela Secretaria de Atos de Pessoal do TCMGO, informando possíveis 

irregularidades na legislação municipal de Águas Lindas de Goiás que permitiu a ascensão dos servidores 

ocupantes do cargo de Vigia para o cargo de Guarda Municipal, em desacordo com o art. 37, caput, e inc. II da 

CR/88 e art. 92, II, da Constituição do Estado de Goiás. O Relator iniciou seu voto fundamentando a 

competência dos Tribunais de Contas para apreciação da constitucionalidade das leis, com base na Súmula nº 

347 do STF, com observância da cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da CR/88. Sustentou que o 

art. 10 da Lei nº 13.022/14 dispõe sobre os requisitos básicos para a investidura no cargo público de Guarda 

Municipal, não podendo os Tribunais de Contas estabelecerem requisitos diversos dos que constam na referida 

Lei Federal. Sustentou que a Lei Municipal nº 1.260/16, que regulamenta a Guarda Municipal de Águas Lindas, 

criou de forma ilegal o cargo de Guarda Patrimonial (nível fundamental), subindo para o cargo de Guarda 

Municipal se fosse concluído o nível médio de escolaridade, desrespeitando os preceitos gerais estabelecidos na 

Lei Federal. O Relator ressaltou que os critérios de ascensão na carreira são bastante diferentes e que a permissão 

de migração de um cargo para outro, conforme previsto na lei federal, configura transposição ilegal e desvio de 

função de um cargo inicio de carreira para os demais cargos no meio e fim da carreira. Arrematou que é possível 

conferir que houve, no caso, a junção de dois cargos distintos em uma só carreira, devendo, para a regularização 

da situação, serem criados, mediante lei, de carreiras distintas para os cargos de Guarda Patrimonial (vigia) e 

Guarda Municipal, cada uma com seus respectivos requisitos de ingresso, promoção e progressão. Concordou 

com a Unidade Técnica e o Ministério Público de Contas (MPC) em manter a Medida Cautelar nº 0008/18, que 

determinou a imediata suspensão dos enquadramentos dos cargos de Vigias para Guarda Patrimonial e Guarda 

Civil Municipal, tendo em vista a presença do requisito liminar do fumus boni iuris, até que os responsáveis 

comprovem a regularização da carreira unificada de Guarda Patrimonial e Guarda Municipal. A representação foi 

conhecida e considerada procedente. A proposta do Relator foi aprovada por unanimidade e foi encaminhada 

cópia da documentação dos autos ao MPC, e da presente decisão ao Ministério Público Estadual para eventual 

propositura de Ação Direta de Inconstitucionalidade em face do art. 26 da Lei Municipal nº 1260/16 de Águas 

Lindas de Goiás ou providências que entender cabíveis, alertando que a decisão não transitou em julgado. 

(Acórdão nº 01047/19. Processo nº 15155/18, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 20.02.19). 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 
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STF – Procurador municipal e teto remuneratório 

  

“A expressão "Procuradores", contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, 

compreende os procuradores municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, 

portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em 

espécie, dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria e 

em conclusão de julgamento, ao apreciar o Tema 510 da repercussão geral, deu provimento a recurso 

extraordinário em que se discute a possibilidade de considerar-se como teto remuneratório dos procuradores 

municipais o subsídio dos desembargadores de tribunal de justiça (vide Informativo 821). O colegiado entendeu 

que o cerne da controvérsia está no alcance dado à expressão “procuradores”, contida na parte final do inciso XI 

do art. 37 da CF. O termo “Procuradores”, na axiologia do Supremo Tribunal Federal (STF), compreende os 

procuradores autárquicos, além dos procuradores da Administração Direta, o que conduz à compreensão de que 

os procuradores municipais também estão abrangidos pela referida locução. Assim, é inconstitucional a 

hermenêutica que exclua da categoria “Procuradores” os defensores dos municípios, que desempenhariam 

idênticas atribuições dos procuradores congêneres no âmbito da União, dos estados e do Distrito Federal. Desse 

modo, não haveria fundamento para referido discrímen entre os procuradores, o que resultaria em uma 

advocacia pública municipal cujo subteto fosse o subsídio do prefeito. Ao assim proceder, os procuradores 

municipais estariam sujeitos às mais diversas contingências políticas, distantes do subteto de noventa inteiros e 

vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos ministros do STF. Indubitável, portanto, 

que os procuradores municipais integram a categoria da advocacia pública a que a Constituição denomina de 

“funções essenciais à Justiça” e, quanto ao teto remuneratório, devem estar sujeitos ao subsídio dos 

desembargadores dos tribunais de justiça estaduais. Por fim, o Plenário assentou que o constituinte não obriga os 

prefeitos a assegurarem ao seu corpo de procuradores um subsídio que supere o do chefe do Executivo 

municipal. Nos termos do art. 61, §1º, II, “c”, da CF, compete ao chefe do Poder Executivo municipal a 

iniciativa privativa de lei que discipline o regime de subsídio de seus procuradores. Dessa forma, cabe ao prefeito 

avaliar politicamente, diante das circunstâncias orçamentárias e da sua política de recursos humanos, a 

conveniência de permitir que um procurador de município receba mais do que o chefe do Poder Executivo 

municipal. Vencidos o ministro Teori Zavascki e a ministra Rosa Weber, que negaram provimento ao recurso, 

por entenderem não ser compatível com o princípio federativo submeter o teto de servidores municipais à 

fixação de remuneração do estado-membro.” (STF. Pleno, 28.2.19. RE 663696/MG. Rel. Min. Luiz Fux. 

Informativo do STF nº 932). 

 

TCU – A justificativa de preço em contratação decorrente de inexigibilidade de licitação (art. 

26, parágrafo único, inciso III, da Lei 8.666/1993) pode ser feita mediante a comparação do 

valor ofertado com aqueles praticados pelo contratado junto a outros entes públicos ou 

privados, em avenças envolvendo o mesmo objeto ou objeto similar. 

 

“Denúncias oferecidas ao TCU apontaram possíveis irregularidades em contratações diretas de consultorias 

técnicas especializadas, sob o fundamento da inexigibilidade de licitação (art. 25, inciso II, da Lei 8.666/1993), 

firmadas pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (ECT). Entre os pontos discutidos nos autos, 

mereceram destaques a avaliação quanto à presença simultânea dos requisitos de natureza singular do objeto e 

notória especialização do contratado, que levaram à inviabilidade de competição, e a justificativa dos preços 

praticados. No que diz respeito aos preços contratados, o relator assinalou em seu voto, preliminarmente, a 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4168352&numeroProcesso=663696&classeProcesso=RE&numeroTema=510
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo821.htm
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=663696&classe=RE&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
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“dificuldade de justificar o preço nos casos de inexigibilidade à luz de propostas de outros fornecedores ou prestadores, razão pela qual 

foi nascendo o entendimento de que a razoabilidade do preço poderia ser verificada em função da atividade anterior do próprio 

particular contratado (nessa linha, item 9.1.3 do Acórdão 819/2005-TCU-Plenário)”. Segundo ele, essa linha de raciocínio 

“vem evoluindo no seio da Administração Pública (vide Portaria-AGU 572/2011) e sendo convalidada pelo Tribunal, como nos 

Acórdãos 1.565/2015, 2.616/2015 e 2.931/2016, todos do Plenário”. Acerca do caso concreto, o relator assinalou 

que a ECT conseguiu demonstrar a adequação dos preços pactuados levando em conta os valores praticados, 

pelas empresas contratadas, em outras avenças por elas mantidas, restando, pois, “demonstrada a equivalência dos 

valores cobrados da Administração com os valores praticados pelas contratadas em outros ajustes contemplando o mesmo objeto ou 

objeto similar”. E concluiu: “Com isso em mente, enfatizo que a justificativa dos preços contratados observou o art. 26, parágrafo 

único, inciso III, da Lei 8.666/1993 e seguiu a jurisprudência desta Corte de Contas sobre o tema”, no que foi acompanhado 

pelos demais ministros.” (TCU. Plenário, 12.12.08. Acórdão 2993/2018. Rel. Min. Bruno Dantas. Informativo 

de Licitações e Contratos n. 361). 

 

TCU – Os licitantes, sob risco de responderem por superfaturamento em solidariedade com os 

agentes públicos, têm a obrigação de oferecer preços que reflitam os paradigmas de mercado, 

ainda que os valores fixados pela Administração no orçamento-base do certame se situem além 

daquele patamar 

 

“Por determinação contida no Acórdão 127/2013-Plenário, proferido em processo de auditoria que objetivava 

“verificar a regularidade das aquisições diretas ou por meio de licitações, realizadas pelo município de Santana/AP com recursos do 

SUS, em especial a ocorrência de eventuais direcionamentos em contratações ou burla ao caráter competitivo dos certames, no período 

de 2009/2011”, foram os autos convertidos em tomada de contas especial. Entre os fatos merecedores de 

apuração, destacou-se a “aquisição de produtos de limpeza por intermédio do pregão presencial 007/2010, com preços 

superfaturados, apurados com base na licitação de mesmo objeto realizado no ano anterior (pregão 039/2009)”. Citada em 

solidariedade com o secretário municipal de saúde de Santana/AP, com o coordenador de apoio administrativo 

da prefeitura e com a pregoeira à época, a sociedade empresária contratada argumentou, em essência, que 

“inexiste tipicidade ‘superfaturamento’ no art. 3º da Lei 8.666/1993, motivo pelo qual não cabe a aplicação de sanções”, e 

também que “não pode a sociedade ser punida se a administração aceitou pagar o preço ofertado”. Em seu voto, com relação 

ao uso do Pregão 39/2009 como referência de preços para o Pregão 7/2010, o relator ressaltou que este certame 

envolvera a aquisição da mesma quantidade dos mesmos materiais de limpeza, sendo que ambas as licitações 

tiveram como objetivo suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, respectivamente, nos anos de 

2009 e 2010. Nesse contexto, acrescentou o relator, “era esperado que houvesse pequena variação no preço dos itens, haja 

vista a identidade do objeto e da similaridade das condições de fornecimento dos materiais nas duas aquisições”. Não obstante, a 

equipe de fiscalização apurou excesso de preços de R$ 306.689,72, o que equivaleria a 89,7% do preço total de 

referência. Diante da confiabilidade do paradigma de comparação adotado e da magnitude do superfaturamento, 

a aquisição no âmbito do Pregão 7/2010 “gerou prejuízo ao erário, sendo cabível a imposição do dever de ressarcir”. Acerca 

do argumento da empresa contratada de que inexiste tipicidade “superfaturamento” no art. 3º da Lei 

8.666/1993, a inviabilizar assim a aplicação de sanções, o relator deixou assente que a celebração de contratos 

com preços superiores aos de mercado viola a obrigação contida no art. 43, inciso IV, da Lei 8.666/1993, 

dispositivo que, segundo ele, dirige-se tanto aos agentes públicos quanto às pessoas jurídicas ofertantes. Quanto 

ao outro argumento, de que a empresa agira de boa-fé e não poderia ser punida por ter a Administração aceitado 

pagar o preço ofertado, enfatizou o relator que a jurisprudência do TCU é remansosa no sentido de que os 

licitantes, sob risco de responderem por superfaturamento em solidariedade com os agentes públicos, têm a 

https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProxyHighlight?base=ACORDAO&ano=2005&numero=819&colegiado=P
http://www.normasbrasil.com.br/norma/portaria-572-2011_233419.html
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProxyHighlight?base=ACORDAO&ano=2015&numero=1565&colegiado=P
https://contas.tcu.gov.br/etcu/ObterDocumentoSisdoc?seAbrirDocNoBrowser=true&codArqCatalogado=9781162
https://portal.tcu.gov.br/lumis/portal/file/fileDownload.jsp?fileId=8A8182A2588DC718015890C2FF2C7D5C
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2993%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
http://contas.tcu.gov.br/egestao/ObterDocumentoSisdoc?codArqCatalogado=15960899
http://contas.tcu.gov.br/egestao/ObterDocumentoSisdoc?codArqCatalogado=15960899
https://contas.tcu.gov.br/juris/SvlProxyHighlight?base=ACORDAO&ano=2013&numero=127&colegiado=P
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obrigação de oferecer preços que reflitam os paradigmas de mercado, ainda que os valores fixados pela 

Administração no orçamento-base do certame se situem além daquele patamar. Ao propor a rejeição das 

alegações de defesa, o relator arrematou em seu voto: “Pelas circunstâncias relatadas acima, em especial a magnitude do 

superfaturamento e a facilidade de sua detecção, como visto, sou da opinião que todos os defendentes agiram com culpa grave, sendo, 

portanto, adequada a aplicação da multa especificada no art. 57 da Lei 8.443/1992”, no que foi acompanhado pelos 

demais ministros.” (TCU. Plenário, 12.12.08. Acórdão 183/2019. Rel. Benjamin Zymler. Informativo de 

Licitações e Contratos n. 362). 
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Este Informativo, desenvolvido a partir de notas tomadas nas sessões de julgamento das Câmaras e do Tribunal Pleno, 

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

deste Tribunal. 
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Possibilidade de prosseguir na Licitação Modalidade Convite com número inferior de 

licitantes 

 
Trata-se de Consulta formulada pelo Chefe do Poder Executivo de Santa Cruz de Goiás, quanto à possibilidade 

do procedimento da Licitação na modalidade de Convite prosseguir com apenas dois licitantes, quando tiver 

ocorrido a inabilitação do terceiro licitante por irregularidade fiscal. O Relator esclareceu que a Licitação na 

Modalidade Convite consiste em um procedimento com menor formalismo e que objetiva a contratações de 

pequeno vulto. Informou que as características mais marcantes da Modalidade Licitação é a presença de no 

mínimo três convidados, a ausência de edital e com a publicação mitigada. O Relator observou que a escolha dos 

destinatários do Convite tem previsão no § 3º do art. 22 da Lei nº 8666/93. Asseverou que “a inexistência de no 

mínimo 3 potenciais participantes no Convite, com propostas válidas consiste em uma questão controvertida, havendo entendimentos 

completamente opostos tanto na doutrina quanto na Jurisprudência”. Citou a Súmula 248 do TCU e os entendimentos de 

alguns doutrinadores demonstrando a controvérsia do tema em questão. Quanto ao outro questionamento 

apontado na consulta Relator entendeu que “desde que a Administração tenha eficientemente convidado três ou mais 

empresas do ramo de atividade concernente ao objeto da licitação para participar do convite, isto é, estabeleça desde logo os critérios 

que adotará no julgamento das propostas, antecipe a verificação da regularidade fiscal e social das empresas a serem convidadas, será 

cabível o prosseguimento do certame com número inferior a três convidados”. Complementou que a irregularidade na situação 

fiscal de ME ou EPP evidenciada na fase de habilitação dos procedimentos licitatórios não implicará na sua 

desclassificação do certame, caso em que a Administração deverá conceder um prazo de até cinco dias úteis, 

prorrogáveis, a seu critério, por igual período, de concessão de prazo para que o licitante possa regularizar a sua 

situação fiscal. Concluiu que o prosseguimento do procedimento licitatório com número de participantes inferior 

ao previsto no art. 22, 3º da Lei 8666/93, deve ser justificado nos autos do certame, de modo que fique 

demonstrado que a Administração realizou os convites de forma eficiente. A proposta foi aprovada por 

unanimidade, nos seguintes termos: Os municípios foram orientados para quando ocorrer o procedimento 

licitatório do Convite: a) convidem o maior número de licitantes possível, não se limitando ao mínimo previsto 

no 3º do art. 22 da Lei 8666/93; b) ao encaminharem os Convites a potenciais licitantes estabeleçam desde logo 

os critérios que adotaram no julgamento das propostas a fim de convidarem empresas que tenham capacidade 

para a execução do contrato, agindo com precaução e assegurando o recebimento de propostas válidas; c) ao 

formularem os Convites se antecipem quanto à verificação da regularidade fiscal e social das empresas que serão 

convidadas e se, possível, convoquem previamente os potenciais convidados para uma análise prévia da 

documentação. (Acórdão-Consulta nº 00005/19. Processo nº 05597/18, Rel. Cons. Subst. Vasco Cícero 

Azevedo Jambo, 13.03.18). 

 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

Anulação do Certame e devolução das taxas de inscrições dos candidatos 

 
O TCMGO, na sessão plenária de 13/03/2019, confirmou os termos da medida cautelar expedida em 

31/01/2018, e determinou a anulação do Concurso Público (nº 01/2017), realizado pelo Poder Legislativo de 

Porangatu. Tal fato se deu diante da decisão exarada no Acórdão nº 07616/18, que acolheu representação 

formulada por Vereadores do município, e julgou irregular a contratação realizada para a prestação de serviços 

técnicos de organização de concurso público. Naquela assentada, ficou comprovado que a empresa vencedora do 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/05597/2018
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/05597/2018
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certame é de propriedade de servidor público municipal, sendo tal direcionamento vedado pelo art. 9º, III, da Lei 

nº 8.666/93. Foi ressaltado também que a contratação de seu mediante elaboração de carta convite, modalidade 

licitatória que restringe a publicidade, comprometendo diretamente a competitividade do certame. Diante da 

anulação do edital da Carta Convite nº 05/17, que dele decorreu o Contrato nº 22/17, o Colegiado entendeu que 

restou prejudicada a análise do Concurso Público nº 01/17, motivo pelo qual não foi analisada a regularidade 

pelo TCMGO. Em razão disso, e da suspensão do concurso público mediante a determinação de medida 

cautelar antes da realização das provas, o relator convergiu com a Secretaria de Atos de Pessoal em ressalvar as 

irregularidades constatadas nos autos, deixando de aplicar as sanções cabíveis. Foi determinado, também, que o 

responsável promova a anulação do concurso público, bem como providencie a restituição dos valores pagos a 

título de inscrição pelos candidatos que concorreram aos cargos ofertados. (Acórdão nº 01577/19. Processo nº 

18976/17, Rel. Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, 13.03.19) 

 

Impossibilidade de utilização de recursos do FMAS para gastos com festividades do município 

 

Trata-se de Representação noticiando: 1) supostas irregularidades em contrato de prestação de serviços; 2) 

utilização indevida de recursos dos FMAS com festividades. O Relator apresentou seu voto concordando com a 

Secretaria de Licitações e Contratos (SLC), a Secretaria de Contas Mensais de Gestão (SCMG) e o Ministério 

Público de Contas. A SLC detectou direcionamento do procedimento licitatório em favor da empresa 

denunciada, em confronto com os princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, e o fracionamento 

irregular de despesas. Por sua vez, a SCMG apontou que as despesas com festividades (show de entretenimento 

para festa do dia das crianças, aluguel de brinquedos e fornecimento de alimentação para o dia das mães do ano 

de 2016) promovidas pelo FMAS e custeadas com recursos do FNAS não se enquadravam nos objetivos da 

assistência social, definidos pelo art. 2º da Lei nº 8742/93 (Lei Orgânica da Assistência Social), e nos critérios 

adotados na Resolução CNAS nº 11/15, pois não ficou comprovado que os beneficiados são os cidadãos que se 

encontram em situações de vulnerabilidade e risco social e pessoal. O voto do Relator foi aprovado por 

unanimidade no sentido de considerar a Representação parcialmente procedente, declarar a inidoneidade do 

licitante e aplicar multa ao Prefeito Municipal. (Acórdão nº 01914/19. Processo nº 12624/17, Rel. Cons. Daniel 

Goulart, 27.03.19) 

Irregularidades no edital de Chamamento Público no tocante ao credenciamento de 

profissionais da saúde  

 
Trata-se de Denúncia encaminhada à Ouvidoria deste Tribunal de Contas noticiando supostas irregularidades em 

Edital de Chamamento Público, para credenciamento de profissionais da saúde. O Relator apresentou seu voto 

em concordância com a Secretaria de Licitações e Contratos (SLC) e com o Ministério Público de Contas. A 

Secretaria sustentou que no credenciamento o Poder Público não seleciona apenas um participante, mas sim, 

pré-qualifica todos os interessados que preencham os requisitos previamente determinados no ato convocatório. 

