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ACÓRDÃO AC-CON N. 00006/2020 

Técnico-Administrativa 

 

 

 

PROCESSO:            09073/19  

MUNICÍPIO:             QUIRINÓPOLIS 

ÓRGÃO:                                   PODER LEGISLATIVO 

ASSUNTO:            CONSULTA 

CONSULENTE:                        Edvaldo Antônio de Souza – Presidente da Câmara Municipal 

CPF:                                         485.538.751-72 

REPRESENTANTE DO MPC: Procurador de Contas Régis Gonçalves Leite 

RELATOR:            Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de Andrada Luna 

 

 

 

 

CONSULTA. LEGALIDADE DE CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA PRIVADA DE PLANO DE SAÚDE. ADESÃO DE 
AGENTES POLÍTICOS. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA DA 
RESOLUÇÃO CONSULTA Nº 023/10.   
1. RESPONDER ao consulente, relativamente ao mérito, 
que: 
1. É possível ao Poder Público firmar contrato com 
instituição privada provedora de plano de saúde para 
conceder assistência médico-hospitalar destinada aos 
servidores públicos e seus familiares, sendo vedada a 
extensão do benefício aos agentes políticos; 
2. A contratação de instituição privada provedora de plano 
de saúde impõe que as seguintes condições sejam 
observadas: (i) autorização legal para concessão do 
benefício, com expressa disciplina dos requisitos e dos 
procedimentos aplicáveis, notadamente com previsão da 
necessidade de adesão e contribuição voluntárias por parte 
dos servidores; (ii) autorização específica na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e obediência aos requisitos 
constantes dos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 
101/00 (LRF); (iii) previsão na Lei Orçamentária Anual de 
dotação orçamentária própria para o pagamento; (iv) prévia 
licitação, nos moldes da Lei nº 8.666/93.  
3. REFORMAR A Resolução Consulta nº 023/10, com o fim 
de promover a conciliação entre o entendimento deste 
Tribunal de Contas dos Municípios e os critérios definidos 
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pela Secretaria do Tesouro Nacional para o cálculo de 
despesa de pessoal, substituindo a redação do item “2”, que 
dispunha “que o desembolso em questão é gasto com 
pessoal” pela seguinte: 2. Que a despesa referente à parte 
patronal para o custeio do plano de saúde não é 
considerada despesa bruta com pessoal, para efeito do art. 
19 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF e, por se referir 
a clientela fechada, não pode ser computada na apuração 
do piso constitucional com saúde; 
4. Que estão excluídos do benefício os agentes políticos.  

 

 

 

Versam os presentes autos acerca de CONSULTA formulada pelo 

Presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis, Sr. Edvaldo Antônio de Souza, por 

meio da qual apresentou os seguintes questionamentos: 

 

a) O Poder Legislativo Municipal pode celebrar convênio com plano de 

saúde da iniciativa privada, destinado a atender funcionários, 

vereadores e familiares destes?  

b) Em caso positivo, quais os procedimentos devem ser adotados para a 

viabilização do referido convênio? 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos; 

Considerando a Proposta de Decisão n. 0028/2020 – GABFMAL 

proferida pelo Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de Andrada Luna; 

 

Considerando tudo mais que consta nos autos; 

 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão Plenária, em acolher as razões expostas pelo 

Relator para: 
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1. CONHECER da presente Consulta uma vez preenchidos os 

pressupostos legais de admissibilidade previstos no art. 31 da 

LOTCM/GO c/c art. 199 do RITCM/GO; 

 

2. RESPONDER ao consulente, relativamente ao mérito, que: 

 

 

a) É possível ao Poder Público firmar contrato com instituição privada 

provedora de plano de saúde para conceder assistência médico-

hospitalar destinada aos servidores públicos e seus familiares, sendo 

vedada a extensão do benefício aos agentes políticos; 

 

b) A contratação de instituição privada provedora de plano de saúde 

impõe que as seguintes condições sejam observadas: 

 

b.1) autorização legal para concessão do benefício, com expressa 

disciplina dos requisitos e dos procedimentos aplicáveis, notadamente 

com previsão da necessidade de adesão e contribuição voluntárias por 

parte dos servidores; 

 

b.2) autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias e 

obediência aos requisitos constantes dos artigos 15 e 16 da Lei 

Complementar nº 101/00 (LRF); 

 

b.3) previsão na Lei Orçamentária Anual de dotação orçamentária própria 

para o pagamento; 

 

b.4) prévia licitação, nos moldes da Lei nº 8.666/93.  
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3. REFORMAR A Resolução Consulta nº 023/10, com o fim de promover 

a conciliação entre o entendimento deste Tribunal de Contas dos Municípios e os 

critérios definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional para o cálculo de despesa de 

pessoal, alterando a redação do item “2” para: 2 - Que a despesa referente à parte 

patronal para o custeio do plano de saúde não é considerada despesa bruta com 

pessoal, para efeito do art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, e, por se 

referir a clientela fechada, não pode ser computada na apuração do piso 

constitucional com saúde. 

 

À Superintendência de Secretaria para os fins. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 13 
de maio de 2020. 

 

Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 

 

Relator: Flavio Monteiro de Andrada Luna 

 

Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 
Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro 
Neto, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, 
Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. 
Sub. Irany de Carvalho Júnior, Cons. Sub. Vasco Cícero Azevedo Jambo e o 
representante do Ministério Público de Contas, Procurador José Gustavo Athayde. 