Observou que se tem entendido o credenciamento como formalmente legal com fundamento na inexigibilidade 

de licitação para a contratação de todos os interessados que preencham as condições do chamamento, pois nesse 

caso haveria inviabilidade de competição. Asseverou que, no caso da presente denúncia, o Edital do 

Chamamento Público de 2017 estabeleceu a análise curricular e a avaliação de títulos como critérios de 

pontuação para classificação dos profissionais interessados, o que novamente aconteceu no Edital de 

Chamamento Público de 2018, e que tais critérios se configuram como disposições restritivas, que violam o art. 

22, 8º, da Lei nº 8666/93. A SLC entendeu que o credenciamento foi feito de forma irregular, pois a avaliação 
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estabelecida pode promover privilégios a determinados candidatos e que no processo de credenciamento não 

deve haver competição entre os interessados em contratar com a Administração Pública. A proposta foi 

aprovada por unanimidade, considerando-se procedente a Denúncia e aplicando multa ao Gestor do FMS. 

(Acórdão nº 01577/19. Processo nº 01931/19, Rel. Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiróz, 27.03.19) 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

TCU – Responsabilidade. Licitação. Homologação. Proposta de preço. Inexequibilidade. 

Cálculo. Erro. Comissão de licitação 

 

“Eventual erro de cálculo que leve à desclassificação indevida de proposta por inexequibilidade de preço (art. 48, 

§1º, da Lei 8.666/1993) deve ser atribuído à comissão de licitação, e não à autoridade responsável pela 

homologação do certame. Não é razoável esperar que tal autoridade refaça o trabalho de responsabilidade de 

outrem a fim de assegurar-se do acerto da desclassificação de proposta tida por inexequível.” (TCU. Pleno, 

20.3.19. Acórdão nº 599/2019. Rel. Min. Walton Alencar Rodrigues. Boletim de Jurisprudência nº 257).  

 

TCU – Licitação. Qualificação técnica. Conselho de fiscalização profissional. CREA. Quitação 

 

“É ilegal a exigência de prova de quitação com o Crea para fins de habilitação, pois art. 30, inciso I, da Lei 

8.666/1993 exige apenas o registro na entidade. O disposto no art. 69 da Lei 5.194/1966, que regulamenta o 

exercício dos profissionais de engenharia, não pode prevalecer diante do art. 37, inciso XXI, da Constituição 

Federal, nem da própria Lei 8.666/1993 (norma geral).” (TCU. Primeira Câmara, 19.3.19. Acórdão nº 

2472/2019. Rel. Min. Subst. Augusto Sherman. Boletim de Jurisprudência nº 257).  

 

TCU – Os sistemas oficiais de referência da Administração Pública reproduzem os preços de 

mercado, e, por gozarem de presunção de veracidade, devem ter precedência em relação à 

utilização de cotações efetuadas diretamente com empresas que atuam no mercado 

 

 “Auditoria realizada em obras de seccionamento de linha de transmissão na subestação Extremoz II, localizada 
no Rio Grande do Norte, sob responsabilidade da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf), 
examinou o processo de contratação de empresa para construção e elaboração do projeto, por meio da 
Concorrência CN-80.2017.0850. Entre as constatações da equipe de auditoria, foram apontadas “deficiências na 
elaboração do orçamento estimado da contratação, especificamente sobre a utilização de preços de insumos baseados em cotação de 
único fornecedor para alguns itens do orçamento estimado (mastro treliçado, ‘toyotão’ e puxador de cabos), inclusive em inobservância 
de insumo equivalente ao Sinapi e acima do preço previsto no referencial oficial (cimento), ou sem a comprovação da origem dos preços 
(EPI e cavalo mecânico), somada à ausência da documentação comprobatória dos levantamentos e estudos que fundamentaram o 
orçamento estimado”. Propiciada a oitiva da contratante, esta justificou, em síntese, que entendeu ser mais 
apropriado usar como referência os custos de insumos obtidos por intermédio de cotação de preços na região 
em vez do sistema oficial, o Sinapi. Ao se manifestar sobre o ponto, o relator asseverou que o entendimento da 
Chesf contrariava a jurisprudência do TCU, que seria pacífica “ao assentar que os sistemas oficiais de referência da 
Administração Pública reproduzem os preços de mercado, e, por gozarem de presunção de veracidade, devem ter precedência em 
relação ao uso de cotações efetuadas diretamente às empresas que atuam no mercado”. Reproduzindo excertos de julgados que 
alicerçavam o seu posicionamento (Acórdãos 1.923/2016 e 1.000/2017, ambos do Plenário) e destacando que o 
Sinapi se tornou referência oficial de preços desde a LDO de 2003, o relator arrematou: “o Sinapi deve ser 
considerado referência de preços, e, por conseguinte, deve ter primazia em relação às cotações efetuadas diretamente ao mercado”. Não 

https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/01931/2019
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A599%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%20desc,%20NUMACORDAOINT%20desc/0/%20?uuid=04c5de70-5fb0-11e9-91d9-099a858ca961
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2472%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%20desc,%20NUMACORDAOINT%20desc/0/%20?uuid=04c5de70-5fb0-11e9-91d9-099a858ca961
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2472%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%20desc,%20NUMACORDAOINT%20desc/0/%20?uuid=04c5de70-5fb0-11e9-91d9-099a858ca961
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1923%2520ANOACORDAO%253A2016/DTRELEVANCIA%20desc,%20NUMACORDAOINT%20desc/0/%20?uuid=61310e60-54a6-11e9-b324-073c5f37fe6f
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1000%2520ANOACORDAO%253A2017/DTRELEVANCIA%20desc,%20NUMACORDAOINT%20desc/0/%20?uuid=61310e60-54a6-11e9-b324-073c5f37fe6f
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obstante concluir que a estatal não conseguiu justificar as falhas na elaboração do orçamento estimado da 
licitação, o relator reconheceu a presença de atenuantes que deveriam ser consideradas e sopesadas no 
julgamento do processo. Nesse sentido, observou que a proposta da empresa vencedora da licitação ficou abaixo 
dos valores constantes no orçamento de referência elaborado pela própria equipe de auditoria, o que indicava 
que “a licitação conduzida pela Companhia atingiu um dos objetivos dos certames dessa natureza, que consiste em obter a proposta 
mais vantajosa para Administração, apesar das falhas que permearam a disputa”. Observou, também, que a isonomia do 
certame foi preservada, que não havia sinais de restrição ao caráter competitivo da disputa e que não foram 
identificados indícios de má-fé dos responsáveis ou de direcionamento da licitação. Assim, nos termos do 
encaminhamento proposto pela equipe de auditoria, votou, e o colegiado por unanimidade acolheu, por dar 
ciência à Chesf de que “o emprego de preços de insumos baseados em cotação de único fornecedor para itens do orçamento 
estimado (no caso, mastro treliçado, “toyotão” e puxador de cabos), inclusive em inobservância de insumo equivalente no Sinapi e 
acima do preço previsto no referencial oficial (como o item cimento), ou sem a comprovação da origem dos preços (EPI e cavalo 
mecânico), somada à ausência da documentação comprobatória dos levantamentos e estudos que fundamentaram o orçamento 
estimado no processo administrativo da licitação, vai de encontro à jurisprudência do TCU”. (TCU. Plenário, 27.02.19. 
Acórdão 459/2019. Rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer. Informativo de Licitações e Contratos n. 364). 

 

TCU – A realização de cotação de preços junto a potenciais prestadores dos serviços 

demandados, a fim de justificar que os preços contratados estão compatíveis com os 

praticados no mercado, afasta a hipótese de inexigibilidade de licitação, por restar 

caracterizada a viabilidade de competição 

 

“Na auditoria realizada em cumprimento ao Acórdão 2853/2013 – Plenário, objetivando verificar o 

funcionamento do modelo de concessão de bolsas e a execução de projetos custeados com recursos do Sesi/PR 

e do Senai/PR, foram identificados os seguintes achados: a) formalização do Termo de Convênio 139/2014, 

com a finalidade de desenvolver o “Programa de Liderança” para treinamento de gerentes,  tendo por 

convenente uma associação privada sem fins lucrativos, “em desacordo com os princípios administrativos e normativos que 

regulamentam as referidas transferências, em particular os arts. 4º e 5º das Resoluções dos Conselhos Nacionais do Sesi e do Senai 

2/2009 e 375/2009”; b) contratação de empresas de prestação de serviços sem a observância dos regulamentos 

internos das entidades do Sistema S, caracterizada pela “ausência de procedimento licitatório e pela escolha de propostas com 

preços superiores aos obtidos nas cotações de preços realizadas para os Contratos 141/2014 e 8/2014”. Ao apreciar o relatório 

da auditoria, a Primeira Câmara, por meio do Acórdão – 3516/2017, decidiu aplicar multa aos responsáveis, os 

quais, inconformados, interpuseram pedidos de reexame, alegando, em essência, que “o Programa de Liderança foi 

formatado com observância aos normativos internos do Sistema Indústria e que não teria havido a intenção de fugir dos processos 

licitatórios ou privilegiar qualquer empresa”. Em acréscimo, aduziram que as contratações efetivadas pela convenente 

se deram por inexigibilidade de licitação, com base no art. 10 do Regulamento de Licitações e Contratos do 

Sesi/Senai, em razão da singularidade dos serviços. Para os recorrentes, a metodologia, a elaboração dos 

conteúdos e os currículos dos profissionais, com notória especialização para o atendimento das necessidades do 

Sistema Fiep, teriam sido determinantes para a contratação das empresas. Aduziram, também, que as empresas 

contratadas não apresentaram as propostas de menor valor, todavia não teriam elas ofertado as propostas de 

maior valor, razão pela qual seria possível concluir que as contratações “foram legais, pois os preços praticados estavam 

compatíveis com os de mercado e atenderiam as hipóteses para a inexigibilidade de licitação”. Em seu voto, o relator ressaltou 

que “a realização de cotação de preços aponta para a possibilidade de competição entre as empresas, fato que, por si só, afasta a 

alegação de singularidade dos serviços. Nesse contexto de concorrência, a realização de certame licitatório permitiria a ampliação do 

número de participantes e a obtenção de uma proposta mais vantajosa”. Portanto, não merecia prosperar a alegação dos 

recorrentes de que “a contratação por preço entre o menor e o maior obtidos na cotação atenderia aos princípios que regem as 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A452%2520ANOACORDAO%253A2019/DTRELEVANCIA%20desc,%20NUMACORDAOINT%20desc/0/%20?uuid=3993d2f0-5fb1-11e9-b7eb-33839d1f957e
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A2853%2520ANOACORDAO%253A2013/DTRELEVANCIA%20desc,%20NUMACORDAOINT%20desc/0/%20?uuid=61310e60-54a6-11e9-b324-073c5f37fe6f
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A3516%2520ANOACORDAO%253A2017/DTRELEVANCIA%20desc,%20NUMACORDAOINT%20desc/0/%20?uuid=61310e60-54a6-11e9-b324-073c5f37fe6f
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contratações na administração pública, em especial, o da economicidade”. Ainda segundo o relator, o argumento de que 

havia interesse recíproco na celebração do convênio com a associação privada também não merecia acolhimento, 

isso porque “a formalização de convênio para realização de treinamento de 82 gerentes do Sesi/PR e Senai/PR possui natureza 

jurídica de contrato, sendo irrelevante o nome que foi atribuído ao ajuste”. Para ele, a celebração de convênio nessas 

condições possibilitara o “afastamento irregular da incidência das disposições do Regulamento de Licitações e Contratos das 

entidades”, culminando com a contratação direta e a execução integral do objeto pelas empresas contratadas. Ao 

final, o relator enfatizou que a argumentação de que as contratações realizadas seriam legais porque “os preços 

praticados estavam compatíveis com os de mercado e atenderiam às hipóteses para a inexigibilidade de licitação”, não procedia, 

haja vista que, “se a contratação foi antecedida de uma cotação de preço, resta demonstrada a existência de vários possíveis 

prestadores de serviço. Em havendo a possibilidade de competição entre esses agentes econômicos, o processo licitatório mostra-se 

possível e a hipótese para a contratação direta pela via da inexigibilidade de licitação, inexistente”. Acolhendo o voto do 

relator, o colegiado decidiu negar provimento aos pedidos de reexame.” (TCU. Primeiro Câmara, 12.3.19. 

Acórdão 2280/2019. Rel. Benjamin Zymler. Informativo de Licitações e Contratos nº 364) 

 

TCEES – Possibilidade de contratação indireta de empresa, via licitação, cujo sócio possua 

vínculo de parentesco com prefeito, vice-prefeito ou secretário municipal 

 

“Tratam os autos de consulta formulada pelo Senhor Prefeito Municipal de Águia Branca, apresentando 

questionamentos nos seguintes termos: “Caso a administração pública venha a adquirir, de forma indireta, 

produtos ou serviços de parentes do prefeito, vice-prefeito ou secretários, por intermédio de empresa vencedora 

de licitação, a qual publicamente e legalmente esteve apta ao certame, e que não possui nenhum tipo de vínculo 

com os gestores/cargos supramencionados, ficam os questionamentos: 1) Estará o administrador cometendo 

algum ato de ilegalidade e/ou improbidade? Se positivo qual? 2) Esta aquisição burlaria os princípios da 

Administração Pública? 3) Qual é efetivamente o conceito de “participação indireta” mencionado no art. 9º, da 

Lei nº 8.666/93”? O Plenário, à unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, conheceu da presente 

consulta, e, no mérito, a respondeu no seguinte sentido: 1.2.1 Não caracteriza ato de ilegalidade e/ou 

improbidade, ou, ainda, burla aos princípios administrativos a aquisição, por si só, pela Administração Municipal 

de produtos ou serviços fornecidos por empresa contratada por meio de procedimento licitatório, contratar, de 

forma indireta, empresa cuja origem provenha de pessoas com vínculo de parentesco com o Prefeito, o Vice-

Prefeito ou qualquer dos Secretários Municipais, desde que tal situação não esteja descrita como impedimento 

em legislação local ou Lei Orgânica Municipal. A ausência de previsão legal expressa, bem como o 

reconhecimento da taxatividade das hipóteses elencadas no artigo 9º, da Lei 8666/93, não impossibilitam, 

todavia, que tal impedimento venha a se verificar no caso concreto, em razão da constatação de favorecimentos 

advindos do vínculo familiar; 1.2.2 Quanto ao conceito de “participação indireta”, entendemos que a definição 

decorre da própria Lei de Licitações (artigo 9º, §3º). Considerando que a intenção do legislador, ao estabelecer as 

proibições consignadas no artigo 9º, foi a de garantir o respeito à isonomia e à moralidade na atividade 

administrativa, a conceituação efetiva de “participação indireta”, a fim de determinar a existência ou não de 

impedimento à contratação, necessariamente perpassará pela análise do caso concreto, levada a efeito em outros 

autos.” (TCEES. Pleno, 11.3.19. Parecer em Consulta TC 022/2018, TC 05073/2018. Rel. Cons. Domingos 

Augusto Taufner. Informativo de Jurisprudência nº 89) 

 

TCEES – Os dados obtidos em censo demográfico do IBGE, que definem o quantum 

populacional previsto nos incisos do art. 29-A da Constituição Federal, devem servir de 

https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/detalhamento/11/%252a/NUMACORDAO%253A2993%2520ANOACORDAO%253A2018%2520COLEGIADO%253A%2522Plen%25C3%25A1rio%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/false/1
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-89.pdf
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fundamento para a alteração do coeficiente do duodécimo do Poder Legislativo apenas para o 

exercício financeiro subsequente ao fato ocorrido 

 

“Trata-se de irregularidade relativa ao descumprimento do limite máximo constitucional de gastos totais do 

Poder Legislativo (art. 29-A da C.F.) relativa à Prestação de Contas Anual da Câmara Municipal de Serra, 

referentes ao exercício de 2017. Na questão, o entendimento técnico tomou como base de análise a estimativa 

populacional do IBGE para o ano de 2017, que alteraria a faixa de enquadramento do limite de gastos do 

Legislativo Municipal (de 5% para 4,5%), verificando que o valor total das despesas do Poder Legislativo 

Municipal correspondeu, em 2017, a 4,68% da base de cálculo, portanto a maior do que o novo percentual 

constitucional estabelecido. Nas razões de justificativa, a gestora alegou que, diante de situação análoga 

(Prestação de Contas do município de Serra relativas a 2010), esta Corte firmou entendimento, por meio da 

Decisão Plenária TC 12/2012 (que alterou a conclusão do Parecer em Consulta 001/2011), no sentido de que a 

redução no repasse do duodécimo do Poder Executivo ao Legislativo deve vigorar no exercício seguinte ao fato 

ocorrido (aumento do contingente populacional). Em sua manifestação, o relator divergiu do opinamento 

técnico e ministerial, acolhendo as razões de justificativa da ordenadora de despesas da Câmara Municipal da 

Serra, acrescentando que o mesmo entendimento mencionado por ela já também fora adotado pelo TCEES no 

Acórdão TC 626/2015-Plenário (TC 1545/2011). Mencionou, também, decisão do Tribunal de Contas de 