 

Votação: 

Votaram(ou) Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada Luna, Cons. Daniel 
Augusto Goulart, Cons. Fabricio Macedo Motta, Cons. Francisco José Ramos, Cons. 
Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Sérgio 
Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Valcenôr Braz de Queiroz. 
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PROPOSTA DE DECISÃO N° 0028/2020 – GABFMAL 

 

PROCESSO:            09073/19  

MUNICÍPIO:             QUIRINÓPOLIS 

ÓRGÃO:                                   PODER LEGISLATIVO 

ASSUNTO:            CONSULTA 

CONSULENTE:                        Edvaldo Antônio de Souza – Presidente da Câmara Municipal 

CPF:                                         485.538.751-72 

REPRESENTANTE DO MPC: Procurador de Contas Régis Gonçalves Leite 

RELATOR:            Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de A. Luna 

 
 
 

1 – RELATÓRIO 

 

Versam os presentes autos acerca de CONSULTA formulada pelo 

Presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis, Sr. Edvaldo Antônio de Souza, por 

meio da qual apresentou os seguintes questionamentos: 

c) O Poder Legislativo Municipal pode celebrar convênio com plano de 

saúde da iniciativa privada, destinado a atender funcionários, 

vereadores e familiares destes?  

d) Em caso positivo, quais os procedimentos devem ser adotados para a 

viabilização do referido convênio? 

Inicialmente, por meio do Despacho n. 199/2019 – GABFMAL (fls. 07-08), 

foram encaminhados os autos à Divisão de Documentação e Biblioteca, em atenção ao 

disposto no art. 134, XV, do Regimento Interno, para que fosse informada a existência 

de resoluções deste Tribunal acerca de matéria semelhante. 

Nos termos do Despacho nº 100/2019 (fl. 11), a mencionada Divisão 

informou as ementas de resoluções e acórdãos de consulta relacionadas aos 

questionamentos contido nos autos.  

Em virtude de ter constatado que não há manifestação deste Tribunal de 

Contas apta a esclarecer totalmente as dúvidas suscitadas pelo consulente, a 



    
                                 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

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

 

Fls. 

Relatoria, mediante o Despacho n. 0209/2019 (fls. 12-13), encaminhou os autos à 

Secretaria de Atos de Pessoal para análise técnica do feito. 

Por meio do Despacho nº 2164/19 (fl. 14), a Secretaria de Atos de 

Pessoal informou não ser competente para análise do tema. 

Em seguida, mediante o Despacho nº 0211/2019 (fls.15-16), esta 

Relatoria encaminhou os autos à Secretaria de Contas mensais de Gestão, competente 

para exame do tema consultado, nos termos regimentalmente definidos.  

A Secretaria de Contas Mensais de Gestão emitiu o Certificado nº 

2212/2019 (fls. 70-77). 

Por fim, mediante o Parecer nº 6962/2019 (fls. 78-80), o Ministério Público 

de Contas apresentou sua manifestação.  

Por derradeiro, tornaram os autos a esta Relatoria.  

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO 

2.1 – DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO 

Encaminhados os autos à Secretaria de Contas Mensais de Gestão, esta 

exarou o Certificado nº 2212/2019, por meio do qual manifestou-se pelo 

conhecimento da consulta, pela reforma da Resolução Consulta RC 023/10, 

respondendo ao consulente ser “possível ao poder público firmar contrato com 

instituição privada de plano de saúde para conceder assistência médico-

hospitalar destinada aos servidores públicos e seus familiares, sendo vedada a 

extensão do benefício aos agentes políticos” e que a contratação de instituição 

privada provedora de plano de saúde pressupõe a observância de determinadas 

condições.  

 A seguir, a íntegra da manifestação da Unidade Técnica Especializada:  

2. ADMISSIBILIDADE  

Os requisitos de admissibilidade dos processos de consulta, no âmbito deste 

Tribunal, estão estabelecidos nos artigos 199 e 200 do RI/TCM (RA nº 73/09), in verbis:  
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Art. 199. O Tribunal decidirá sobre consultas quanto à dúvida suscitada na aplicação de 
dispositivos legais e regulamentares concernentes a matéria de sua competência, que lhe forem 
formuladas pelas seguintes autoridades:  

I – Governador do Estado, Presidente da Assembleia Legislativa, Presidente de Tribunal, Prefeito e 
Presidente da Câmara Municipal; 

II – Gestores municipais de fundos, Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e 
Sociedades de Economia Mista;  

III – Procurador-Geral de Justiça; Estado de Goiás   

IV – Presidente de Comissão da Assembleia Legislativa ou da Câmara Municipal;  

V – Secretário de Estado ou autoridades do Poder Executivo Estadual de nível hierárquico 
equivalente;  

§ 1º As consultas devem conter a indicação precisa do seu objeto, ser formuladas articuladamente 
e instruídas com parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente.  

§ 2º Cumulativamente com os requisitos do § 1º deste artigo, as autoridades referidas nos incisos 
II, III e IV deverão demonstrar a pertinência temática da consulta às respectivas áreas de atribuição 
das instituições que representam.  

§ 3º A resposta à consulta a que se refere este artigo tem caráter normativo e constitui 
prejulgamento da tese, mas não do fato ou caso concreto. 

Art. 200. O Tribunal não conhecerá de consulta que não atenda aos requisitos do artigo 199, ou 
verse apenas sobre caso concreto, devendo o processo ser arquivado após comunicação ao 
consulente.  