Rondônia, em sede de consulta, concluindo que os dados obtidos pelo IBGE, que definem o quantum 

populacional previsto nos incisos do art. 29-A da Constituição Federal, quando da realização do censo 

demográfico, não devem servir de fundamento para a alteração do coeficiente fixado para o mesmo ano, mas 

apenas para o próximo exercício financeiro. O relator então concluiu: “Assim, estou convencido de que também 

nestes autos deve prevalecer a interpretação, assistindo, pois, razão ao defendente visto que até o encerramento 

do exercício de 2017, o limite de gastos totais do poder legislativo do Município de Serra permaneceu em 5%, 

uma vez que a alteração da faixa populacional estimada pelo IBGE em 2017, só produzirá efeitos no exercício 

subsequente. Desta forma, tenho por afastada a irregularidade”. O Plenário deliberou, por unanimidade, nos 

termos do voto do relator, julgando regulares as contas da Câmara Municipal da Serra referentes ao exercício de 

2017.” (TCEES. Pleno, 18.2.19. Parecer em Consulta TC 022/2018, TC 05073/2018. Rel. Cons. Sérgio Manoel 

Nader Borges. Informativo de Jurisprudência nº 89) 

 

TCEPR – Consulta. Cargo Eletivo. Opção remuneratória. Recolhimento previdenciário 

 

“Em interpretação sistêmica da Constituição Federal, especialmente com base nos seus arts. 37, XVI, e 38, II, é 

possível que o ocupante de cargo eletivo opte pela remuneração derivada do acumulo dos cargos públicos, em 

detrimento do subsídio do cargo de Prefeito. Tendo em vista os princípios da boa-fé objetiva e da segurança 

jurídica, bem como ante a impossibilidade de comportamento contraditório, é impossível a cobrança e 

pagamento de remuneração não percebida quando do desempenho do cargo eletivo, diante do afastamento por 

imposição constitucional e opção pelo subsídio do agente político. Considerando o disposto nos arts. 38, V, da 

Constituição Federal, 12, I, "J", da Lei n.º 8.212/91, e 13, III, da Orientação Normativa SPS/MPS n.º 02/09, 

afastado o servidor para o exercício de mandato de Chefe do Poder Executivo Municipal, na existência de regime 

próprio, o recolhimento em favor deste é imperativo, independentemente da escolha pela remuneração do cargo 

de origem ou pela do eletivo. Recolhidos inadequadamente os valores previdenciários para o Regime Geral da 

Previdência, deve a Administração buscar administrativamente ou judicialmente o ressarcimento da referida 

quantia ou sua transferência para o Fundo Próprio da Previdência.” (TCEPR. Pleno, 13.3.19. Acórdão nº 

529/19. Rel. Cons. Artagão de Mattos Leão. Boletim de Jurisprudência nº 53) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/formidable/44/Informativo-de-Jurisprudencia-n.-89.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2019/3/pdf/00335206.pdf
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TCEPR – Existência de operações de crédito. Autorização na lei orçamentária para abertura 

de créditos suplementares. Forma de utilização e lançamento das fontes dos recursos. Previsão 

no art. 43 da Lei nº 4.320/64. Utilização da fonte do produto de operação de crédito no caso de 

recebimento de valores acima do previsto no exercício. Utilização da fonte de superávit 

financeiro no caso de despesas não executadas no exercício anterior 

 

“Considerando que exista autorização na lei orçamentária anual para abertura de créditos suplementares até 

determinada importância, nos termos previstos na Constituição Federal e na Lei nº 4.320/64, caso o município 

tenha recebido valores superiores ao programado em decorrência de operação de crédito, pode ser autorizado, 

por decreto do Poder Executivo, abertura de crédito adicional suplementar tendo como fonte de recursos o 

"produto de operações de crédito autorizadas", nos termos do art. 43, §1º, IV, da Lei nº 4.320/64. Ainda, 

considerando que exista autorização na lei orçamentária anual para abertura de créditos suplementares até 

determinada importância, caso o município não execute toda a despesa prevista que possua fonte decorrente de 

operação de crédito, gerando superávit para o exercício seguinte, pode ser autorizado, por decreto do Poder 

Executivo, abertura de crédito adicional suplementar tendo como fonte de recursos o "superávit financeiro 

apurado em balanço patrimonial do exercício anterior", nos termos do art. 43, §1º, I, da Lei nº 4.320/64. Caso o 

Município deseje utilizar tais recursos financeiros em despesas não previstas inicialmente no orçamento, deve 

realizar a devida abertura de créditos adicionais especiais, com a prévia autorização legislativa, além do dever de 

ficar atento às finalidades dos créditos decorrentes da operação de crédito, uma vez que podem estar vinculados 

a determinadas despesas, conforme eventual previsão em sua autorização legislativa ou contratual.” (TCEPR. 

Pleno, 27.2.19. Acórdão nº 418/19. Rel. Cons. Fernando Augusto Mello Guimarães. Boletim de Jurisprudência 

nº 53) 
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Este Informativo, desenvolvido a partir de notas tomadas nas sessões de julgamento das Câmaras e do Tribunal Pleno, 

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

deste Tribunal. 
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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

Impossibilidade de pagamento de abono de permanência a servidor portador de deficiência 

com direito a se aposentar 

 
Trata-se de Consulta formulada pelo Chefe do Poder Executivo de Corumbaíba quanto à possibilidade de 

concessão de abono de permanência a servidor portador de deficiência com direito de se aposentar pelo regime 

especial constitucional (inc. I, § 4º, do art. 40, da CR/88), aplicando-se subsidiariamente a Lei Complementar nº 

142/13. O Relator destacou que a matéria questionada envolve servidores vinculados a Regimes Próprios de 

Previdência Social (RPPS). Observou que a Lei Federal nº 9.717/98 estabelece regras gerais para a organização e 

funcionamento dos RPPS’s no inciso II, do art. 9º, delegando ao Ministério da Previdência e Assistência Social o 

estabelecimento dos parâmetros e das diretrizes gerais previstos na Lei, o que resultou na Instrução Normativa 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp142.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp142.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9717.htm
http://sa.previdencia.gov.br/site/2013/05/INSTRU%C3%87%C3%83O-NORMATIVA-SPPS-n%C2%BA-02-de-13fev2014-publicada.pdf
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SPPS nº 2 de 2014 do MPS. Apontou que, de acordo com a IN, para que os vinculados aos RPPS’s possam 

obter o direito à concessão de aposentadoria com requisitos e critérios diferenciados de que trata o §4º, inc. I, do 

art. 40 da CR/88, devem estar amparados por ordem de Mandado de Injunção do STF que determine a aplicação 

analógica da Lei Complementar nº 142 de 2013. Concluiu que não há possibilidade de realizar o pagamento do 

abono de permanência de que trata o §19, do art. 40 da CR/88, salvo decisão judicial expressa em contrário, 

conforme disposto na IN-SPPS nº 02/2014 do MPS, para o servidor portador de deficiência com direito de se 

aposentar pela regra do § 4º, inc. I, do art. 40 da CR/88, mas que pretenda continuar em atividade no serviço 

público A proposta foi aprovada por unanimidade, nos seguintes termos: 1) não é possível de realizar o 

pagamento do abono de permanência questionado e 2) é necessária ordem concedida pelo STF, pela via do 

mandado de injunção, para que os servidores portadores de deficiência possam se aposentar com base nos 

requisitos e critérios diferenciados previstos na CR/88. (Acórdão-Consulta nº 00006/19. Processo nº 16178/18, 

Rel. Cons. Subst. Vasco Cícero Azevedo Jambo, 10.4.19). 

 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

Possíveis irregularidades na conformidade de contratos e na aquisição de medicamentos  

 
Em Inspeção Complexa foram avaliadas diversas contratações e seus respectivos procedimentos licitatórios ou 

dispensas, tendo por objeto: a) fornecimento de medicamentos; b) locação de veículos; c) construção, 

implantação e manutenção de site; d) consultoria em contas telefônicas; e e) consultoria e auditoria em faturas de 

contas telefônicas, nos quais foram identificadas irregularidades que resultaram na aplicação de multas aos 

responsáveis. Entre as irregularidades, cita-se: 1) desobediência aos princípios da moralidade, legalidade, interesse 

público, obtenção da proposta mais vantajosa, economicidade e probidade; 2) uso indevido da modalidade 

convite, resultando em restrição da competitividade na licitação; 3) valores contratados acima do valor de outras 

contratações; 4) publicação insuficiente da Carta Convite; 5) indícios de fraude na licitação, em razão de 

parentesco e sócios em comum das empresas licitantes; 6) empresas convidadas não exerciam o ramo de 

atividade objeto da licitação; 7) dispensa por emergência sem a devida comprovação; 8) contratação sem o 

devido instrumento contratual; 9) possível fracionamento ilegal de despesas; 10) desnecessidade de locação de 

veículos; e 11) controle ineficaz de entrada e saída de medicamentos e materiais hospitalares. O Relator 

apresentou seu voto concordando com a Secretaria de Licitação e Contratos e com o Ministério Público de 

Contas, sendo aprovado por unanimidade. Além das multas aos responsáveis, foram feitas recomendações ao 

Prefeito e à Secretaria de Saúde do município. (Acórdão nº 02192/19. Processo nº 18562/13, Rel. Cons. 

Valcenôr Braz, 03.04.19) 

 

Denúncia – Nomeação de parentes do Prefeito para exercício em cargos em comissão – 

Prática de nepotismo – Outra irregularidade 

 
 
Em Denúncia com pedido de medida cautelar foram noticiadas supostas irregularidades no município de 

Nazário, em razão da prática de supostas irregularidades, praticadas na suspensão das nomeações de servidores 

aprovados em Concurso Público e na nomeação de parentes do Prefeito para exercício de cargos em comissão. 

O Relator corroborou com o entendimento da Secretaria de Atos de Pessoal e Ministério Público de Contas. 

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/leis/lcp/lcp142.htm
http://sa.previdencia.gov.br/site/2013/05/INSTRU%C3%87%C3%83O-NORMATIVA-SPPS-n%C2%BA-02-de-13fev2014-publicada.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/16178/2018
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/16178/2018
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/18562/2013
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/18562/2013


 

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

Entendeu pela procedência da denúncia quanto à prática de nepotismo, por ter o Prefeito nomeado seus filhos 

para ocuparem cargos comissionados, afrontando os princípios constitucionais da moralidade e da 

impessoalidade, em descumprimento ao preceituado pelo caput, do art. 37, da CR/88, e firmado pelo 

entendimento do STF na Reclamação nº 22286 AgR/SC, que evidencia que a nomeação de agente para exercício 

de cargo na Administração Pública deve levar em conta a capacidade técnica.1) Um dos filhos foi nomeado 

como Chefe de Gabinete, e o outro como Secretário de Finanças, configurando, assim, em ambos os casos, a 

prática de nepotismo, em clara violação ao princípio da moralidade e da impessoalidade e da Súmula Vinculante 

nº 13 do STF, já que as nomeações representaram apenas privilégios decorrentes da ligação familiar com a 

autoridade nomeante. O Relator coadunou com as manifestações das Unidades Técnicas, dispensando-se a 

aplicação de multa em razão da correção da irregularidade antes da manifestação conclusiva deste Tribunal, 

demonstrando a boa-fé e o exercício de autotutela por parte da Administração Pública. 2) Sobre a suspensão de 

nomeação de servidores aprovados em concurso público, houve perda do objeto denunciado, em razão do 

regresso destes ao trabalho com a revogação do Decreto que havia ordenado a mencionada suspensão. O voto 

foi aprovado por unanimidade, para: (a) revogar a medida cautelar concedida por Acórdão, para fins de cessar os 

seus efeitos, haja vista o cumprimento da determinação com a sua revogação do Decreto Municipal nº 52/17 

pelo Decreto nº 104/17 e com o retorno dos servidores afastados aos respectivos postos de trabalho e reinclusão 

na folha de pagamento; (b) no mérito, julgar procedente a denúncia quanto à prática de nepotismo na nomeação 

irregular dos filhos do Prefeito, dispensando-se a aplicação de multa, em face da correção da irregularidade antes 

da manifestação conclusiva deste Tribunal. (Acórdão nº 02927/19. Processo nº 01358/17, Rel. Cons. Valcênor 

Braz, 10.4.19) 

 

Inaplicabilidade de artigos de Lei Municipal que disciplina o pagamento de indenização por 

tempo de serviço 

 
Em Representação do Chefe do Poder Executivo do município de Rio Quente foi questionada a 

constitucionalidade dos artigos 73 e 75 da Lei Municipal nº 610/11, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 

Servidores Públicos do município, no que se refere ao pagamento de indenização por tempo de serviço para 

demissões voluntárias e aposentadorias. A Relatora apresentou seu voto concordando com a Secretaria de Atos 

Pessoal (SAP), que destacou as características próprias das vantagens indenizatórias e que estas podem ser 

eventuais, compensatórias, isoladas e impessoais e podem ser definidas como recomposição patrimonial e não 

como acréscimo patrimonial. Sustentou que o pagamento de indenizações evita o enriquecimento sem causa do 

Estado, mas se ocorrer sem base justificante, provoca o oposto, o enriquecimento sem causa do agente público. 

A Secretaria defendeu que a indenização pela Lei Municipal em questão não guarda pertinência com os 

princípios constitucionais implícitos da razoabilidade e proporcionalidade, uma vez que não atende a nenhuma 

necessidade da Administração Pública, sendo desproporcional em seu sentido estrito por criar ônus financeiro 

excessivo e inadmissível. A Relatora entendeu que a conduta do Prefeito não está diretamente relacionada ao 

resultado ilícito porque em consonância com o princípio da legalidade ele deu cumprimento a uma lei 

preexistente. Observou-se, que, mesmo que tenha sido configurada a irregularidade, não há penalização do 

responsável pela boa-fé do Gestor Municipal. Concluiu que a Representação é procedente no que tange à análise 

dos artigos 73 a 75 da Lei Municipal nº 610/11, para considerá-los inaplicáveis porque violam os princípios da 

razoabilidade, da proporcionalidade e da indisponibilidade do interesse público, e que o pagamento de 

indenizações posteriores, fundamentadas nos citados dispositivos, acarretará a imputação de multa e débito aos 

responsáveis. O voto foi aprovado por unanimidade. O Pleno determinou que abstivesse ao Prefeito de efetuar 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/311458295/agreg-na-reclamacao-agr-rcl-22286-sc-santa-catarina-0007785-0220151000000/inteiro-teor-311458308?ref=serp
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menusumario.asp?sumula=1227
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menusumario.asp?sumula=1227
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/01358/2017
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/01358/2017
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novos pagamentos de indenizações com base nos artigos mencionados, sob pena de incorrer em imputação de 

débito. (Acórdão nº 02505/19. Processo nº 17424/17, Rel. Cons. Maria Teresa Garrido Santos, 10.4.19) 

 

Ilegalidade na contratação de servidores comissionados para atividades ordinárias  

 
Em Representação do Ministério Público de Contas, foi relatada a ocorrência de supostas irregularidades nas 

Leis nº 1.664/92 e nº 1.618/92, formuladas pelo Município de Santa Helena de Goiás. Em voto apresentado 

pelo Relator, Cons. Valcenôr Braz, foi verificado que o número de cargos de assessor totaliza 396 vagas, sendo 

que os em comissão chegam a 529, indicando, assim, um alto quantitativo de cargos que se destinam à direção, 

chefia e assessoramento que, em sua maioria, são cargos ocupados por servidores dos quais não foi exigido 

ensino superior, para desempenhar atividades consideradas complexas. Observou-se que a maioria, de assessores 

tem remuneração de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais), valor do salário mínimo, sendo possível 

concluir que os cargos comissionados não estão sendo destinados à direção, chefia e assessoramento, mas ao 

exercício de atividades burocráticas e ordinárias, em burla à regra do concurso público e em descumprimento ao 

preceituado pelos incisos II e V, do art. 37 da CR/88. O Relator apresentou seu voto concordando com a 

Secretaria de Atos de Pessoal (SAP) e com o Ministério Público de Contas (MPC) no sentido de: 1) conhecer a 

representação; 2) considerá-la procedente quanto: a) à irregular estipulação de gratificação de função por meio de 

Decreto; b) à ilícita concessão de gratificação de função a servidores comissionados, e c) à criação de cargos em 

comissão para desempenho de atividades ordinárias, sem atribuições de direção, chefia ou assessoramento, em 

violação aos incisos II e V, do art. 37 da CR/88; 3) aplicar multa ao Prefeito pela prática de ato de gestão ilegal, 

ilegítimo e antieconômico, em razão do descumprimento aos incisos II e V, do art. 37 da CR/88, com base no 

inc. VIII, do art. 47-A da LOTCMGO; 4) determinar ao prefeito que promova, em 60 dias a partir do trânsito 

em julgado da decisão, as seguintes providências: a) extinguir, por meio de lei, os cargos comissionados 

destinados ao exercício de atividades ordinárias da Administração e, além disso, comprovar a exoneração de 

todos os servidores comissionados que não exerçam atribuições de direção, chefia ou assessoramento; b) 

apresentar a Lei objeto de conversão do Projeto de Lei nº 036/18, devidamente aprovada e publicada; 5) 

recomendar ao Prefeito que retifique o Projeto de Lei nº 036/18 (que altera a Lei Municipal nº 1.664/92) para 

fazer constar “adicional de insalubridade” ao invés de “gratificação de função” aos ocupantes dos cargos de Gari, 

Encarregado de Varrição, Carrinheiro e Motorista de Caminhões coletores de lixo (art. 105) e, por consequência, 

fazer constar a nomenclatura correta nas folhas de pagamento dos servidores que a ele fazem jus; 6) determinar à 

Superintendência de Secretaria que, após o trânsito em julgado da decisão, conforme RA nº 90/18 do TCMGO, 

proceda à autuação de processo de fase de cumprimento de Acórdão, para que o Prefeito comprove a adoção 

das providências determinadas nos itens IV e V do Acórdão; 7) alertar ao Prefeito que, findo o prazo 

determinado pelo Tribunal na decisão de mérito, será iniciada de ofício pelo TCMGO a Fase de Cumprimento, 

ocasião em que, não sendo comprovado que as determinações foram cumpridas, será penalizado nas formas 

previstas em lei; 8) alertar a Controladora Interna do município que a sua omissão no papel de fiscalizar o 

cumprimento das medidas a serem adotadas (regularização dos cargos comissionados que não possuem 

atribuições de direção, chefia e assessoramento, em desrespeito aos incisos II e V, do art. 37 da CR/88), enseja a 

sua responsabilização solidária, nos termos do §1º, do art. 74 da CR/88 e do art. 59, da Lei 15.958/07 – 

LOTCMGO. O voto foi aprovado por unanimidade. (Acórdão nº 02494/19. Processo nº 16290/17, Rel. Cons. 

Valcenôr Braz, 10.4.19) 
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Auditoria no Programa “De olho nas Escolas” 

 

Tratam os autos de Auditoria Operacional do “Programa De Olho nas Escolas”, realizada no município de 

Goiânia. Constitui escopo do programa a fiscalização dos gastos com educação, com enfoque naqueles referentes 

ao PAFIE (Programa de Autonomia Financeira das Instituições Educacionais), em que se avaliou sua 

contribuição para a melhoria do funcionamento das instituições educacionais com a participação dos conselhos 

escolares e/ou gestores que as representam. O Plenário aprovou, por unanimidade, o relatório formulado pela 

Comissão Especial de Auditoria, e recomendou à Secretaria Municipal de Educação e Esporte de Goiânia (SME) 

que: (1) defina metas específicas para o PAFIE, levando-se em conta aquilo que se objetiva atingir com o 

programa a curto, médio e longo prazo; (2) implemente critérios objetivos para acompanhar o cumprimento das 

metas pelas IEs (Instituições Educacionais), bem como para acompanhar os resultados do PAFIE e avaliar 

periodicamente o desempenho do PAFIE por meio de indicadores; (3) reformule as normas que tratam do 

PAFIE, adequando-as de modo que passem a constar: (3.a) de forma clara, os objetivos, metas, diretrizes e 

finalidades do programa de descentralização de verbas municipais; (3.b) a necessidade de se fazer o registro em 

ata das deliberações dos conselhos quanto à utilização dos recursos do PAFIE; (3.c) a possibilidade de alteração 

dos planos de aplicação e os requisitos para tanto; e (3.d) as formas e os meios que devem ser adotados pelos 

membros do conselho/diretores para divulgar as prestações de contas dos recursos provenientes do PAFIE; (4) 

adeque a sistemática de gerenciamento do PAFIE, de modo que: (4.a) estabeleçam as diretrizes de aplicação dos 

recursos do PAFIE (incluindo orientações sobre as despesas obrigatórias previstas em legislação específica), mas 

deixando a cargo de cada CEG, em conjunto com o diretor da IE, a elaboração de planos de aplicação que 

priorizem as reais necessidades da instituição; (4.b) condicione a liberação dos recursos financeiros às UEx à 

deliberação e aprovação do plano de aplicação de recursos pelos CEGs, tal como previsto no §3º do art. 1º da 

Lei Municipal n° 8.183/03; (4.c) divulgue antecipadamente, aos CEGs e aos diretores o valor total previsto do 

PAFIE para cada IE no exercício, bem como o cronograma dos repasses trimestrais; (4.d) alinhe o valor limite 

previsto para compras e serviços de mesma natureza de acordo com os novos valores da Lei nº 8.666/93, bem 

como que os CEGS e diretores sejam oficiados sobre essa atualização; (5) adeque o Manual de Utilização do 

PAFIE, para que possa ser um meio de orientação completo e atualizado para os usuários, fazendo também 

constar nele de forma detalhada, mas com linguagem acessível, as informações relacionadas no item 3 e 4 acima, 

além de outras importantes para a adequada atuação dos membros dos conselhos e diretores das IE; (6) oferte 

ações de formação continuada aos membros dos CEGs, com a periodicidade necessária (dada a rotatividade dos 

membros), observando a Política de Formação Continuada em Rede e o pilar "formação continuada" da 

descentralização de recursos financeiros do PAFIE; (7) implante canais (internet, intranet, encaminhamento de 

ofícios circulares, etc) para: (7.a) disseminar os objetivos, metas, finalidades e diretrizes do PAFIE 

adequadamente aos membros dos CEGs; (7.b) divulgar de forma mais assertiva o programa Escola Viva, de 

maneira que os membros dos CEGs e diretores das IEs tenham esclarecimentos quanto à sua finalidade e 

possam também planejar as ações que serão realizadas com esses recursos (inclusive de acordo com as principais 

necessidades detectadas nesta auditoria e em levantamentos posteriores da SME; e (7.c) receber sugestões, 

elogios, críticas ou denúncias por parte da comunidade escolar, no aspecto do emprego dos recursos do PAFIE; 

(8) realize e/ou oriente as IEs a realizar ações orientativas destinadas à comunidade escolar expondo a 

importância de sua participação no acompanhamento da utilização e das prestações de contas dos recursos do 

PAFIE, visando fortalecer o controle social; (9) realize levantamentos periódicos nas IEs das principais 

necessidades relacionadas à climatização e de adaptação das cozinhas e depósitos de alimentos; e, com base nesse 

levantamento: (9.a) planeje os serviços de manutenção preventiva/corretiva (relacionados aos aspectos 

mencionados acima) que devem ser realizados em cada exercício financeiro; (9.b) estabeleça o cronograma de 

https://leismunicipais.com.br/a/go/g/goiania/lei-ordinaria/2003/818/8183/lei-ordinaria-n-8183-2003-dispoe-sobre-a-criacao-do-programa-de-autonomia-financeira-das-instituicoes-educacionais-pafie-o-repasse-de-recursos-financeiros-as-instituicoes-educacionais-publicas-municipais-e-adota-outras-providencias
https://leismunicipais.com.br/a/go/g/goiania/lei-ordinaria/2003/818/8183/lei-ordinaria-n-8183-2003-dispoe-sobre-a-criacao-do-programa-de-autonomia-financeira-das-instituicoes-educacionais-pafie-o-repasse-de-recursos-financeiros-as-instituicoes-educacionais-publicas-municipais-e-adota-outras-providencias
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reformas das IEs que apresentarem demandas para esse tipo de serviço; e (9.c) oriente os conselhos 

escolares/gestores a direcionarem os recursos do PAFIE para atender às principais necessidades de adaptação 

levantadas; (10) busque mapear as demandas de equipamentos e materiais das IEs que não têm sido atendidas 

com os recursos repassados por meio do PAFIE; e, com base nesse mapeamento: (10.a) busque prover essas 

instituições com os materiais/equipamentos pedagógicos e didáticos; (10.b) busque prover as instituições com os 

materiais/equipamentos necessários às atividades de manipulação de alimentos e limpeza; e (10.c) oriente os 

conselhos escolares/gestores a direcionarem os recursos do PAFIE para atender às demandas prioritárias 

identificadas; e (11) promova gestão junto: (11.a) à Câmara Municipal e à Prefeitura para aprovar/sancionar o 

Projeto de Lei nº 499/17, que dispõe sobre a vigilância eletrônica em instituições educacionais públicas e 

privadas; (11.b) aos órgãos municipais responsáveis para adequar a segurança das áreas externas e internas das 

instituições educacionais; (11.c) à SEMAD, no sentido de elaborarem um plano de ação visando à retirada dos 

bens inservíveis das IEs; e (11.d) aos órgãos competentes, no sentido de adequar o plano de cargos e salários dos 

profissionais da educação do município, para que este passe a contemplar como adicional de qualificação 

também as especializações na área de gestão; bem como adequar sua política educacional no que se refere ao 

processo de seleção dos diretores, para que passe a contemplar critérios técnicos, além da escolha por meio de 

eleição. O Plenário determinou, ainda, a apresentação pela SME, no prazo de 30 dias, de Plano de Ação 

especificando as ações e medidas que serão adotadas para atender às recomendações emitidas pelo Tribunal, com 

os respectivos responsáveis e prazos previstos para implementação de cada uma delas, para posterior 

monitoramento. Decidiu, ainda, pela instauração de processo de monitoramento das ações, em processo 

apensado. (Acórdão nº 02939/19. Processo nº 05446/18, Rel. Cons. Maria Teresa Garrido Santos, 24.4.19). 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

Organização de tribunal de contas e Constituição estadual 

 

Tribunal julgou parcialmente procedente pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade 

formal e material dos arts. 53, §§ 6º e 7º, e 55, §1º, da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte, por 

ofensa aos arts. 73, 75 e 96, II, da Constituição Federal (CF). Decidiu que se estende aos tribunais de contas, 

como corolário das prerrogativas de independência e autonomia asseguradas às cortes de contas pela lei 

fundamental, a reserva de iniciativa para deflagrar o processo legislativo cujo objeto seja alterar a sua organização 

ou o seu funcionamento. A promulgação de emenda à Constituição estadual não constitui meio apto para 

contornar a cláusula de iniciativa reservada, que se impõe, seja diante do texto original, seja diante do resultante 

de emenda. A inobservância da regra constitucional de iniciativa legislativa reservada acarreta a 

inconstitucionalidade formal das normas resultantes. Por fim, também foi declarada a inconstitucionalidade 

material da expressão “e com o reconhecimento da boa-fé, a liquidação tempestiva do débito ou multa atualizado 

monetariamente sanará o processo, se não houver sido observada outra irregularidade na apreciação das contas”, 

contida no art. 53, § 3º, da Carta estadual, por afronta ao art. 75 da CF, uma vez que diverge do modelo federal 

de controle externo de contas.” (STF. Pleno, 11.4.19. ADI 5323/RN. Rel. Min. Rosa Weber. Informativo de 

Jurisprudência nº 937)  

 

Cumulação de cargos e profissionais da área de saúde 
 

https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/05446/2018
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70437/CE_RioGrandedoNorte.pdf?sequence=1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/70437/CE_RioGrandedoNorte.pdf?sequence=1
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo937.htm
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo937.htm


 

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

A Primeira Turma negou provimento a agravo interno em recurso extraordinário no qual se discutia a viabilidade 

de cumulação de cargos de profissional da saúde quando a jornada de trabalho ultrapassar 60 horas semanais. O 

colegiado reafirmou a jurisprudência consolidada da Corte no sentido da possibilidade da cumulação se 

comprovado o cumprimento de ambas as jornadas. Ou seja, quando houver compatibilidade de horários, a 

existência de norma infraconstitucional limitadora de jornada semanal de trabalho não constitui óbice ao 

reconhecimento da cumulação de cargos prevista no art. 37, XVI, da Constituição Federal (CF).” (STF. Primeira 

Turma, 9.4.19. RE 1176440/DF. Rel. Min. Alexandre de Moraes. Informativo de Jurisprudência nº 937) 

 

A vedação à participação de cooperativas em licitação não deve levar em conta a natureza do 
serviço a ser contratado, sob pena de violação do art. 10 da Lei 12.690/2012, o qual admite a 

prestação, pelas cooperativas, de qualquer gênero de serviço, operação ou atividade, desde que 
prevista em seu objeto social. 

 
Ao apreciar representação que apontava possíveis irregularidades em pregão eletrônico realizado pelo Instituto 

Nacional de Tecnologia da Informação, cujo objeto era o “registro de preços para eventual contratação de serviços 

especializados de suporte e administração da infraestrutura de dados, administração de dados e banco de dados e operação em 

segurança da informação”, a Primeira Câmara do TCU, por meio do Acórdão 2.260/2017, aplicou multa a servidores 

da entidade em razão de, entre outras falhas, haverem permitido a participação de cooperativas no certame, em 

“ofensa ao Termo de Conciliação Judicial firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a União, à Súmula TCU 281, e à 

Instrução Normativa 2/2008 SLTI/MPOG”. Quando da análise dos pedidos de reexame interpostos pelos 

apenados, o relator assinalou, preliminarmente, que em nenhum dos normativos mencionados havia clareza de 

que os serviços previstos na licitação não poderiam ser contratados com cooperativas, dando ênfase ao fato de 

que o termo de conciliação judicial entre a União e o MPT havia sido homologado, em 2003, em decorrência da 

constatação de que algumas cooperativas só haviam sido criadas para burlar a legislação trabalhista. De acordo 

com o relator, com a edição das Leis 12.349/2010 e 12.690/2012, teria sido inaugurado um novo regramento 

jurídico acerca das cooperativas, motivo a demandar uma revisão da Súmula TCU 281, segundo a qual “É vedada 

a participação de cooperativas em licitação quando, pela natureza do serviço ou pelo modo como é usualmente executado no mercado 

em geral, houver necessidade de subordinação jurídica entre o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade”. 

Nesse sentido, frisou que a inserção da expressão “inclusive nos casos de sociedades cooperativas” no art. 3º, § 1º, da Lei 

8.666/1993, por intermédio da Lei 12.349/2010, teve por objetivo “modificar o que ocorria anteriormente, quando a 

regra era a não admissão de sociedades cooperativas na disputa dos certames. A Lei 12.349/2010 inverteu essa lógica para que a 

exclusão de cooperativas de certames passasse a ser exceção, ou melhor, passasse a não existir”. Ao se reportar ao art. 10, § 2º, 

da Lei 12.690/2012, segundo o qual “A Cooperativa de Trabalho não poderá ser impedida de participar de procedimentos de 

licitação pública que tenham por escopo os mesmos serviços, operações e atividades previstas em seu objeto social”, o relator 

enfatizou que a norma veda o impedimento de cooperativas participarem de licitação pública, da mesma forma 

que o seu art. 5º impede “explicitamente a utilização de cooperativa como intermediadora de mão de obra subordinada”. Por 

conseguinte, “a preocupação que deve exercer o ente público federal não é com a natureza do serviço a ser contratado, mas com a 

inidoneidade da cooperativa. O órgão ou entidade pública deverá certificar-se quanto à regularidade de tais sociedades e à relação 

mantida com seus cooperados, além de exigir a prestação do serviço de forma coordenada, nos termos do art. 7º, § 6º, da referida 

norma”. Assim, acolhendo o voto do relator, o colegiado decidiu dar provimento parcial aos recursos, anular o 

item 9.2.1 do acórdão recorrido, que considerava irregular a participação de cooperativas no referido pregão, e, 

em função disso, diminuir o valor da multa aplicada aos recorrentes, além de determinar o envio da deliberação 

proferida à Comissão de Jurisprudência “para que avalie a conveniência e a oportunidade de revisitar o entendimento proferido 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.stf.jus.br/portal/processo/verProcessoAndamento.asp?numero=1176440&classe=RE&origem=AP&recurso=0&tipoJulgamento=M
http://www.stf.jus.br/arquivo/informativo/documento/informativo937.htm


 

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

na Súmula TCU 281”. (TCU. Primeira Câmara, Acórdão 2463/19. Rel. Min. Bruno Dantas. Informativo de 

Licitações e Contratos nº 367).  

 

Os sistemas oficiais de referência da Administração Pública reproduzem os preços de 
mercado, e, por gozarem de presunção de veracidade, devem ter precedência em relação à 

utilização de cotações efetuadas diretamente com empresas que atuam no mercado. 
 

Auditoria realizada em obras de seccionamento de linha de transmissão na subestação Extremoz II, 

localizada no Rio Grande do Norte, sob responsabilidade da Companhia Hidroelétrica do São 

Francisco (Chesf), examinou o processo de contratação de empresa para construção e elaboração do 

projeto, por meio da Concorrência CN-80.2017.0850. Entre as constatações da equipe de auditoria, 

foram apontadas “deficiências na elaboração do orçamento estimado da contratação, especificamente sobre a utilização 

de preços de insumos baseados em cotação de único fornecedor para alguns itens do orçamento estimado (mastro treliçado, 

‘toyotão’ e puxador de cabos), inclusive em inobservância de insumo equivalente ao Sinapi e acima do preço previsto no 

referencial oficial (cimento), ou sem a comprovação da origem dos preços (EPI e cavalo mecânico), somada à ausência da 

documentação comprobatória dos levantamentos e estudos que fundamentaram o orçamento estimado”. Propiciada a 

oitiva da contratante, esta justificou, em síntese, que entendeu ser mais apropriado usar como referência 

os custos de insumos obtidos por intermédio de cotação de preços na região em vez do sistema oficial, 

o Sinapi. Ao se manifestar sobre o ponto, o relator asseverou que o entendimento da Chesf contrariava 

a jurisprudência do TCU, que seria pacífica “ao assentar que os sistemas oficiais de referência da Administração 

Pública reproduzem os preços de mercado, e, por gozarem de presunção de veracidade, devem ter precedência em relação ao 

uso de cotações efetuadas diretamente às empresas que atuam no mercado”. Reproduzindo excertos de julgados que 

alicerçavam o seu posicionamento (Acórdãos 1.923/2016 e 1.000/2017, ambos do Plenário) e 

destacando que o Sinapi se tornou referência oficial de preços desde a LDO de 2003, o relator 

arrematou: “o Sinapi deve ser considerado referência de preços, e, por conseguinte, deve ter primazia em relação às 

cotações efetuadas diretamente ao mercado”. Não obstante concluir que a estatal não conseguiu justificar as 

falhas na elaboração do orçamento estimado da licitação, o relator reconheceu a presença de atenuantes 

que deveriam ser consideradas e sopesadas no julgamento do processo. Nesse sentido, observou que a 

proposta da empresa vencedora da licitação ficou abaixo dos valores licitação quando, pela natureza do 

serviço ou pelo modo como é usualmente executado no mercado em geral, houver necessidade de subordinação jurídica entre 

o obreiro e o contratado, bem como de pessoalidade e habitualidade”. Nesse sentido, frisou que a inserção da 

expressão “inclusive nos casos de sociedades cooperativas” no art. 3º, § 1º, da Lei 8.666/1993, por intermédio da 

Lei 12.349/2010, teve por objetivo “modificar o que ocorria anteriormente, quando a regra era a não admissão de 

sociedades cooperativas na disputa dos certames. A Lei 12.349/2010 inverteu essa lógica para que a exclusão de 

cooperativas de certames passasse a ser exceção, ou melhor, passasse a não existir”. Ao se reportar ao art. 10, § 2º, da 

Lei 12.690/2012, segundo o qual “A Cooperativa de Trabalho não poderá ser impedida de participar de 

procedimentos de licitação pública que tenham por escopo os mesmos serviços, operações e atividades previstas em seu objeto 

social”, o relator enfatizou que a norma veda o impedimento de cooperativas participarem de licitação 

pública, da mesma forma que o seu art. 5º impede “explicitamente a utilização de cooperativa como 

intermediadora de mão de obra subordinada”. Por conseguinte, “a preocupação que deve exercer o ente público federal 

não é com a natureza do serviço a ser contratado, mas com a inidoneidade da cooperativa. O órgão ou entidade pública 

https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/%252a/NUMACORDAO%253A2463%2520ANOACORDAO%253A2019%2520COLEGIADO%253A%2522Primeira%2520C%25C3%25A2mara%2522/DTRELEVANCIA%2520desc/0/sinonimos%3Dfalse
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-informativos/informativo-de-licitacoes-e-contratos.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1923%2520ANOACORDAO%253A2016/DTRELEVANCIA%20desc,%20NUMACORDAOINT%20desc/0/%20?uuid=61310e60-54a6-11e9-b324-073c5f37fe6f
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/NUMACORDAO%253A1000%2520ANOACORDAO%253A2017/DTRELEVANCIA%20desc,%20NUMACORDAOINT%20desc/0/%20?uuid=61310e60-54a6-11e9-b324-073c5f37fe6f
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
https://portal.conlicitacao.com.br/licitacao/legislacao/lei-12349-10/
https://portal.conlicitacao.com.br/licitacao/legislacao/lei-12349-10/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12690.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12690.htm
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deverá certificar-se quanto à regularidade de tais sociedades e à relação mantida com seus cooperados, além de exigir a 

prestação do serviço de forma coordenada, nos termos do art. 7º, § 6º, da referida norma”. Assim, acolhendo o voto 

do relator, o colegiado decidiu dar provimento parcial aos recursos, anular o item 9.2.1 do acórdão 

recorrido, que considerava irregular a participação de cooperativas no referido pregão, e, em função 

disso, diminuir o valor da multa aplicada aos recorrentes, além de determinar o envio da deliberação 

proferida à Comissão de Jurisprudência “para que avalie a conveniência e a oportunidade de revisitar o 

entendimento proferido na Súmula TCU 281”. (TCU. Primeira Câmara, Acórdão 2463/19. Rel. Min. Bruno Dantas. 