 

Após avaliação dos autos, esta Unidade Técnica entende que o questionamento foi 

formulado por autoridade competente, versa sobre caso in abstrato, foi instruída por parecer 

técnico (fls. 03-06) e a dúvida suscitada abrange matéria de competência deste Tribunal. 

Portanto, atende suficientemente os requisitos regimentais, podendo ser conhecida.  

3. MÉRITO 

A exploração do primeiro questionamento, ora proposto, demanda a análise 

individualizada de três aspectos, sendo: (1) a possibilidade de firmar-se convênio entre o 

legislativo e entidade especializada em assistência à saúde (plano de saúde); (2) a 

possibilidade de que essa contratação tenha por parte uma pessoa jurídica de direito privado; 

(3) a possibilidade de que a assistência prestada seja destinada a servidores públicos (efetivos 

e comissionados), agentes políticos e seus respectivos familiares.  

Quanto à primeira dimensão desse questionamento, não há unanimidade por parte 

dos Tribunais de Contas. Assim, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia, 

conforme posicionamento expresso na Instrução Cameral nº 001/2007-2ª Câmara1 (fls. 17-18), 

não admitiu a contratação de plano de saúde pelo Presidente da Câmara Municipal com ônus 

para o poder público por entender que o benefício é incompatível com os princípios 

constitucionais da Administração Pública: 

Em resposta à consulta formalizada pelo Presidente da Câmara Municipal de Catu, no exercício 
financeiro de 2007, através do processo nº 02930-07, concluímos no sentido de que o Chefe do 
Poder Legislativo não poderá utilizar recursos públicos para celebrar contrato com empresa 
prestadora de serviço na área de Plano de Saúde assistindo seus Vereadores e Servidores, vez 
que tal benefício fere expressamente os princípios constitucionais da legalidade, moralidade, 
impessoalidade e razoabilidade. No entanto, poderá sim a Câmara, atuar como Órgão Repassador, 

                                                 
1 Disponível em http://www.tcm.ba.gov.br/consulta/legislacao/instrucoes-camerais/, acesso em 22 de ago de 2019. 

http://www.tcm.ba.gov.br/consulta/legislacao/instrucoes-camerais/
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desde que o ônus integral do benefício seja assumido, exclusivamente, pelos vereadores e 
servidores. 

No âmbito desse Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, 

entendimento semelhante foi tracejado na Resolução Consulta RC nº 005/03, conforme 

ementa: 

EMENTA: Da impossibilidade do município custear, mesmo que parcialmente, despesas com plano 
de saúde para servidores municipais, em face do disposto no art. 149, parágrafo único, da C.F. 
Princípio da moralidade. 

Entretanto, tal posicionamento foi revisto por este TCMGO, passando esta Corte de 

Contas a admitir tal possibilidade, dispondo da matéria nos termos da Resolução Consulta RC 

nº 035/05: 

EMENTA: Da possibilidade da Prefeitura custear Plano de Saúde (IPASGO) de servidores 
municipais. Necessidade de autorização legislativa, programa específico no PPA, dotação na LOA 
e atendimento aos arts. 16 e 17 da LC nº 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal e licitação. 
Revoga a RC Nº 005/03. (Grifo nosso) 

Desse modo, este Tribunal de Contas passou a entender possível a contratação de 

assistência médico-hospitalar prestada por meio de cobertura de plano de saúde2, inclusive, 

com participação do ente no custeio de tal benefício3. Portanto, quanto ao primeiro aspecto da 

questão levantada pelo consulente, esta Unidade Técnica observa que este TCMGO tem 

consolidado o posicionamento no sentido de entender possível o ajuste pretendido, com ou 

sem pagamento de coparticipação patronal realizada pelo ente público. 

Por evidente, a possibilidade de conceder quaisquer benefícios aos servidores 

públicos municipais deve constar de previsão legal, atentando-se ao princípio da reserva legal, 

bem como ao disposto nos artigos 29 e 30, I, da Constituição Federal. Portanto, caso seja de 

interesse da municipalidade instituir benefício social traduzido por política que proporcione e 

valorize a saúde de seus servidores, deverá fazê-lo mediante lei em sentido estrito. 

Com relação à segunda dimensão da pergunta formulada, qual seja, quanto à 

possibilidade de que o convênio venha a recair sobre entidade de direito privado, a bem da 

correta instrução processual é necessário ressaltar que também aqui o tema não se mostra 

uníssono entre os Tribunais de Contas. Assim, o Tribunal de Contas do Estado de Mato 

Grosso4, acatando a argumentação levantada pelo Relator5 em detrimento da tese defendida 

pelo corpo técnico e pelo Ministério Público de Contas (fls. 29-44), adotou o seguinte 

posicionamento: 

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos dos artigos 1º, inciso 
XVII, 48 e 49, todos da Lei Complementar nº 269/2009 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas do 

                                                 
2 No mesmo sentido, cita-se a Consulta nº Consulta nº 676.765 – TCEMG. Disponível em: 
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/676765#!, acesso em 23 ago 2019. 
3 No mesmo sentido, cita-se ainda a Consulta nº719033- TCEMG. Disponível em: https://tcjuris.tce.mg.gov.br/#!, acesso em 23 ago 
2019. 
4Resolução Consulta nº 41/2011. Disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00025056/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%20Consulta%20n%C2%BA%20041_1
1.pdf, acesso em 23 ago 2019. 
5 Disponível em: 
https://www.tce.mt.gov.br/consulta_es#/busca/?q=68780%2F2011&index=processo&type=protocolo,documento_elaborado,decisao
&fields_exclude%5B%5D=documento_elaborado_pdf&fields_exclude%5B%5D=ementa_txt&fields_exclude%5B%5D=decisao_txt&
page=1&ordenacao=r&size=20, acesso em 23 ago 2019. 