Informativo de Licitações e Contratos nº 367). 
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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

Possibilidade de dispensar o advogado público do efetivo controle de jornada de trabalho e 

substituir o registro de ponto com a adoção de outros meios de controle de desempenho 

 

Trata-se de Consulta formulada por Presidente de Câmara Municipal quanto à possibilidade: (a) de 

dispensar do efetivo controle de jornada de trabalho do advogado público; e (b) de substituir o registro 

de ponto com a adoção de outros meios de controle de desempenho. O Relator corroborou com o 

entendimento da Secretaria de Atos Pessoal (SAP), que foi acompanhado pelo Ministério Público de 

Contas (MPC). No que tange ao questionamento (a), observou que a profissão de advocacia requer 

uma singular mobilidade e flexibilização de horários. Ressaltou, contudo, que mesmo que o advogado 

público seja submetido ao Estatuto da Advocacia e da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei nº 

8.906/94), no que concerne aos deveres, prerrogativas profissionais e padrões éticos, deve também 

estar sujeito, sob o aspecto funcional, às normas previstas no respectivo Estatuto dos Servidores 

Públicos. Reiterou que o desempenho de atividades externas impossibilita a sujeição ao registro de 

ponto, pois eventuais ausências podem ser justificadas com a apresentação de atas de audiência e de 

sessões de julgamentos, comprovantes de protocolo e demais documentos comprobatórios da 

destinação de determinado período de tempo ao atendimento, fora do local de lotação, à interesses da 

Administração Pública, inexistindo, assim incompatibilidade legal ou material entre o controle de 

jornada de trabalho e o exercício das atribuições inerentes à advocacia estatal. No tocante ao 

questionamento (b), o Relator observou que tem crescido, tanto no âmbito doutrinário quanto no 

legislativo, as discussões e propostas que tratam de opções alternativas de controle e eficácia e 

produtividade. Mencionou que a disseminação desta modalidade de trabalho encontra amparo previsto 

no art. 6º da Consolidação das Leis do Trabalho, § 10º do art. 51 do Estatuto dos Funcionários 

Públicos Civis do Estado de Goiás e de suas Autarquias, no parágrafo único do art. 43 da Resolução 

1.73/2001 do Regulamento Administrativo da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, Resolução 

do CNJ nº 227 de 15/06/2016 e Instrução Normativa nº 1/2017 do Senado Federal. Concluiu que, 

tendo em consideração as peculiaridades inerentes ao cargo de advogado público, à título excepcional, 

pode haver a instituição de mecanismos alternativos de aferição de frequência, em substituição ao 

registro de ponto (manual ou eletrônico), sendo que a dispensa deve vir acompanhada de 

regulamentação dos meios ou parâmetros que serão adotados para se aferir o regular desempenho das 

funções públicas. A proposta foi aprovada por unanimidade. (Acórdão-Consulta nº 00008/19. Processo 

nº 03902/19, Rel. Cons. Subst. Flávio Monteiro de Andrada Luna, 14.5.19). 

 

Desvinculação de receitas do Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor 

 

Trata-se de Consulta formulada pelo Gestor do Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor 

de Goiânia (FMPDC) quanto à desvinculação de receitas, mediante aplicação do art. 76-B do Ato das 

Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal – ADCT - e do parágrafo único do 

art. 16 da Lei Municipal n° 7.770/1997, inserido pelo art. 5º da Lei Complementar Municipal n° 
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273/2014. O Relator corroborou com o entendimento do Ministério Público de Contas no tocante à 

disposição do parágrafo único do art. 16 da Lei nº 7.770/1997, que destina parte dos recursos que 

compõem o FMPDC às atividades vinculadas, tais como, despesas com pessoal, inclusive encargos 

sociais e custeio das atividades relacionadas às finalidades essenciais da Secretaria Municipal de 

Governo e de Articulação Institucional. Observou que, no ano de 2014, contudo o sancionamento da 

Lei Complementar Municipal n° 273/2014 o percentual incidia diretamente sobre os recursos do 

FMPDC, mas com a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 93/2016, ocorreram mudanças e a 

norma de conteúdo constitucional, por superioridade hierárquica, incide em primeiro, ressalvadas as 

exceções do parágrafo único do art. 76-B do ADCT para, posteriormente, aplicar-se o percentual 

autorizado pela norma municipal. Foi respondido ao consulente que: 1) a desvinculação dos recursos 

do FMPDC deve ser feita aplicando-se, sobre o total, o percentual de 30% previsto no art. 76-B do 

ADCT, deduzidas as exceções do seu parágrafo único; e 2) sobre os 70% restantes, o percentual de até 

30%, definido no parágrafo único do art. 16 da Lei Municipal nº 7.770/1997, no âmbito da Secretaria 

Municipal de Governo e de Articulação Institucional, exclusivamente para: despesas com pessoal, 

inclusive encargos sociais, e custeio de atividades relacionadas às suas finalidades essenciais. (Acórdão-

Consulta nº 00009/19. Processo nº 20330/17, Rel. Cons. Subst. Irany de Carvalho Júnior, 22.5.19). 

 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

Impossibilidade de nomeação e contratação de comissionados para atribuições similares às de 

farmacêutico 

  

Em Denúncia foi noticiada contratação de servidores comissionados, em detrimento dos candidatos 

aprovados e classificados em concurso público para o cargo de farmacêutico. Na sessão plenária de 

14/8/2018 foi referendada pelo Plenário a medida cautelar, que determinou a suspensão imediata do 

certame. Após análise realizada pela Unidade Técnica e pelo Ministério Público de Contas, o Relator 

corroborou com o entendimento apresentado e ratificou a procedência da denúncia quanto à afronta ao 

princípio do concurso público, uma vez que houve nomeação e contratação de comissionados para 

atribuições similares às de farmacêuticos nas Unidades Municipais. O voto foi aprovado por 

unanimidade, nos seguintes termos: (a) Convolar em decisão definitiva a medida cautelar referendada 

pelo Acórdão nº 01573/18, diante da necessidade de se manter suspensa em definitivo a nomeação de 

comissionados e/ou a contratação, por qualquer outro meio precário, para as atividades de 

farmacêutico ou atribuições similares, em Unidades Municipais de Assistência Farmacêutica e de 

Farmácia Popular, ressalvados os casos de nomeação para os cargos de direção, chefia e 

assessoramento, como forma de coibir a flagrante violação à regra do concurso público, até que o 

município promova a regularização do quadro de pessoal da saúde, especificadamente para o cargo 

efetivo de Farmacêutico, com convocação/nomeação de aprovados em cadastro de reserva do 

concurso público, tantos quantos forem necessários à razoável prestação do serviço público de saúde, 

após regularização da despesa com pessoal nos termos da LRF; (b) Impultar multa ao Prefeito, por 
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nomear, mediante Decretos, servidores comissionados para a área da saúde, com violação ao princípio 

do concurso público, notadamente para as atribuições similares de farmacêutico; (c) Determinar ao 

Prefeito e ao atual Secretário Municipal da Saúde para que, dentro do prazo de validade do concurso 

público objeto do Edital: (I) promovam o retorno dos gastos com pessoal ao limite legalmente 

estabelecido na LRF (arts. 19 e 20); (II) após recondução do índice, promovam a regularização do 

quadro de pessoal da saúde, especificadamente para o cargo efetivo de Farmacêutico, com ampliação 

do quantitativo de cargos por vias legais, bem como convocação/nomeação de aprovados em cadastro 

de reserva no concurso público, tantos quantos forem necessários à razoável prestação do serviço 

público de saúde. (d) que, no prazo de 60 (sessenta) dias, o Prefeito e o Secretário Municipal da Saúde 

apresentem: (I) cópia dos atos administrativos com as medidas tomadas pela administração municipal 

para o restabelecimento do índice de gastos de pessoal ao limite legalmente estabelecido na LRF; (II) 

documentos comprobatórios da efetiva reestruturação da Secretaria de Saúde, notadamente quanto ao 

cargo de farmacêutico, de modo a atender à real demanda do município e, com isso, eliminar a 

contratação de comissionados para as atividades de farmacêutico ou similares; (III) planejamento para a 

convocação/nomeação de aprovados em cadastro reserva no concurso público, tantos quantos forem 

necessários à razoável prestação do serviço público. (Acórdão nº 03462/19. Processo nº 04767/18, Rel. 

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiróz, 13.5.19) 

 

Exercício de atividade incompatível com o cargo público. 

  

Em denuncia recebida e autuada pelo Conselheiro Ouvidor, foram noticiadas irregularidades diversas, 

dentre elas, que procurador municipal seria sócio-administrador de duas empresas e que não haveria 

compatibilidade de horário para o exercício do cargo. Instado a se manifestar, o Chefe do Executivo 

afirmou a inexistência de qualquer procedimento administrativo contra o servidor público e afirmou 

não existir qualquer contrato entre o município e as empresas em que o procurador seja gerente ou 

sócio. Sobre a questão, a Secretaria de Atos de Pessoal ressaltou que o art. 195 da Lei nº 485/91 de 

Aragoiânia regulamenta como transgressão disciplinar: (V) participar da gerência ou da administração 

de empresa industrial ou comercial; (VI) exercer comércio ou participar de sociedade comercial, exceto 

como acionista, cotista ou comanditário. Manifestou que, muito embora não seja esse o caso, pois não 

há evidências concretas de que haja relações comerciais entre as empresas e o Município, a intenção do 

legislador é de evitar que o agente público se valha do cargo para obter vantagens pessoais, 

prejudicando o interesse público, em razão do conflito de interesses, situação semelhante à 

demonstrada nos autos. Considerou que o procurador municipal, no exercício de seu cargo, poderia vir 

a ser o responsável por atuar em atividades afeitas à área de atuação das empresas em que é sócio 

administrador, configurando, portanto, conflito de interesses. Diante do exposto, e por se tratar de 

possível ocorrência de transgressão disciplinar, a Unidade Técnica manifestou-se para determinar ao 

Prefeito que instaurasse processo administrativo para eventual falta funcional do Procurador, relativa à 

suposta incompatibilidade, devendo ser-lhe assegurado o contraditório e a ampla defesa. O Ministério 

Público de Contas corroborou com entendimento da SAP, acrescentando que o Chefe do Executivo 

municipal deve comprovar a este Tribunal a adoção da medida sugerida e esclarecer a questão relativa à 
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dedicação exclusiva e integral na ocupação do cargo de Procurador Geral do Município, ante o disposto 

no § 2º do art. 5º da Lei Municipal própria, que estabelece carga horária de 30 horas semanais. O 

Relator acatou as manifestações e seu voto foi aprovado por unanimidade. (Acórdão nº 03681/19. 

Processo nº 17749/17, Rel. Cons. Daniel Augusto Goulart, 15.5.19) 

 

Possível irregularidade no pagamento de diárias 

  

Em Denúncia foram noticiadas supostas irregularidades na concessão de diárias de viagem a agentes 
públicos com finalidade diversa do interesse público. O Relator apresentou voto convergindo com a 
Secretaria de Constas Mensais de Gestão e com o Ministério Público de Contas. Entendeu pela 
procedência da denúncia, diante da comprovação de que as viagens realizadas pelo Prefeito Municipal e 
servidor público em 05 e 07 de agosto de 2018 para Brasília e Goiânia tiveram cunho meramente 
político e partidário, divergindo, assim, do interesse público. Ressaltou que o art. 61 da Lei Municipal nº 
437 de 1990 regula o pagamento de diárias no âmbito do município em questão. Informou que o gestor 
deixou de apresentar defesa e documentos em tempo hábil e que cabe a ele o ônus da prova e o dever 
de observar o princípio da legalidade e os demais insculpidos no art. 37 da Constituição Federal de 
1988. Transcreveu excerto da Resolução Consulta nº 00006/07, a qual determina: “4 - que as diárias 
devem ser motivadas, ou seja, deve constar nos atos concessórios os motivos dos deslocamentos, devendo tais motivos se 
aterem a serviços para a Câmara Municipal, e nunca particulares, partidários, trabalhos que não sejam de competência do 
Poder Legislativo, de cunho eleitoreiro na busca do cumprimento de promessas feitas para a população em geral, ou de 
atendimento a pedidos dee leitores  em particular; 5 - que, a diária, por sua natureza, não exige a comprovação dos 
pagamentos efetuados, mas exige sim, que ao Controle Interno da Câmara seja comprovado que tal deslocamento 
realmente ocorreu e que os serviços foram realizados”. Assegurou que o pagamento irregular de diárias constitui 
prática de ato de gestão ilegal e antieconômico, causador de dano ao erário público, e que o sistema 
normativo deste Tribunal impõe o ressarcimento do valor correspondente ao prejuízo causado, e 
aplicação de multa, nos termos do inc. VIII do art. 47-A da LOTCMGO. O voto do Relator foi 
aprovado por unanimidade e a Denúncia foi considerada procedente, aplicando-se multa ao Prefeito e 
ao Gestor Municipal. (Acórdão nº 03951/19. Processo nº 15512/18, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 
22.5.19) 
  

OUTROS ÓRGÃOS 

 

STF – Direito Constitucional – Tribunal de Contas. Lei de iniciativa parlamentar e 

organização e funcionamento de Tribunal de Contas 

 

“O Plenário julgou procedente pedido formulado em ação direita para declarar a inconstitucionalidade 

da Lei Complementar 142/2011 do Estado do Rio de Janeiro, que disciplina a organização e o 

funcionamento do tribunal de contas estadual. O Tribunal afirmou que a lei complementar fluminense, 

de origem parlamentar, contrariou o disposto nos arts. 73, 75 e 96, II, d1, da Constituição Federal. Ao 

                                                           
1 CF/1988: “Art. 73. O Tribunal de Contas da União, integrado por nove Ministros, tem sede no Distrito Federal, quadro 
próprio de pessoal e jurisdição em todo o território nacional, exercendo, no que couber, as atribuições previstas no art. 96. 
(...) Art. 75. As normas estabelecidas nesta seção aplicam-se, no que couber, à organização, composição e fiscalização dos 
Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal, bem como dos Tribunais e Conselhos de Contas dos Municípios. 
(...) Art. 96. Compete privativamente: (...)II - ao Supremo Tribunal Federal, aos Tribunais Superiores e aos Tribunais de 
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alterar diversos dispositivos da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, 

dispondo sobre sua forma de atuação e suas competências, bem como sobre suas garantias, deveres e 

organização, a referida norma invadiu matéria de iniciativa legislativa privativa da própria corte de 

contas. Os tribunais de contas, conforme reconhecido pela Constituição de 1988 e pelo Supremo 

Tribunal Federal (STF), gozam das prerrogativas da autonomia e do autogoverno, o que inclui, 

essencialmente, a iniciativa privativa para instaurar processo legislativo que pretenda alterar sua 

organização e funcionamento. O ultraje à prerrogativa de instaurar o processo legislativo privativo 

traduz vício jurídico de gravidade inquestionável, cuja ocorrência reflete hipótese de 

inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do ato 

legislativo eventualmente concretizado”. (STF. Pleno, 15.5.19. ADI nº 4643/RJ. Rel. Min. Luiz Fux. 

Informativo de Jurisprudência nº 940). 

 

STF – Direito Constitucional – Administração Pública. Súmula Vinculante 13 e nomeação de 

parente para cargo político. 

 

“A Primeira Turma iniciou julgamento de agravo regimental em reclamação em que se alega afronta ao 

Enunciado 13 da Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal (STF)2, em virtude de prefeito ter 

nomeado seu filho para o cargo de secretário executivo do seu gabinete.O ministro Roberto Barroso 

(relator) desproveu o recurso. Considerou precedentes, inclusive do Plenário, que ressalvam da 

proibição constante do referido enunciado a nomeação para cargos políticos, como o de secretário de 

Estado e o de ministro de Estado. Em divergência, o ministro Marco Aurélio deu provimento ao 

recurso. Entendeu que a vedação constante do enunciado em questão não excepciona o denominado 

cargo político e abrange parentes consanguíneos ou afins até o 3º grau. Em seguida, o ministro Luiz 

Fux pediu vista dos autos. (STF. Pleno, 21.5.19. Rcl 29033 AgR/RJ. Rel. Min. Roberto Barroso. 

Informativo de Jurisprudência nº 941). 

 

 

STJ – Direito Administrativo - A acumulação de cargos públicos de profissionais da área de 

saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/1988, não se sujeita ao limite de 60 horas semanais. 