https://tcjuris.tce.mg.gov.br/Home/Detalhes/676765#!
https://tcjuris.tce.mg.gov.br/#!
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00025056/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%20Consulta%20n%C2%BA%20041_11.pdf
https://www.tce.mt.gov.br/arquivos/downloads/00025056/Resolu%C3%A7%C3%A3o%20de%20Consulta%20n%C2%BA%20041_11.pdf
https://www.tce.mt.gov.br/consulta_es#/busca/?q=68780%2F2011&index=processo&type=protocolo,documento_elaborado,decisao&fields_exclude%5B%5D=documento_elaborado_pdf&fields_exclude%5B%5D=ementa_txt&fields_exclude%5B%5D=decisao_txt&page=1&ordenacao=r&size=20
https://www.tce.mt.gov.br/consulta_es#/busca/?q=68780%2F2011&index=processo&type=protocolo,documento_elaborado,decisao&fields_exclude%5B%5D=documento_elaborado_pdf&fields_exclude%5B%5D=ementa_txt&fields_exclude%5B%5D=decisao_txt&page=1&ordenacao=r&size=20
https://www.tce.mt.gov.br/consulta_es#/busca/?q=68780%2F2011&index=processo&type=protocolo,documento_elaborado,decisao&fields_exclude%5B%5D=documento_elaborado_pdf&fields_exclude%5B%5D=ementa_txt&fields_exclude%5B%5D=decisao_txt&page=1&ordenacao=r&size=20
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Estado de Mato Grosso) e dos artigos 29, inciso XI, e 81, inciso IV, da Resolução nº 14/2007 
(Regimento Interno do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso), resolve, por unanimidade, 
acompanhando o voto do Conselheiro Relator e de acordo com o Parecer nº 3.051/2011 do 
Ministério Público de Contas, em responder ao consulente que:  

1) não é possível à administração pública custear plano de saúde privado para servidores públicos, 
ainda que em parte, tendo em vista à universalidade e igualdade insculpidos no artigo 196, e à 
vedação do artigo 199, § 2º, da Constituição Federal; e, (Grifo nosso) 

2) entretanto, é possível que a administração pública firme convênio com instituições privadas para 
que hajam benefícios coletivos aos servidores que quiserem aderir voluntariamente a planos de 
saúde, com o débito integral em conta de salário, cessão de espaço para atendimento, etc. 

No entanto, no entendimento dessa Especializada, a questão se solve 

invocando o disposto na Lei nº 8.112/906: 

Art. 230.  A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família compreende 
assistência médica, hospitalar, odontológica, psicológica e farmacêutica, terá como diretriz básica o 
implemento de ações preventivas voltadas para a promoção da saúde e será prestada pelo 
Sistema Único de Saúde – SUS, diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o 
servidor, ou mediante convênio ou contrato, ou ainda na forma de auxílio, mediante ressarcimento 
parcial do valor despendido pelo servidor, ativo ou inativo, e seus dependentes ou  pensionistas 
com planos ou seguros privados de assistência à saúde, na forma estabelecida em 
regulamento.  (Redação dada pela Lei nº 11.302 de 2006) 

[...] 

§ 3o  Para os fins do disposto no caput deste artigo, ficam a União e suas entidades autárquicas e 
fundacionais autorizadas a:  

[...] 

II - contratar, mediante licitação, na forma da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, operadoras de 
planos e seguros privados de assistência à saúde que possuam autorização de funcionamento do 
órgão regulador;   (Incluído pela Lei nº 11.302 de 2006) (Grifo nosso) 

Logo, como se apreende do texto legal, a União, ao dispor sobre o regime jurídico 

de seus servidores públicos civis, admite a contratação de empresa privada para subsidiar a 

assistência à saúde do servidor e de sua família, observada a necessidade de seleção 

mediante processo licitatório, movido nos moldes da Lei nº 8.666/93. Desta maneira, 

considerando a autonomia dos municípios, assegurada pelo art. 18 da Constituição Federal, e 

seu poder de autorregulação, sendo de interesse local e observada as limitações da legislação 

constitucional e infraconstitucional, esta Especializada não enxerga óbice à contratação de 

empresa privada, prestadora de auxílio à saúde (plano de saúde), visando garantir direito social 

abrangido por legislação municipal.   

A possibilidade de contratação de instituição privada é defendida pelo Tribunal de 

Contas do Estado do Espírito Santo no PARECER/CONSULTA TC-043/20047: 

RESOLVEM os Srs. Conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em sessão 
realizada no dia trinta de novembro de dois mil e quatro, por unanimidade, acolhendo o voto do 
Relator, Conselheiro Marcos Miranda Madureira, preliminarmente, conhecer da consulta, para, no 
mérito, respondê-la nos termos da Instrução Técnica nº 225/04 da 8ª Controladoria Técnica, 
firmada pela Controladora de Recursos Públicos, Srª Mônica da Silva Ramos, abaixo transcrita: 

[...] 

                                                 
6 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm, acesso em 23 ago 2019. 
7 Disponível em: https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/2017/07/PC043-04.pdf, acesso em 26 ago 2019. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11302.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2004-2006/2006/Lei/L11302.htm#art9
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8112cons.htm
https://www.tce.es.gov.br/wp-content/uploads/2017/07/PC043-04.pdf
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CONCLUSÃO Com base no exposto, opinamos para que, no mérito, a presente consulta seja 
respondida no sentido da possibilidade de se firmar contrato com instituição privada para o 
estabelecimento de assistência médica, laboratorial, odontológica, ambulatorial e hospitalar para os 
servidores dos poderes legislativos municipais, sendo tal feito primeiramente pautado na Magna 
Carta que elenca em seu artigo 6º, dentre os direitos sociais, o direito à saúde, devendo, para se 
constituir validamente, estar respaldado na legislação municipal. A respeito da concessão de 
auxílio para custeio de assistência à saúde consideramos possível, desde que observadas as 
limitações estabelecidas pelo orçamento do município e devida previsão no mesmo. Destaca-se, 
mais uma vez, a impossibilidade de se utilizar recursos provenientes do sistema de previdência 
próprio dos servidores para a cobertura dos gastos com a assistência privada à saúde sobre a qual 
versa a presente consulta. Ressalta-se, ainda, que a parte do custeio por tal serviço, que ficará a 
cargo dos servidores municipais, deverá enquadrar-se no percentual máximo previsto em lei para 
as consignações em folha de pagamento, além de observar os demais condicionantes 
anteriormente apresentados que deverão servir como norte para a concessão do benefício ora 
discutido. Esse é o nosso entendimento. (Grifo nosso) 

Pelo Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, que estabelece em seu 

prejulgado nº 21228 o seguinte entendimento: 

1. Sim, há a possibilidade de o Poder Público subsidiar 50% (cinquenta por cento) do plano 
de saúde privado aos servidores públicos; (Grifo nosso) 
 
2. O plano de saúde dos agentes públicos pode ser oferecido pela Administração Pública, em 
caráter facultativo, orientada à melhor qualidade de vida dos servidores públicos, com o objetivo de 
aperfeiçoar a prestação dos serviços públicos, destinado a suplementar e complementar os 
serviços postos à disposição da comunidade pelo Sistema Único de Saúde - SUS. Sua 
implementação demanda estudo prévio detalhado acerca das repercussões orçamentárias e 
financeiras, inclusive a médio e longo prazo; (Grifo nosso)  
 
3. A lei implementadora de plano de saúde deve contemplar a generalidade dos servidores 
públicos, pois a assistência à saúde é matéria afeta ao respectivo regime jurídico. A propositura da 
lei será de iniciativa exclusiva do Chefe do Poder Executivo, conforme o art. 61, § 1°, II, ‘c’ da 
Constituição Federal e art. 50, § 2°, IV, da Constituição Estadual, e deverá prever, expressamente, 
entre outros: 

a) gestão dos recursos em separado do sistema de previdência, com gestão específica para 
atender aos serviços de assistência médica; 
b) forma de admissão dos segurados e dependentes, extensão dos benefícios, funcionamento do 
sistema, limitação da responsabilidade do ente, estabelecendo que a adesão ao plano de 
assistência à saúde é facultativa; 

c) exigência de prévia licitação, segundo as normas da Lei n. 8.666/93, para a contratação da 
prestação de serviços de saúde; 

d) especificação dos serviços de assistência à saúde que serão oferecidos pelo plano e condições 
de sua prestação; 

e) disciplina da participação ou não dos beneficiários no preço dos serviços utilizados (além da 
contribuição mensal); 

f) recursos orçamentários que serão disponibilizados para atender às despesas decorrentes da 
participação do Poder Público no custeio do plano e atendimento aos arts. 16, 17 e 24 da Lei 
Complementar 101/2000, bem como do limite de despesa com pessoal. (Grifo nosso) 

Bem como pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, por meio do Acórdão nº 

382/129 – Tribunal Pleno, cujo trecho final abaixo se colaciona: 

Diante do exposto, voto nos seguintes termos:  

3.1 conhecimento da consulta formulada pela Presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, 
para no mérito, responder pela:  

a) possibilidade de contratação de operadoras privadas de plano de saúde, sempre com a previsão 
de contribuição do empregador e do servidor e/ou a concessão de auxílio saúde na modalidade de 
ressarcimento parcial, para beneficiar os agentes públicos vinculados à municipalidade – excluídos 
os agentes políticos –, desde que observadas as seguintes condições: (Grifo nosso) 

                                                 
8 Disponível em: http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2122, acesso em 26 ago 2019. 
9 Disponível em: https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2012/4/pdf/00008943.pdf, acesso 26 ago 2019. 

http://consulta.tce.sc.gov.br/cogNovo/asp/prejulgado.asp?nu_prejulgado=2122
https://www1.tce.pr.gov.br/multimidia/2012/4/pdf/00008943.pdf
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 previsão em lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal, por meio da inclusão de previsão 
específica no Regime Jurídico Único Municipal, acessível a todos os servidores públicos 
municipais;  

 prévia dotação orçamentária;  

 autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias;  

 licitação prévia para contratar com empresas privadas;  

 adesão e contribuição voluntárias por parte dos servidores; e  

 observância dos limites de despesas com pessoal dos poderes integrantes do Município, 
definidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Constituição da República.  

b) Impossibilidade relativamente aos vereadores eis que não vinculados ao regime jurídico 
estatutário local. (Grifo nosso) 

E pelo Tribunal de Contas do Estado do Pernambuco, nos termos da DECISÃO T.C. 

nº 0598/1110:  

3. É possível a contratação de planos de saúde privados custeados total ou parcialmente com 
recursos públicos, desde que os serviços contratados não sejam oferecidos pelo órgão oficial da 
Previdência Social, atendidos ainda os seguintes requisitos: (Grifo nosso) 
1. O benefício tenha sido estabelecido por lei específica; 
2. Exista crédito orçamentário para tal fim; 
3. Realização do devido procedimento licitatório; 
4. Observância do princípio da igualdade, estendendo-se o benefício a todos os servidores do 
Legislativo Municipal. 