 

“A Primeira Seção desta Corte Superior vinha reconhecendo a impossibilidade de acumulação 

remunerada de cargos ou empregos públicos privativos de profissionais da área de saúde quando a 

jornada de trabalho for superior a 60 (sessenta) horas semanais. Estabeleceu-se que, apesar de a 

Constituição Federal permitir o exercício de atividades compatíveis em questão de horário, deve o 

                                                                                                                                                                                                 
Justiça propor ao Poder Legislativo respectivo, observado o disposto no art. 169: (...) d) a alteração da organização e da 
divisão judiciárias;” 
2 Enunciado 13 da Súmula Vinculante do STF: “A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica 
investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, 
de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal 
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servidor gozar de boas condições físicas e mentais para o desempenho de suas atribuições, em 

observância ao princípio administrativo da eficiência, razão pela qual seria coerente a fixação do limite 

de 60 (sessenta) horas semanais, a partir do qual a acumulação seria vedada. Contudo, ambas as Turmas 

que compõem o Supremo Tribunal Federal têm reiteradamente se posicionado "[...] no sentido de que a 

acumulação de cargos públicos de profissionais da área de saúde, prevista no art. 37, XVI, da CF/88, 

não se sujeita ao limite de 60 horas semanais previsto em norma infraconstitucional, pois inexiste tal 

requisito na Constituição Federal" (RE 1.094.802 AgR, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira 

Turma, julgado em 11/5/2018, DJe 24/5/2018). De fato, o único requisito estabelecido para a 

acumulação é a compatibilidade de horários no exercício das funções, cujo cumprimento deverá ser 

aferido pela administração pública. Assim, a orientação atualmente vigente deve ser superada, passando 

a alinhar-se com o entendimento do STF sobre a matéria.”  (STJ. REsp 1.767.955-RJ, 27.3.19. Rel. Min. 

Og Fernandes. Informativo de Jurisprudência nº 646). 

 

TCU – A aceitação de equipamento diferente daquele constante da proposta do licitante e com 

características técnicas inferiores às especificações definidas no termo de referência afronta o 

princípio da vinculação ao instrumento convocatório e o princípio da isonomia, diante da 

possibilidade de as diferenças técnicas entre os bens influenciar não só no valor das propostas, 

como também na intenção de potenciais licitantes em participar do certame. 

 

“Representação formulada ao TCU apontou possíveis irregularidades em contrato celebrado pelo 

Superior Tribunal de Justiça (STJ) objetivando a “implantação de solução de videoconferência e multimídia para 

sala de videoconferência e reunião”. Entre as irregularidades suscitadas, mereceu destaque a entrega de 

equipamentos diferentes dos que constaram na proposta vencedora do processo licitatório e de 

qualidade inferior. Na instrução da unidade técnica, restou comprovado que a comissão de recebimento 

do objeto contratado, após concluir que “sete itens da solução implementada possuíam características técnicas 

inferiores às especificações presentes no Termo de Referência do Pregão Eletrônico 81/2015”, estabeleceu “negociação 

para celebrar termo aditivo com aceitação dos equipamentos entregues, mediante a concessão de desconto pela empresa, no 

montante de R$122.157,06, pela compensação quanto aos equipamentos alterados, que não atendiam às especificações do 

edital”. De acordo com a unidade instrutiva, a ocorrência representou violação ao princípio da 

isonomia, pois “as diferenças técnicas entre o que foi exigido e o que foi efetivamente implementado poderiam, em tese, 

influenciar não só no valor das propostas, como também na intenção dos potenciais licitantes em acudir à contratação”, 

além de grave afronta ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório, previsto nos arts. 3º e 

41 da Lei 8.666/1993. A unidade técnica propôs então aplicação de multa aos responsáveis, 

apresentando como atenuante, a ser considerado na fixação da sanção, o fato de que não foram 

demonstrados prejuízos financeiros adicionais, dadas as peculiaridades da contratação, a negociação 

havida e a impossibilidade, no estágio em que o procedimento se encontrava, de refazimento do 

certame, para que, dadas as novas especificações que foram aceitas para o objeto pactuado, alheias às 

condições originais do edital, outros fornecedores pudessem participar da licitação, com oferta de 

novos preços. Em seu voto, ao concordar com o entendimento esposado pela unidade técnica, o 

relator enfatizou que, de fato, “restaram devidamente demonstrados nos autos a responsabilidade dos membros da 
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Comissão de Recebimento Provisório e Definitivo referente ao Contrato STJ 50/2015 e que o aceite do projeto executivo 

apresentado pela empresa [contratada] violou o princípio da vinculação ao instrumento convocatório”. Ao final, nos 

termos propostos pelo relator, o Plenário decidiu considerar procedente a representação e aplicar multa 

aos responsáveis”. (TCU. Plenário, 08.05.19. Acórdão 1033/2019. Rel. Min. Aroldo Cedraz. 

Informativo de Licitações e Contratos n. 368).  
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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
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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 
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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 
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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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deste Tribunal. 

 

 

 

 

SUMÁRIO 
 

 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

1) Recursos da alienação de bens imóveis podem ser utilizados na construção de outros bens públicos 
2) 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 

3) Credenciamento de profissional médico para exercício de função de auditor - Impossibilidade 

4) Aprovado o Enunciado de Súmula nº 02 

 

 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

5) Termo de Ajustamento de Gestão – Adequação de quantitativo de cargos comissionados e efetivos 
6) 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. 
7) Suspensão cautelar de procedimento licitatório para desenvolvimento de plataformas digitais 

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

 

 

OUTROS TRIBUNAIS 

 

9) STF – Competência legislativa e denominação de próprios, vias e logradouros públicos e suas alterações 

10) 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. 

 

 

 

 

 

 

 



 

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

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 
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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”. 
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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 
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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 
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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


 

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

 

 

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). 
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Este Informativo, desenvolvido a partir de notas tomadas nas sessões de julgamento das Câmaras e do Tribunal Pleno, 

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

deste Tribunal. 
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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

Possibilidade de contratação direta de consultoria e assessoria técnica por Câmara Municipal 

para análise de Plano Diretor 

 

Em Consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de Goiânia, sobre a possibilidade de 

efetivar contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de empresa de consultoria e assessoria 

técnica de notória especialização para auxiliar na análise do Plano Diretor municipal, o Plenário 

respondeu que: (a) considerando que tal atividade poderá ter natureza singular, com previsibilidade de 

ocorrer a cada dez anos, complexidade, abrangência e exigir tarefa multidisciplinar, bem como a 

necessidade de notória especialização para apreciá-lo, entende-se não haver óbice à contratação direta, 

desde que fique comprovada: (a.1) a especialização do profissional/empresa de assessoria, decorrente 

de desempenho anterior, estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe 

técnica, ou de outros requisitos relacionados com suas atividades, que permitam inferir que o seu 

trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado à plena satisfação do objetivo do contrato; e 

(a.2) o cumprimento do estipulado na legislação de enquadramento, qual seja, inciso II do art. 25 c/c 

art. 13, ambos da Lei nº 8.666/93; (b) que as atividades ligadas à assessoria para análise do Plano 

Diretor Municipal pelo Poder Legislativo poderão ter natureza singular se demonstrado, no respectivo 

processo de contratação, a complexidade, tecnicidade, abrangência e multidisciplinariedade que 

recomendem a necessidade de profissional ou de empresa com notória especialização, de acordo com 

os requisitos constantes nos supracitados artigos da Lei nº 8.666/93. Ainda, emitiu alerta aos 

jurisdicionados no sentido que: (c) para fins de contratação por inexigibilidade, com fundamento no 

inciso II do art. 25 da Lei de Licitações, deve ser observadas as hipóteses do art. 13, a singularidade do 

objeto da contratação, a exclusividade e a especialidade na prestação do serviço e a justificativa técnica e 

de preço; (d) antes de realizar a contratação mediante inexigibilidade, o ente municipal contratante deve 

proceder a uma análise mercadológica, com o fim de buscar possíveis outras empresas ou fundações 

aptas a prestar tal assessoria; (e) a contratação direta deve ser precedida de estudos e análises 

preliminares, integrantes da fase interna da contratação, de modo a delimitar adequadamente o objeto e 

justificar detidamente a escolha do contratado, notadamente nas situações em que for constatada 

pluralidade de profissionais ou empresas aptas à execução; (f) a responsabilidade por tal contratação é 

exclusiva do gestor, não podendo o TCMGO adentrar no mérito administrativo, tendo em vista que a 

resposta à presente Consulta é em tese e direcionada a todos os municípios goianos obrigados a 

elaborar o Plano Diretor, nos termos do §1º do art. 182 da CF/88.  Por fim, revogou a RC nº 10/2006. 

A resposta foi aprovada por unanimidade (Acórdão-Consulta nº 00025/19. Processo nº 12998/19, 

Relator Cons. Subst. Flávio Monteiro de Andrada Luna, 6.11.19). 

 

 

Fixação de subsídios para agentes políticos no ano imediatamente anterior ao das eleições 

municipais - Possibilidade 
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Em Consulta, o presidente da Câmara Municipal de Anápolis indagou sobre a possibilidade de fixação 

de subsídios do Prefeito, Vice-Prefeito, Vereadores e Secretários Municipais no ano imediatamente 

anterior ao da realização das eleições municipais. De acordo com o inciso IV do art. 29 da CF/88 a 

fixação destes subsídios compete à Lei Orgânica do Munícipio. Na análise do dispositivo citado, a 

Unidade Técnica – SAP – ressaltou que “(...) a exigência de se observar o princípio da anterioridade não 

aparece efetivamente imposta para a fixação ou alteração dos subsídios dos agentes políticos do Poder 

Executivo. Corrobora esse entendimento o Acórdão n. 02176/13, proferido pelo Pleno do TCMGO 

nos autos 24321/12”. O Plenário pontuou que, embora o texto constitucional dispense a observação 

do princípio da anterioridade para a fixação dos subsídios dos agentes políticos do Poder Executivo, é 

recomendável que a fixação dos subsídios ocorra até 30 dias antes das eleições municipais, nos termos 

da INTC nº 04/12. O entendimento da relatoria foi convergente com o da Secretária de Atos de 

Pessoal e com o MPC, no sentindo de que não há empecilho à fixação de subsídios nesse contexto. O 

voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão-Consulta nº 00026/19. Processo nº 11534/19, Rel. Cons. 

Subst. Maurício Oliveira Azevedo, 8.11.19). 

 

 

Concessão de uso de bem público: modalidade de licitação e autorização legislativa 

  

O TCMGO respondeu Consulta realizada pelo Chefe do Poder Executivo de Cachoeira de Goiás, nos 

seguintes termos: (a) o município pode utilizar da modalidade licitatória carta convite para promover 

concessão de uso de terrenos públicos a particulares?; (b) qual a ordem cronológica da autorização 

legislativa e da avaliação? prévia ao ‘contrato’ ou ao procedimento licitatório de concessão?; (c) a 

autorização legislativa pode ser genérica ou deve ser específica?, e (d) a concessão de uso pode ser 

utilizada apenas para terrenos edificados ou também para não edificados? O Relator, antes de 

responder os questionamentos, destacou que a concessão de uso é o gênero do qual decorrem duas 

espécies: concessão de direito real de uso e concessão de direito de uso (concessão administrativa de 

uso). Diante do exposto, respondeu que: (a.1) para a concessão de direito real de uso de bem público é 

necessária a realização de licitação na modalidade concorrência, nos termos do §3º do art. 23 da Lei nº 

8.666/93, ressalvadas as hipóteses de licitação dispensada, elencadas no art. 17; (a.2) para a concessão 

de direito real de uso para fins de moradia, desde que preenchidos os requisitos da Medida Provisória 

nº 2.220/01, não é necessária a realização de prévio processo licitatório; (a.3) o pregão, 

preferencialmente na forma eletrônica, é em regra a modalidade adequada para a concessão de direito 

de uso (administrativa de uso) de bem público, em vista dos princípios constitucionais da eficiência e da 

publicidade, e os legais, da isonomia, da competitividade e da seleção da proposta mais vantajosa; (b) a 

autorização legislativa e a avaliação devem preceder a deflagração do certame licitatório (concorrência 

ou pregão); (c) na ausência de lei municipal que exija autorização legal específica é possível admitir 

autorização legal genérica, que deverá individualizar os imóveis ou as áreas a serem concedidas a 

particulares, além de estabelecer o respectivo título jurídico a ser utilizado; e (d) a concessão de uso 

privativo de imóvel público pode abarcar terrenos edificados ou não edificados. O parecer foi aprovado 
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por unanimidade (Acórdão-Consulta nº 00027/19. Processo nº 00753/19, Rel. Cons. Subst. Vasco 

Cícero Azevedo Jambo, 20.11.19). 

 

Possibilidade de permutar área pública com imóvel particular, construído ou não, desde que 

observadas as condições legais. 

 

O Prefeito de Abadia de Goiás formulou consulta a este Tribunal a respeito da possibilidade de 

permuta de área pública com área particular para funcionamento de unidade escolar. O Relator 

destacou que aos Municípios foi reservada a competência legislativa suplementar, de forma que o poder 

público municipal pode dispor sobre a gestão e destinação de seus bens, desde que obedeça às regras 

gerais. Considerou os argumentos trazidos pela Secretaria de Licitações e Contratos (SLC) e Ministério 

Público de Contas (MPC), no que diz respeito à alínea “c” do inc. I do art. 17 da Lei nº 8.666/93, cujo 

teor admite a possibilidade de que a Administração faça permutas, desde que cumpridas as seguintes 

condições: a) presença do interesse público devidamente justificado; b) avaliação prévia; c) autorização 

legislativa local para disposição do bem. Corroborou com a posição Ministerial admitindo a permuta de 

bens imóveis somente por meio de autorização legislativa local, em observância à cautelar concedida na 

ADI 927 MC/RS do STF. Acolheu a recomendação do MPC no que tange à realização de processo 

administrativo pela Prefeitura em que fiquem demonstrados as razões de escolha do imóvel permutado 

e os preços praticados pelo mercado, considerando tal procedimento como uma boa prática 

administrativa, que atende aos princípios da transparência, impessoalidade, moralidade, economicidade 

e publicidade. O parecer foi aprovado por unanimidade. (Acórdão-Consulta nº 00028/19. Processo nº 

09851/19, Rel. Cons. Subst. Flávio Monteiro de Andrada Luna, 27.11.19). 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

Medida Cautelar – Suspensão de concorrência Pública – Serviços de limpeza urbana – 

Exigências indevidas no edital. 

 

A Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia (SFOSEng) ofereceu representação 

com Pedido de Medida Cautelar, noticiando a existência de irregularidades na Concorrência Pública nº 

003/2019 do município de Niquelândia, cujo objeto é a contratação de empresa para executar serviços 

de limpeza urbana. O Relator 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) não exigir de maneira cumulativa a necessidade de comprovação de 

garantia de proposta e de capital social mínimo, sendo que o mais ponderado e condizente com a atual 

jurisprudência é facultar aos licitantes escolher uma dentre as três estabelecidas pela Lei nº 8.666/93 

(capital social ou patrimônio líquido ou garantia de proposta); (b) caso se opte por comprovação de 

capital social e/ou patrimônio líquido, estabelecer no máximo 10% do valor estimado para a 

contratação, a ser dividido de acordo com os lotes do certame; (c) caso opte pela garantia da proposta, 

estabelecer no máximo 1% do valor estimado para a contratação e facultar aos licitantes a possibilidade 
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de apresentá-la até o momento da sessão de recebimento da documentação de habilitação; (d) não 

estabelecer comprovação de quantitativo mínimo para capacidade técnico-profissional; (e) definir em 

edital o regime de empreitada da execução dos serviços: por preço global ou por preço unitário; (f) 

cadastrar o atual edital e seu eventual substituto no sistema COLARE do TCMGO, em cumprimento 

ao art. 3º da INTC nº 12/18; (g) não exigir de seus responsáveis técnicos a quitação no Conselho 

Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) ou no Conselho de Arquitetura e Urbanismo (CAU) no 

momento da habilitação do certame; (h) acrescentar como opção, para fins de habilitação, que as 

empresas licitantes e seus responsáveis técnicos possam ser registrados no CAU, além da possibilidade 

já prevista de registro no CREA; (i) não exigir profissional específico como requisito de habilitação 

técnica das empresas licitantes; (j) possibilitar que os atestados de qualificação técnica dos profissionais 

possam ser registrados no CAU; (k) facultar a opção de comprovação de vínculo do profissional com as 

empresas licitantes mediante a apresentação de declaração de contratação futura do profissional 

detentor do atestado apresentado, desde que acompanhada da anuência deste. 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, acompanhou o voto do Relator (Acórdão 

nº 08228/19. Processo nº 13984/19, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 6.11.19). 

 

Exigência indevida de Alvará de Funcionamento de empresa licitante no ato de assinatura do 

contrato 

 

Em Denúncia oferecida por empresa licitante foi relatada a existência de exigência ilegal e abusiva em 

edital de Pregão Eletrônico do Município de Goiânia, relativa à obrigatoriedade de apresentação de 

Alvará de Localização e Funcionamento para assinatura do contrato. O Relator, concordando com o 

entendimento da Secretaria de Licitações e Contratos e do Ministério Público de Contas, considerou 

que, de fato, a exigência editalícia é ilegal, não estando o documento previsto no art. 30 da Lei nº 

8.666/93, que trata da qualificação técnica dos licitantes. Contudo, foi observado que a Administração 

Municipal afastou a exigência e que a empresa denunciante não impugnou o edital, tendo sagrado como 

vencedora do certame. Apesar de desarrazoada, não há indícios de que a exigência tenha causado 

prejuízos ao município ou à empresa. O Relator, amparado em tais colocações, concluiu pela revogação 

da cautelar inicialmente concedida, de modo a autorizar a continuação do processo de contratação da 

empresa vencedora da licitação. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 08395/19. 

Processo nº 15489/19, Rel. Cons. Valcênor Braz, 31.10.19). 

 

Irregularidades na contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de 

reordenação luminotécnica de sistema de iluminação pública 

 

Em Denúncia apresentada à Ouvidoria deste Tribunal foram apontadas possíveis irregularidades no 

Pregão Presencial nº 001/2018 de Campinaçu, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no 

fornecimento de serviços de reordenação luminotécnica do sistema de iluminação pública das ruas e 

avenidas e dos edifícios públicos do município. O certame culminou na celebração do Contrato nº 
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010/2018. Entre as irregularidades suscitadas, merece destaque: (a) o condicionamento do início dos 

pagamentos à comprovação de redução do consumo de energia elétrica; (b) o prazo de vigência 

contratual de 60 meses, em tese incompatível com a execução dos serviços contratados; (c) obrigação 

de a Contratante fornecer energia elétrica para o funcionamento dos equipamentos, e responsabilizar-se 

integralmente pelo custo da energia consumida e pela guarda, segurança e conservação dos 

equipamentos, acessórios, peças e demais materiais que forem retirados do parque de iluminação do 

município; (d) possibilidade de fornecimento de outros materiais a serem pagos pelo município (termo 

de referência 4.2.1). No que tange à irregularidade apontada no item (a), o Relator considerou 

procedente a denúncia, com base no art. 10 da Lei nº 8.666/93, tendo em vista que no regime por 

preço global os pagamentos deveriam ser proporcionais à execução dos serviços. Pontuou que o 

critério de medição da parcela deveria se basear no custo dos equipamentos e serviços executados e não 

na redução do consumo de energia. Afirmou que a irregularidade diz respeito à ausência de orçamento 

detalhado contendo composição de custos. Julgou procedente o fato denunciado no item (b), por 

afronta à alínea “a” do inciso XIV do art. 40 da Lei nº 8.666/93, que estipula o prazo máximo de 30 

dias para pagamento após o adimplemento de cada parcela (execução dos serviços). Em relação ao item 

(c) considerou improcedente a denúncia, por ser de responsabilidade do município a guarda dos 

equipamentos substituídos. Igualmente, considerou improcedente a questão exposta no item (d), uma 

vez que os §§ 1º e 3º do art. 65 da Lei nº 8.666/93 possibilita a realização de aditivo contratual para 

serviços de menor relevância que porventura sejam necessários. Por fim, explicitou que o termo de 

referência/projeto básico do edital do Pregão Presencial nº 001/18 não cumpriu os preceitos do inciso 

IX, do art. 6º da Lei nº 8.666/93, além de conter cláusulas restritivas nos itens 6.5.2 e 6.5.3 (exigência 

de laudos de ensaios para fins de qualificação técnica), porém as despesas advindas do Contrato nº 

010/2018 não causaram prejuízo ao erário.  O voto do relator foi aprovado por unanimidade (Acórdão 

n° 08373/19. Processo n° 14836/18, Rel. Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, 13.11.19). 

 

Conversão de processo em tomadas de Contas Especial – Contrato de escopo – irregularidades 

– prorrogação de prazo e acréscimo de valor 

 

O Tribunal Pleno, por unanimidade, acordou pela conversão em Tomada de Contas Especial de 

processo que analisou o Contrato nº 052/12 e aditivos, de Aparecida de Goiânia, em virtude de 

irregularidades causadoras de dano ao erário. Ao verificar a contratação de empresa de consultoria para 

dar suporte ao gerenciamento de programa de reestruturação urbana, entendeu pela ilegalidade dos 

aditivos de prorrogação de prazo e acréscimo de valor. O Relator afirmou que o contrato é do tipo 

escopo, ou seja, a Administração licita a obtenção de um bem determinado e o escopo do contrato 

estará consumado quando realizada a entrega. Ressaltou que o acréscimo de valores e a prorrogação do 

prazo para execução somente é permitido quando houver o enquadramento em uma das hipóteses 

elencadas ao §1º do art. 57 da Lei nº 8.666/93, o que não ocorreu no caso. Pontuou que, quando da 

data de assinatura, já se tinha a informação de que o programa de reestruturação realizado pela 

Prefeitura terminaria em data posterior à da consultoria contratada, sendo possível apenas a realização 

de aditivo de prazo, para entrega total do objeto, sendo vedado acréscimo de valor. Destacou que a 
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responsabilidade dos jurisdicionados em atividade que gera dano ao erário é subjetiva, bastando 

simplesmente a configuração de culpa strictu sensu, sendo desnecessária a caracterização de conduta 

dolosa ou má fé do gestor para que este seja responsabilizado por prejuízo ao erário decorrente de ato 

ilegal, ilegítimo ou antieconômico (Acórdão n° 08661/19. Processo n° 09817/16, Rel. Cons. Francisco 

José Ramos, 27.11.19) 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

STF – TCU: decadência e suspensão de pagamento de contratos 

 

Em conclusão de julgamento, a Primeira Turma negou provimento a agravo regimental interposto de 

decisão que denegou a ordem em mandado de segurança impetrado contra ato do Tribunal de Contas 

da União (TCU) (Informativos 922 e 943). Na espécie, o relator do processo no TCU concedeu medida 

cautelar para determinar ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), ao 

BNDES Participações S.A. (BNDESPAR) e à Agência Especial de Financiamento Industrial (Finame) a 

suspensão temporária dos pagamentos dos contratos de confissão de dívida celebrados com a 

Fundação de Assistência e Previdência Social do BNDES (Fapes) até a deliberação definitiva sobre a 

questão. A Fapes (impetrante) sustentava ser inviável, em face do art. 54 da Lei 9.784/1999, a pretensão 

de invalidar contratos de confissão de dívida firmados em 2002 e 2004, por meio de processo 

administrativo iniciado em 23.11.2016. Ademais, alegava que o TCU não tem a prerrogativa de, 

diretamente, sustar ou anular contratos. Apontava ofensa ao art. 71, IX, X e § 1º, da Constituição 

Federal (CF); ao art. 45, § 2º, da Lei 8.443/1992 e ao art. 54 da Lei 9.784/1999. Inicialmente, o 

Colegiado afastou a decadência administrativa, haja vista a inaplicabilidade do prazo decadencial 

quinquenal, previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, para regular a atuação da autoridade impetrada em 

processo de tomada de contas, regido pela Lei 8.443/1992, que consubstancia norma especial. No 

ponto, citou precedentes do STF: MS 25.641; MS 33.414 AgR; MS 26.297 AgR. Aduziu que o ato 

impugnado no mandado de segurança foi proferido em representação que pode ser convertida em 

tomada de contas especial, circunstância a conjurar, por si só, a pretendida aplicação linear do disposto 

no art. 54 da Lei 9.784/1999. Ressaltou que, ao contrário do que sustenta a Fapes, a tese chancelada 

pelo STF nos precedentes mencionados não foi meramente a da ausência de “decadência 

intercorrente”, mas a de que o prazo decadencial para anulação de atos de que decorram efeitos 

favoráveis aos administrados, previsto no art. 54 da Lei 9.784/1999, não se aplica aos processos de 

tomada de contas. A compreensão de que o prazo decadencial quinquenal é impróprio para regular a 

atuação da Corte de Contas em processo que pode resultar na apuração de prejuízo ao erário e na 

correlata imputação de débito aos responsáveis é consentânea com o entendimento firmado pelo STF 

no julgamento do RE 852.475 (Tema 897 da repercussão geral), em que assentada a seguinte tese: “São 

imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei 

de Improbidade Administrativa”. Frisou, ainda, que o estágio primitivo das apurações conduzidas pela 

autoridade impetrada não autoriza descartar a configuração de flagrante inconstitucionalidade nos 
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contratos de confissão de dívida, a qual, se demonstrada, poderá afastar o prazo decadencial da Lei 

9.784/1999. O TCU poderá se pronunciar sobre a compatibilidade dos contratos de confissão de dívida 

com o previsto no art. 202, § 3º, da CF somente após a fixação de todos os parâmetros de índole fática 

— a análise da efetiva existência dos débitos reconhecidos pelos patrocinadores da Fapes (BNDES, 

BNDESPAR e Finame) e, em caso positivo, da data dos respectivos fatos geradores, bem como da 

natureza das contribuições vertidas em decorrência dos contratos de confissão de dívida, o que não 

pode ser feito em mandado de segurança. Asseverou que não há de se falar em “inconstitucionalidade 

flagrante presumida” e registrou o aceno da autoridade impetrada no sentido de que mesmo a 

demarcação das datas dos fatos geradores das dívidas em período anterior à EC 20/1998 não é 

suficiente, por si, para elidir a regra da paridade contributiva. Isso porque, na espécie, os contratos de 

confissão de dívida somente foram celebrados após o prazo previsto nos arts. 5º e 6º da referida 

emenda. Além disso, mesmo que se admitisse a submissão do TCU aos ditames do art. 54 da Lei 

9.784/1999, a etapa embrionária das apurações empreendidas não autorizaria juízo antecipado sobre a 

configuração da decadência, ante a possível identificação de má-fé ou de medida impugnativa apta a 

impedir o decurso do prazo decadencial (Lei 9.784/1999, art. 54, caput, parte final, e § 2º, 

respectivamente). A Turma esclareceu não se estar a presumir a má-fé. Na decisão agravada, consta 

apenas que a má-fé, ou a adoção de medida impugnativa apta a impedir o decurso do prazo 

decadencial, poderá ser evidenciada pelo TCU quando do julgamento definitivo da representação. Isso 

também impede o enquadramento linear do ato como eivado de ilegalidade ou abuso de poder com a 

liquidez e a certeza exigidas em sede mandamental. Não vislumbrou direito líquido e certo à incidência 

do prazo quinquenal, considerados os precedentes do STF que: (a) não admitem a submissão de 

processo de tomada de contas especial ao estabelecido no art. 54 da Lei 9.784/1999; (b) afastam a 

aplicação desse dispositivo legal se evidenciada flagrante inconstitucionalidade; e (c) asseveram a 

possibilidade de apuração de má-fé e a de indicação de medida impugnativa ao longo do processo 

administrativo. Noutro passo, o Colegiado rejeitou a apontada ofensa ao art. 71, § 1º, da CF. Embora o 

TCU não possa, diretamente, sem prévia submissão da matéria ao Congresso Nacional, determinar a 

sustação ou a anulação de contrato, pode determinar às unidades fiscalizadas que adotem medidas 

voltadas à anulação de ajustes contratuais, com base no art. 71, IX, da CF. Ademais, as atribuições 

constitucionais conferidas ao TCU pressupõem a outorga de poder geral de cautela àquele órgão. 

Ambas as prerrogativas conduzem ao reconhecimento da legitimidade do ato impugnado e afastam a 

configuração de ilegalidade ou de abuso de poder. Se a autoridade impetrada pode vir a determinar que 

o BNDES, o BNDESPAR e a Finame anulem os contratos de confissão de dívida, atrelado a essa 

possível determinação está o poder geral de cautela de impor a suspensão dos repasses mensais 

decorrentes dessas avenças, como forma de assegurar o próprio resultado útil da futura manifestação da 

Corte de Contas. Por fim, a possibilidade de o TCU impor a indisponibilidade de bens contempla a 

prerrogativa de decretar a indisponibilidade de créditos devidos pelos aludidos patrocinadores, como 

decorrência do contrato de confissão de dívida. STF. 1ª Turma, 12.11.19. MS 35038 AgR/DF. Rel. 

Min. Rosa Weber, Informativo do STF nº 959. 
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TCERN – Reexame em contas anuais de gestão. Impossibilidade de reabertura do prazo. 

Preclusão. Ausência de cerceamento de defesa 

 

Em sede de julgamento de Reexame em contas anuais de gestão, definiu esta Corte o entendimento de 

que a juntada de petição para inclusão de novos documentos e alegações um dia antes da data fixada 

para o julgamento é fulminada de preclusão temporal, inclusive, sob pena de se perpetuar a instrução 

processual. Pedido da recorrente, após a publicação de Informação pelo corpo técnico acerca das 

razões recursais, pugnando pela reabertura de prazo para apresentar nova manifestação, é incabível, em 

razão da impossibilidade de novo exercício do contraditório após a análise dos órgãos técnicos a 

respeito da prova já apresentada em fase recursal, nos termos do art. 369, parágrafo único, do 

Regimento Interno desta Corte. Longe de caracterizar cerceamento de defesa, entendimento diverso 

incorreria na vedação de repetição de recurso, da mesma espécie, ou que almeje os mesmos fins, contra 

deliberação que apreciara o primeiro recurso interposto. Em seu voto, o Cons. Carlos Thompson 

esclareceu que a processualística aplicável ao processo de contas difere-se daquela prevista para o 

processo penal, na qual a defesa tem a prerrogativa de sempre se manifestar por último. O rito próprio 

aplicável aos processos nas Cortes de Contas, notadamente no processo ordinário de elaboração de 

parecer prévio ao julgamento de contas anuais de gestão, prevê, inicialmente, a produção da 

Informação Técnica, seguida da oportunidade para apresentar defesa, e depois o processo segue à 

manifestação do Ministério Público de Contas, para então ser levado a Plenário para julgamento. 

Quando da interposição do Pedido de Reexame, a processualística impõe que sejam os autos 

encaminhados ao corpo técnico para emitir opinião sobre o recurso, de forma que ato contínuo o 

relator profira juízo de valor, seja em relação aos argumentos trazidos pelo recorrente, seja em relação à 

manifestação técnica. (TCERN. Plenário, 10.9.19.Processo nº 6080/2013-TC, Acórdão nº 132/2019-

TC. Rel. Cons. Maria Adélia Sales, Informativo de Jurisprudência nº 05/2019). 
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Este Informativo, desenvolvido a partir de notas tomadas nas sessões de julgamento das Câmaras e do Tribunal Pleno, contém 

resumos elaborados pela Superintendência de Secretaria, não consistindo em repositório oficial de jurisprudência deste 

Tribunal. 
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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

Impossibilidade de dispensar servidores públicos do efetivo controle de jornada de trabalho. 

Controle e registro de frequência de servidores públicos. 

 

Em consulta realizada pelo Presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis foram suscitadas dúvidas 

sobre a possibilidade de a Administração pública adotar sistemática de aferição de cumprimento de 

jornada de trabalho alternativa ao controle de frequência por registro de frequência para assessores 

especiais e assessores parlamentares. Tendo em vista o art. 37 da CF, a Relatoria concluiu que não há 

empecilho jurídico para que a regulamentação do controle de frequência dos servidores do Poder 

Legislativo seja realizada por meio de Resolução. Se manifestou pela impossibilidade de dispensar o 

controle de frequência para o exercício de atividades externas ao órgão, entretanto corroborou com o 

entendimento do MPC de que, em casos muito excepcionais, justificados pelo lugar, natureza ou duração 

da atividade a ser exercida, é possível que tal registro seja dispensado. Ressaltou que a dispensa do registro 

de frequência difere da dispensa do controle de frequência; aquele se refere à desobrigação, diante de 

circunstâncias excepcionais relacionadas à natureza do cargo ou das atividades de registrar o ponto de 

entrada e saída na unidade de lotação; este, à falta de controle do cumprimento da jornada de trabalho e 

do efetivo exercício das atividades pelo servidor. Assim, o TCM-GO respondeu que: (1) o Poder 

Legislativo Municipal tem competência para, por meio de lei ou Resolução, dispor sobre a forma que se 

realizará o controle de frequência dos servidores públicos da Câmara Municipal; (2) em regra, os 

ocupantes de cargos em comissão do Poder Legislativo devem exercer suas funções predominantemente 

na sede da Câmara, posto que as atribuições de direção, chefia e assessoramento são incompatíveis com 

o exercício de atividades externas; (3) é possível, em casos excepcionais, a dispensa do registro de 

frequência/ponto a ocupantes de cargos de provimento em comissão, desde que cumprida as seguintes 

condições: (3.1) previsão em Lei ou Resolução; (3.2) a dispensa deve se restringir ao servidor cujas 

atividades sejam de exercício frequente e predominantemente externo ou que tragam benefícios para a 

efetividade do interesse público e redução dos dispêndios; (3.3) as atribuições do cargo respectivo devem 

ser, como pressuposto da segunda condição, claras e detalhadas nas normas de criação; (3.4) ficar 

documental e motivadamente comprovada a impossibilidade de o servidor registrar na sede do órgão os 

horários de entrada e saída, e, nessa condição, realizar o registro por meio de relatórios que correspondam 

às atividades externas desempenhadas no dia e sua justificativa; (3.5) a dispensa deve ser deferida pela 

autoridade administrativa, motivadamente, em cada caso; (3.6) deve haver disciplina e efetiva execução 

de meios alternativos de controle de cumprimento das atividades; (3.7) a aferição do exercício do cargo 

não deve, em hipótese alguma, ocorrer apenas com base em declarações do servidor ou do superior, mas 

em relatórios formais, com amparo em documentos, inclusive obtidos nos registros eventuais de entrada 

e saída na unidade de lotação, com vistas a permitir a transparência e a verificação oportuna pelo gestor 

e pelos controles interno e externo. O Voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão-Consulta nº 

00029/19. Processo nº 09608/19, Rel. Cons. Subst. Flávio Monteiro A. Luna, 4.12.19). 
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Impacto no índice de suplementação em decorrência de alterações orçamentárias 

 

Em Consulta, o Prefeito de Rio Verde indagou acerca do impacto no índice de suplementação em 

decorrência das alterações orçamentárias realizadas com base no art. 43 da Lei nº 4.320/64. Quando uma 

despesa está autorizada no orçamento, mas é insuficiente, pode ser reforçada mediante créditos 

suplementares, em consonância com o art. 40 e inciso I do art. 41, da mesma lei.  A autorização para 

suplementar uma dotação poderá constar na Lei Orçamentária Anual-LOA; no inciso I do art. 7º da Lei 

de Finanças Públicas, ou em lei específica. Diante do exposto, a relatoria acompanhou a redação dada 

pelo MPC: a) a abertura de créditos adicionais suplementares, qualquer que seja a origem dos recursos, 

dentre as previstas no § 1º  do art. 43, da Lei nº 4.320/64, inclusive por anulação de dotações, sujeita-se 

ao limite previsto na LOA ou eventualmente dado por outra lei, porque não se cogita a abertura desses 

créditos sem autorização legal; b) o reforço de dotação, com base em recursos liberados pela anulação de 

outra dotação, quando dentro da mesma categoria de programação, com aumento da dotação de crédito 

inicial, ainda que de idêntica classificação por natureza da despesa (categoria econômica, grupo de 

natureza, modalidade de aplicação e elemento), em relação ao crédito cuja dotação foi anulada, caracteriza 

uma abertura de crédito adicional suplementar e assim sujeita-se aos limites da LOA e de outras leis 

autorizativas; c) a abertura de créditos adicionais suplementares com amparo em anulação de dotações 

não se confunde com transposição, remanejamento ou transferência de créditos, instrumentos cuja 

distinção já foi assentada pelo TCMGO no AC-CON nº 04/16; d) quando da abertura de créditos 

suplementares, a indicação de nova fonte (leia-se: distinta da relação fonte/destinação do crédito inicial) 

no ato de abertura, segundo a codificação da IN nº 09/2015, Anexo IX, não afasta a sujeição ao limite 

de suplementação. Em conformidade com essa proposta de decisão, o SICOM permite que seja realizado 

o controle de suplementação, desde que sejam utilizados os códigos 17 e 18 da Tabela de Alterações 

Orçamentárias disponível no site do Tribunal. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão-Consulta 

nº 00030/19. Processo nº 07682/19, Rel. Cons. Subst. Flávio Monteiro A. Luna, 11.12.19). 