Resta, então, explorar a última dimensão do primeiro questionamento proposto, 

definindo o alcance do benefício. Como já observado, quanto aos servidores públicos federais, 

a assistência à saúde não se limita à pessoa do servidor, abrangendo também os seus 

familiares.  

Logo, replicando o mesmo entendimento à esfera municipal, esta Unidade Técnica 

entende que caberá à lei local definir se a assistência médica se estenderá aos familiares dos 

servidores ou não, disciplinando ainda os limites do grau de parentesco e a forma de 

contribuição a título de contraprestação. Portanto, se posiciona esta Especializada no sentido 

de considerar que o benefício pode ser estendido aos familiares dos servidores, por meio de 

disposição legal, como o faz a União, observada as condicionantes exploradas adiante neste 

documento, quando do tratamento da segunda indagação formulada pela autoridade 

consulente.  

Da mesma maneira, com relação aos servidores exclusivamente comissionados, 

pois, havendo também previsão legal em lei específica, entende-se que o benefício poderá ser 

concedido, em consonância com a política de cargos empregada pelo município. Em sentido 

idêntico se posiciona o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em conclusão esboçada no 

Acórdão nº 3985/14: 

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO, nos termos do voto do Relator, Conselheiro IVAN LELIS 
BONILHA, por unanimidade em:  

Responder a Consulta no seguinte sentido: 

O auxílio-saúde poderá ser concedido aos servidores exclusivamente comissionados, observada a 
necessidade de lei e previsão orçamentária. 

                                                 
10 Disponível: https://www2.tce.pe.gov.br/internet.old/index.php/consultas-formais-branco/26-jurisprudencia/saude/plano-de-
saude/202-contratacao-de-plano-de-saude. Acesso em 30/08/2019. 

https://www2.tce.pe.gov.br/internet.old/index.php/consultas-formais-branco/26-jurisprudencia/saude/plano-de-saude/202-contratacao-de-plano-de-saude
https://www2.tce.pe.gov.br/internet.old/index.php/consultas-formais-branco/26-jurisprudencia/saude/plano-de-saude/202-contratacao-de-plano-de-saude
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Questão totalmente diversa se apresenta com relação à possibilidade de ampliar o 

benefício aos agentes políticos. Assim, conforme decisão proferida por meio do Acórdão nº 

382/12, cuja conclusão já se encontra transcrita neste documento, o Tribunal de Contas do 

Estado do Paraná não vislumbra possibilidade de extensão do benefício aos agentes políticos 

(vereadores), haja vista sua não vinculação ao regime jurídico estatutário que fundamentaria a 

concessão do direito deferido aos servidores públicos.  

A impossibilidade de adesão dos vereadores ao plano de saúde custeado com 

recursos público também é defendida pela assessoria jurídica que elaborou o parecer técnico 

juntado pelo Consulente (fls. 03-06), que, entre outros fundamentos, apoia sua conclusão sob a 

seguinte argumentação principal: 

[...] 

Seguindo entendimento do art. 39 § 4º da constituição federal, entendo que, os vereadores e seus 
familiares, ficariam impedidos de aderir ao plano privado que em parte será custeado pelo poder 
legislativo municipal, eis que o vereador por estar submetido ao regime de subsídio, não poderá, 
por interpretação do artigo supra, há ele estendida a adesão ao plano de saúde, em razão de ser 
receber subsidio, parcelas únicas a que não se pode adicional qualquer vantagem remuneratória.  

 
E, nesta esteira, esta Unidade Técnica observa que o Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado de Goiás tem posicionamento firmado no mesmo sentido, pois, a respeito 

do tema, se manifestou na Resolução Consulta RC nº 023/10 nos seguintes termos:  

 
O Tribunal de Contas dos Municípios, pelos membros integrantes de seu Colegiado, acolhendo o Certificado n° 
001/10 da Auditoria de Contas Mensais de Gestão, bem como o posicionamento da Douta Procuradoria Geral de 
Contas, manifestar seu entendimento nos seguintes termos: 

 
1- O percentual do subsídio deverá ser decidido pela administração e dependerá das possibilidades 
orçamentárias e financeiras do município e/ou legislativo e do número de servidores participantes, tudo apurado 
mediante cálculo de viabilidade econômico-financeira e atuarial da avença. 
2- Que o desembolso em questão é gasto de pessoal. 

 

Que estão excluídos do benefício os agentes políticos. (Grifo nosso) 

Logo, o tema já foi enfrentado por esta Corte de Contas, que alicerçou seu 

posicionamento naquela ocasião na impossibilidade de cumulação do benefício diante da 

política de contraprestação em parcela única (subsídio). 