 

 

Aprovado o Enunciado de Súmula nº 06/19 

 

 

Em Sessão Técnica-Administrativa, realizada no dia 29 de janeiro deste ano, o TCMGO, na RA nº 12/20, 

aprovou o Enunciado de Súmula nº 06/19, nos seguintes termos: “Configura ato de gestão ilegal, passível de 

aplicação de multa e julgamento irregular das contas de gestão, o pagamento dos débitos da administração Pública realizados 

em desacordo com a ordem cronológica de sua exigibilidade, nos termos do caput do art. 5º da Lei nº 8.666/93”. 
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Aprovado o Enunciado de Súmula nº 07/19  

 

 

Em Sessão Técnica-Administrativa, realizada no dia 29 de janeiro deste ano, o TCMGO, na RA nº 03/20, 

aprovou o Enunciado de Súmula nº 07/19, nos seguintes termos: “É vedado o pagamento de horas extras a 

servidores públicos comissionados e a servidores efetivos que percebam gratificação pelo desempenho de função de confiança 

(direção, chefia e assessoramento) ”.  

 

 

Orientação Técnica nº 001/2019 – SCMG 

  

A Secretaria de Contas Mensais de Gestão emitiu, em 02/12/19, Orientação Técnica que trata da 

contabilização e utilização dos recursos repassados aos municípios goianos, oriundos da Cessão Onerosa 

do Bônus da Assinatura do Pré-Sal, nos termos da Lei Federal nº 13.885/2019. No que se refere às leis 

orçamentárias, como o recurso foi previsto em lei sancionada recentemente, provavelmente o orçamento 

do município não previu tal receita e por conseguinte não há despesa fixada. Assim, para executar 

despesas ainda em 2019, o ente deverá aprovar créditos adicionais, na modalidade suplementar ou 

especial, indicando como fonte o excesso de arrecadação. Caso os recursos sejam utilizados em 2020 e o 

orçamento já esteja aprovado, o ente poderá executar despesas, também mediante a aprovação de créditos 

adicionais, indicando como fonte o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício 

anterior. De qualquer forma, a execução de despesas com os recursos oriundos da cessão onerosa do 

bônus de assinatura do Pré-Sal deverá ser precedida de autorização legislativa. No que tange à 

contabilização da receita, o município deverá observar a seguinte classificação em conformidade com a 

tabela de codificação deste Tribunal: (a) No aspecto patrimonial, deverá ser reconhecida uma variação 

patrimonial aumentativa – Transferências Inter Governamentais – Constitucionais e Legais – Inter OFSS 

– União, conta 4.5.2.1.3.XX.XX (PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público Federação); e (b) 

No aspecto orçamentário, a natureza de receita mais adequada é de Outras Transferências da União – 

Principal, código 1.7.1.8.99.1.0; (c) para o registro da fonte de recurso deverá ser utilizado o código 

1.78.078, constante na Tabela de Codificação/Fonte de Recurso/2019 disponível no site eletrônico deste 

Tribunal. Destacou, ainda, que os recursos: (d) compõem a Receita Corrente Líquida – RCL, utilizada 

como base de cálculo para definição dos limites fiscais previstos na LRF (despesa de pessoal, dívida 

consolidada líquida, operação de crédito etc); (e) não compõem a base de cálculo para aplicação dos 

mínimos legais/constitucionais, como saúde, educação e Fundeb – Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação; (f) não entram 

na base de cálculo utilizada para apuração do duodécimo a ser repassado ao Poder Legislativo Municipal, 

por não se enquadrar nas receitas previstas no art. 29-A da CF/88; e que (g) os recursos podem ainda 

serem utilizados em despesas de investimento, como aquisição de máquinas ou equipamentos, realização 

de obras, aquisição de imóveis ou veículos, ou seja, as que geram um bem de capital que possa ser 
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incorporado pelo Município. Pontuou, ainda, que as receitas podem ser destinadas para o pagamento de 

despesas previdenciárias, correntes ou decorrentes de parcelamentos, com o Regime Próprio de 

Previdência Social do município – RPPS e com o Regime Geral de Previdência – RGPS cujo vencimento 

ocorra até o exercício financeiro do ano subsequente ao ano da transferência dos recursos pela União. A 

Orientação Técnica foi emitida pela Secretaria de Contas Mensais de Gestão em 2.12.19. 

 

 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

 

A ausência de controle eficaz de frequência de servidores públicos afasta denúncia sobre 

servidores fantasmas  

 

Em denúncia oferecida à Ouvidoria deste Tribunal foi relatada a existência de servidores fantasmas no 

município de Baliza/GO, dentre eles comissionados e efetivos. O Relator, em convergência parcial com 

o entendimento da Secretaria de Licitações e Contratos e do Ministério Público de Contas, considerou 

prejudicada a resolução de mérito da denúncia diante da ausência de controle de frequência dos servidores 

por parte do município e apontou que o descontrole da assiduidade é uma cultura generalizada na 

localidade que inviabiliza a verificação efetiva dos serviços prestados. O Relator declarou a situação fática 

irregular pelo descumprimento do “caput” do art. 37 e do § 1º do art. 74, ambos da CF/88, c/c o art. 59 

da LOTCMGO, e aplicou a multa prevista no inciso VIII do art. 74-A da LOTCMGO, além do prazo 

de 60 (sessenta) dias para adequação do controle e para expedição de ato normativo disciplinando registro 

de frequência, modo, prazos, instrumentos e os responsáveis por cada área, inclusive para o 

monitoramento da falta injustificada. Ao final, expediu-se a recomendação de acompanhamento da 

determinação imposta ao controle interno municipal nos termos do parágrafo único do art. 70 da CF/88 

e art. 58 da Lei Estadual nº 15.958/07, no sentido de cessar a irregularidade denunciada. O Voto foi 

aprovado por unanimidade (Acórdão nº 09077/19. Processo nº 18488/17, Rel. Cons. Francisco José 

Ramos, 11.12.19). 

 

 

Declaração de inidoneidade de empresa por irregularidades em procedimento licitatório 

 

Representação oferecida pelo Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitações de Caldas Novas acerca 

de possíveis irregularidades referentes ao Pregão presencial nº 106/18. A empresa vencedora do item 1 

(cama hospitalar) apresentou proposta de preço contendo produtos de outros fornecedores, sem possuir 

a autorização ou o cadastro de representação. Em denúncia ao Fundo Municipal de Saúde a fabricante 

do item afirmou que os produtos do lote 1 não seriam entregues ou seriam falsificados, dado que a 

licitante vencedora não poderia oferece-los à Administração. A empresa vencedora solicitou a desistência 
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de entrega do referido item. O Relator considerou que a conduta da empresa afetou o caráter competitivo 

da licitação, tendo em vista que ofereceu um produto que não seria capaz de fornecer após a contratação, 

aparentando a utilização de subterfúgios ilícitos para se sagrar vencedora na disputa, com intuito de obter 

vantagem futura. Ressaltou que a ação da empresa denunciada revelou-se como meio para alcançar o fim 

perseguido, qual seja, vencer a licitação e entregar produto diverso, enquadra-se no tipo penal do art. 96 

da Lei nº 8.666/93. Concluiu que a ausência de formalização contratual da Administração Pública com a 

licitante, por motivo de desistência desta, não permitiu o aperfeiçoamento do crime acima exposto. A 

Relatoria se posicionou em convergência com a Secretária de Licitações e Contratos e o MPC e (a) julgou 

procedente o mérito da representação; (b) determinou aos gestores do município, em especial ao 

responsável pelo procedimento licitatório nº 106/18, a adotassem providências quanto à penalização 

administrativa da empresa denunciada e; (c) declarou a empresa denunciada  inidônea para participar, por 

cinco anos, de licitação na Administração Pública Municipal do Estado de Goiás, nos termos previstos 

no art. 51 da Lei estadual nº 15.958/07. O Voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 09115/19. 

Processo nº 15623/18, Rel. Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, 4.12.19). 

 

 

Inspeção de veículos de transporte escolar – Descumprimento de normas nacionais de trânsito 

 

 

Em representação formulada pelo Ministério Público de Contas, com o objetivo de verificar a qualidade 

dos veículos de transporte escolar municipal e os contratos de prestação de serviços de terceiros, o 

Relator, em convergência relativa com a Secretaria de Licitações e Contratos e absoluta com o MPC, 

acatou as conclusões do Relatório de Inspeção, no qual foram apontadas irregularidades concernentes à 

frota de veículos terceirizados e próprios do município. Os laudos apontaram que dos 11 (onze) veículos 

terceirizados 6(seis) foram reprovados, por descumprimento do Código de Trânsito Brasileiro, enquanto 

que, da frota municipal, no total de 9 (nove) veículos, 4 (quatro) foram reprovados e 5 (cinco) não foram 

apresentados para vistoria técnica. Diante das irregularidades constatadas o Relator aplicou multa ao 

Prefeito, por ato de gestão ilegal, em descumprimento a diversas normas pertinentes ao transporte 

escolar. Foi dado prazo de 30 (trinta) dias para regularização de documentos dos motoristas e das 

irregularidades verificadas nos veículos, dentre elas os requisitos legais exigidos pelos incisos I, II, III, IV 

do art. 3º; incisos II, III, IV, VIII e IX do art. 4º; inciso IV do art. 5º; art. 7º; e art. 15, todos da Portaria 

23/2012 DETRAN/GO; art. 1º da Resolução nº 14/98 e art. 1º da Resolução nº 504/14 do CONTRAN; 

inciso II do art. 136 e inciso V do art. 138, ambos do Código de Transito Brasileiro.  A proposta foi 

aprovada por unanimidade. (Acórdão nº 09286/19, Processo nº 12551/18, Rel. Cons. Francisco José 

Ramos, 18.12.19). 
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 Concessão de cautelar. Contrato de risco objetivando o aumento da quota no FPM 

 

 Representação com pedido de medida cautelar, relativa a de possíveis irregularidades na contratação, 

pelo Município de Montes Claros de Goiás, de assessoria e consultoria jurídica, que objetiva o aumento 

da quota no FPM como resultado da arrecadação do ICMS, mediante aplicação da Lei Complementar 

Estadual nº 90/11. Em análise prévia, a Secretaria de Licitações e Contratos entendeu ser imprescindível 

a apresentação do procedimento administrativo que desencadeou a contratação, demonstrando que os 

requisitos da lei foram observados e comprovando que os valores acordados a título de pagamento estão 

dentro do praticado pelo mercado. Sustentou ainda que contratos de êxito são incompatíveis com a 

Administração Pública e que ocorreram pagamentos sem comprovação de ingresso de receitas para o 

erário, de maneira que o contratado recebeu quantia apenas com base em liminar concedida, sem decisão 

meritória definitiva. Ressaltou a presença da plausibilidade do direito, diante da constatação das possíveis 

irregularidades: (a) procedimento de declaração de inexigibilidade pendente de documentação 

comprobatória; (b) adoção de contrato de risco, demandando abertura de vista, para demonstração da 

compatibilidade dos percentuais adotados com a complexidade do trabalho; (c) antecipação de 

pagamentos sem ingresso de recursos nos cofres municipais, em violação a cláusula contratual, 

demandando suspensão cautelar de novos pagamentos, em virtude do risco efetivo de prejuízo ao erário; 

(d) possível duplicidade dos contratos. Entendeu haver igualmente o perigo da demora, diante do 

considerável risco de o Município dispensar novos pagamentos sem comprovação de ingresso de 

recursos, além de outras possíveis irregularidades a serem aferidas em dilação probatória consistente. O 

Relator convergiu com a Unidade Técnica e o Ministério Público de Contas e adotou a medida cautelar, 

nos termos do art. 56 da Lei Estadual nº 15.958/2007, para determinar ao Prefeito de Montes Claros de 

Goiás a imediata suspensão, até decisão final de mérito no presente processo, de todo e qualquer 

pagamento relativo ao contrato de assessoria jurídica em questão. O voto foi aprovado por unanimidade 

(Acórdão nº 09320/19. Processo nº 14968/19, Rel. Cons. Subst. Irany de Carvalho Júnior, 18.12.19). 

 

 

Recuperação estrutural do viaduto situado na Avenida Jamel Cecílio, Goiânia 

 

 

Em Representação o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás – CREA –

GO, por meio de Nota Técnica, relatou sobre o estado de conservação do viaduto situado na Avenida 

Jamel Cecílio, Jardim Goiás, Goiânia, no qual foram constatadas as seguintes irregularidades: (1) execução 

de serviço de manutenção ao invés de recuperação estrutural do viaduto; (2) não apresentação de laudos 

técnicos especializados; (3) inexistência de projetos de recuperação estrutural e de drenagem do local e 

(4) controle de tráfego realizado somente na Avenida H. A SEINFRA apresentou um relatório 

declarando que as intervenções relativas à recuperação estrutural já haviam sido executadas pelo 

município; no mesmo relatório, apresentou os cálculos efetuados, os projetos e a execução da obra por 

meio de fotos e, ainda, os laudos de êxito, aprovados pela ABNT. Considerando a veracidade presumida 

das informações e documentos as irregularidades (1) e (2) foram julgadas procedentes, porém já 
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solucionadas. Em relação aos pontos (3) e (4), a SEINFRA informou que estão sendo elaborados projetos 

para a realização de processo licitatório da obra e que os recursos para sua realização serão advindos do 

Convênio Finisa 2, no qual, conforme seu projeto de Lei, é citada a obra Reforma da ponte da Av. H 

(recuperação e drenagem). A Relatoria, em convergência com a Secretária de Fiscalização de Obras e 

Serviços de Engenharia e o MPC, optou por não aplicar multa, dado que a SEINFRA tem tomado 

providências sobre as irregularidades. O Voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 00014/20. 

Processo nº 18338/16, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 29.1.20). 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

 

TCU. Somente é exigível a observância das disposições do artigo 49, §3º, da Lei 8.666/1993 

(contraditório e ampla defesa) quando o procedimento licitatório, por ter sido concluído com a 

adjudicação do objeto, gera direitos subjetivos ao licitante vencedor, ou em caso de revogação 

ou de anulação em que o licitante seja apontado, de modo direito ou indireto, como o causador 

do desfazimento do certame. 

 
“Representação formulada ao TCU apontou possíveis irregularidades no RDC Eletrônico 425/2014-12, 

conduzido pela Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(Dnit) no Estado de Goiás e no Distrito Federal visando à “contratação integrada de serviços de elaboração de 

projeto básico e de projeto executivo de engenharia e de execução das obras de implantação e pavimentação da Rodovia BR-

080/GO, incluindo obras de arte especiais”. Entre as irregularidades suscitadas, mereceu destaque a “revogação 

da licitação sem motivação e sem abertura de prazo para o exercício do contraditório pelos licitantes”. Ao apreciar a 

matéria, a unidade técnica concluiu que não fora desarrazoada a decisão pela revogação do certame. 

Segundo ela, vários precedentes do TCU abordaram os problemas derivados de desatualização de projeto 

utilizado em licitações públicas e, no caso concreto, “ainda que se trate de contratação integrada na qual o 

contratado assume riscos decorrentes de elementos do anteprojeto, há defasagem de mais de cinco anos entre as informações 

geométricas (impactadas pela topografia) e de jazidas (impactadas pelo cadastro), disponibilizadas aos licitantes e utilizadas 

para elaboração das propostas, com grande probabilidade de que as propostas de preços apresentadas pelos licitantes estejam 

dissociadas do objeto que será projetado e construído”. Todavia, no que concerne à ausência de contraditório antes 

da decisão pela revogação da licitação, o titular da unidade técnica propôs a oitiva do Dnit, medida que, 

para a relatora, não seria necessária. Em seu voto, ao analisar as disposições legais sobre o tema, a relatora 

se alinhou ao entendimento consignado em deliberações do TCU, a exemplo do Acórdão 111/2007-

Plenário, e do STJ, como o Mandado de Segurança 7.017/DF, que apregoam ser necessário dar 

oportunidade de contraditório e ampla defesa antes da revogação de licitação apenas quando já se 

adjudicou o seu objeto. Por sua clareza, a relatora julgou oportuno transcrever o seguinte excerto da 

ementa da mencionada decisão judicial: “(...) 3. Revogação de licitação em andamento com base em interesse público 

devidamente justificado não exige o cumprimento do § 3º, do art. 49, da Lei 8.666/93. 4. Ato administrativo com a 

característica supramencionada é de natureza discricionária quanto ao momento da abertura de procedimento licitatório. 5. 

Só há aplicabilidade do § 3º, do art. 49, da Lei 8.666/93, quando o procedimento licitatório, por ter sido concluído, gerou 
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direitos subjetivos ao licitante vencedor (adjudicação e contrato) ou em casos de revogação ou de anulação onde o licitante seja 

apontado, de modo direto ou indireto, como tendo dado causa ao proceder o desfazimento do certame”. Segundo a relatora, 

na situação sob exame, prolongar a discussão sobre os procedimentos adotados no RDC Eletrônico 

425/2014-12 poderia ir contra o princípio da eficiência e configurar maior risco de prejuízo ao interesse 

público do que realizar nova licitação. Ponderações dessa natureza, a seu ver, se alinhariam às recentes 

disposições legais incorporadas ao Decreto-Lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro) pela Lei 13.655/2018, em especial as do art. 22, segundo as quais as dificuldades reais do gestor 

devem ser consideradas na interpretação de normas sobre gestão pública, e as circunstâncias práticas 

envoltas à ação do agente público avaliadas em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato 

ou contrato. Assim sendo, nos termos da proposta da relatora, o Plenário decidiu considerar 

improcedente a representação. (TCU. Plenário, 26.11.19. Acórdão 2656/2019. Relatora Min. Ana Arraes, 

Boletim de Jurisprudência do TCU nº 380). 

 

 

 

STF. Possibilidade de vinculação das verbas do FUNDEF ao pagamento de honorários 

advocatícios contratuais. 

 

A Primeira Turma, por maioria, negou provimento a agravo regimental em recurso extraordinário com 

agravo em que discutido se os recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valoração do Magistério (Fundef) poderiam ser utilizados para o pagamento 

de honorários advocatícios contratuais. O Colegiado, na linha de precedente do STF (RE 1.102.885), 

entendeu que a matéria possui natureza infraconstitucional. O acórdão impugnado considerou viável a 

retenção do valor de honorários advocatícios contratuais da verba executada, na forma do art. 22, § 4º da 

Lei 8.906/1994 (1), de modo que não há matéria constitucional a ser analisada. Vencidos os ministros 

Alexandre de Moraes e Luiz Fux, que proveram o agravo por entenderem que a utilização das verbas 

destinadas ao Fundef para o pagamento de honorários advocatícios contratuais viola diretamente o art. 

60 do ADCT (2). Portanto, trata-se de matéria de cunho constitucional que deve ser examinada pela 

Corte. (STF. Primeira Turma, 26.11.19. ARE 1066359. Relator Min. Marco Aurélio, Informativo de 

Jurisprudência por Temas do STF nº 94). 
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