Esse mesmo juízo foi abraçado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, 

quando da avaliação da constitucionalidade da Lei nº 10.868/2015 - que dispõe sobre a 

assistência à saúde dos vereadores da Câmara Municipal de Belo Horizonte - tendo o órgão 

jurisdicional defendido tese de que não se coaduna com as disposições constitucionais e viola 

o interesse público primário a concessão de plano de saúde aos membros do Poder Legislativo 

municipal, conforme ementa:  

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL. CÂMARA 
DE VEREADORES DE BELO HORIZONTE. PLANO DE SAÚDE. VEREADORES E SEUS 
FAMILIARES. SISTEMA REMUNERATÓRIO. SUBSÍDIO. INTERESSE PÚBLICO PRIMÁRIO. 
IMPESSOALIDADE E MORALIDADE ADMINISTRATIVAS. VIOLAÇÃO. A Lei 10.868/2015, do 
Município de Belo Horizonte, que institui plano de saúde a ser pago com verbas públicas em favor 
de vereadores e seus familiares, viola o sistema remuneratório por subsídio, pago em parcela única 
e indivisível, dos agentes políticos, dado o seu caráter remuneratório. Hipótese em que a lei local 
impugnada fere de morte o interesse público primário, e afronta os preceitos da impessoalidade e 
moralidade administrativas, ao destinar verbas públicas, que deveriam ser revertidas em prol do 
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bem-estar coletivo, para atender a interesses privados dos agentes públicos e seus familiares. 
Inconstitucionalidade reconhecida11.  

 

Assim, exploradas todas as nuances que envolvem o primeiro questionamento 

formulado pela autoridade consulente, esta Unidade Técnica passa a instruir os autos para a 

solução da segunda questão, ou seja, quais os procedimentos devem ser adotados para a 

viabilização do referido convênio.  Ressalta-se que o questionamento formulado pelo 

consulente se apresenta vago, na medida em que não delimita o sentido do termo 

“procedimentos”. Esta Unidade Técnica passa então a desenvolver o tema, atendo-se aos 

seguintes pontos:  

Ainda quanto ao posicionamento adotado por esta Corte de Contas por meio da 

Resolução Consulta RC nº 023/10, sem usurpar a competência regimental atribuída pelo art. 

108, VIII e IX, do RI-TCMGO, esta Especializada apenas observa que, de acordo com o 

Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF – 10ª Edição12, elaborado pela Secretaria do 

Tesouro Nacional e válido a partir do exercício de 202013, as despesas com plano de saúde 

não integram os gastos de pessoal: 

 

Não se considera despesa bruta com pessoal os pagamentos de natureza 

indenizatória, que têm como característica compensar dano ou ressarcir gasto do servidor 

público, em função do seu ofício, e os benefícios assistenciais. Abaixo apresenta-se lista 

exemplificativa de gastos com pessoal que não entram no cômputo da despesa bruta com 

pessoal: (Grifo nosso) 

 

RUBRICA DO GASTO DEFINIÇÃO DO GASTO 

[...] [...] 

Plano de Saúde 
Pagamento dos planos de saúde efetuados pelo ente público (parte 
patronal) ou restituição de despesas com plano de saúde efetuado 
pelo servidor. 

 

À mesma percepção chegou o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais na 

Consulta nº 812115, conforme ementa: 

CONSULTA - CÂMARA MUNICIPAL - SERVIDORES PÚBLICOS - CONCESSÃO 

DE PLANO DE SAÚDE - POSSIBILIDADE - AUTORIZAÇÃO E REGULAMENTAÇÃO POR 

PROJETO DE LEI DE INICIATIVA DO PODER LEGISLATIVO - OBSERVÂNCIA DOS 

REQUISITOS LEGAIS - DESPESA NÃO COMPUTADA COMORELATIVA A GASTOS COM 

PESSOAL PARA OS FINS DA LRF. A Câmara Municipal, por meio de projeto de lei de sua 

iniciativa, poderá autorizar e regulamentar a concessão de plano de saúde aos seus servidores e 

empregados, sendo que a despesa não deve ser computada como relativa a gastos com pessoal, 

para efeito da classificação do art. 18 da Lei de Responsabilidade Fiscal. (Grifo nosso) 

                                                 
11 TJMG. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE: 1.0000.17.006774-8/000 e 0067748-22.2017.8.13.0000 (1). Relator: 

Des. Estevão Lucchesi. DJ: 13/09/2017. Disponível em: 
https://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/pesquisaPalavrasEspelhoAcordao.do?palavras=vereadores+belo+horizonte+inconstituciona
l+plano+de+sa%FAde&totalLinhas=1&pesquisarPor=ementa&pesquisaTesauro=true&orderByData=1&pesquisaPalavras=Pesquisa
r 
12 Disponível em: http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/777476/Manual+de+Demonstrativos+Fiscais+-
+MDF+10%C2%AA%20Edi%C3%A7%C3%A3o/a7de0c10-15aa-4eab-9c18-91931d4d069d, acesso em 02 de set. 2019. 
13 Portaria STN nº 286 de 07 de maio de 2019. 

http://www4.tjmg.jus.br/juridico/sf/proc_resultado2.jsp?listaProcessos=10000170067748000
https://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/pesquisaPalavrasEspelhoAcordao.do?palavras=vereadores+belo+horizonte+inconstitucional+plano+de+sa%FAde&totalLinhas=1&pesquisarPor=ementa&pesquisaTesauro=true&orderByData=1&pesquisaPalavras=Pesquisar
https://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/pesquisaPalavrasEspelhoAcordao.do?palavras=vereadores+belo+horizonte+inconstitucional+plano+de+sa%FAde&totalLinhas=1&pesquisarPor=ementa&pesquisaTesauro=true&orderByData=1&pesquisaPalavras=Pesquisar
https://www5.tjmg.jus.br/jurisprudencia/pesquisaPalavrasEspelhoAcordao.do?palavras=vereadores+belo+horizonte+inconstitucional+plano+de+sa%FAde&totalLinhas=1&pesquisarPor=ementa&pesquisaTesauro=true&orderByData=1&pesquisaPalavras=Pesquisar
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/777476/Manual+de+Demonstrativos+Fiscais+-+MDF+10%C2%AA%20Edi%C3%A7%C3%A3o/a7de0c10-15aa-4eab-9c18-91931d4d069d
http://www.tesouro.fazenda.gov.br/documents/10180/777476/Manual+de+Demonstrativos+Fiscais+-+MDF+10%C2%AA%20Edi%C3%A7%C3%A3o/a7de0c10-15aa-4eab-9c18-91931d4d069d
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Por esta razão, apesar de manter-se a questão ainda controversa14, esta 

Especializada entende que a Resolução Consulta RC nº 023/10 encontra-se desatualizada 

diante do posicionamento da Secretaria do Tesouro Nacional, órgão encarregado da 

consolidação das contas públicas nos termos do art. 50, § 2º da Lei Complementar nº 101/00 – 

LRF, merecendo revisão quanto ao entendimento esposado acerca da inclusão das despesas 

com plano de saúde no limite de despesa de pessoal previsto no art. 18 e 19 da LRF.  

No entanto, apesar de não integrarem as despesas de pessoal, conforme juízo da 

própria Secretaria do Tesouro Nacional, tais despesas possuem natureza assistencial, 

destinam-se à clientela fechada, e não devem ser computadas para o cálculo do limite mínimo 

de aplicação em ações e serviços públicos de saúde previsto no art. 198, §2º, da Constituição 

Federal: 

A Lei n° 8.080, de 1990 estabeleceu que, para fins de apuração dos recursos mínimos da saúde, 
somente será considerada despesa com ações e serviços públicos de saúde de acesso universal, 
igualitário e gratuito. Além disso, exige que tais ações devam estar em conformidade com objetivos 
e metas dos Planos de Saúde.  

Dentro desse contexto, despesas afetas a clientelas fechadas ou a regulação de planos privados 
de saúde, a exemplo de plano de saúde de servidor, bem como seguro de vida de servidores e, 
igualmente, a prestação de serviços não gratuitos, deverão deixar de integrar as despesas 
computáveis na apuração do piso constitucional15. 

A já mencionada Lei 8.112/90 ainda prevê expressamente a necessidade de prévia 

licitação. No âmbito municipal, esta Especializada não enxerga maneira diversa de proceder e, 

sem invadir a atribuição definida no art. 109 do Regimento Interno deste TCMGO (RA 073/09), 

aponta que, sendo a despesa realizada com verbas públicas mediante custeio, ainda que 

parcial, de recursos orçamentários da Câmara Municipal, o processo de contratação deve 

seguir os moldes definidos pela Lei nº 8666/93.   

Ademais, (aqui também sem avocar a competência regimental atribuída pelo art. 108 

do RI-TCMGO), esta Unidade Técnica manifesta seu entendimento de que, havendo 

contribuição paga pelo servidor público, a adesão deve ser voluntária, em consonância com 

entendimento do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI 

3106-616: 

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 79 e 85 DA LEI 
COMPLEMENTAR N. 64, DE 25 DE MARÇO DE 2002, DO ESTADO DE MINAS GERAIS. 
IMPUGNAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL E DA REDAÇÃO CONFERIDA PELA LEI 
COMPLEMENTAR N. 70, DE 30 DE JULHO DE 2003, AOS PRECEITOS. IPSEMG. REGIME 
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS. BENEFÍCIIOS PREVIDENCIÁRIOS E APOSENTADORIA ASSEGURADOS A 
SERVIDORES NÃO-TITULARES DE CARGO EFETIVO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO 
DISPOSTO NO § 13 DO ARTIGO 40 E NO § 1º DO ARTIGO 149 DA CONSTITUIÇÃO DO 
BRASIL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 
1. Artigo 85, caput, da LC n. 64 estabelece que “o IPSEMG prestará assistência médica, 
hospitalar e odontológica, bem como social, farmacêutica e complementar aos segurados referidos 
no art. 3º e aos servidores não titulares de cargo efetivo definidos no art. 79, extensiva a seus 
dependentes”. A Constituição de 1988 --- art. 149, § 1º --- define que “os Estados, o Distrito Federal 
e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, para o custeio, em 

                                                 
14 Entende de maneira contrária ao posicionamento do STN o Tribunal de Contas do Estado do Paraná (Consulta nº 483691/11 – 
fls. 45-47), o Tribunal de Contas do Estado do Estado de Santa Catarina (Consulta COM-10/00189128 – fl. 48)  
15 Manual de Demonstrativos Fiscais – MDF – 10ª Edição, p. 415.  

16 Disponível em: http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2192346, acesso em 26 ago 2019. 

http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=2192346
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benefícios destes, de sistemas de previdência e assistência social”. O preceito viola o texto da 
Constituição de 1988 ao instituir contribuição compulsória. Apenas os servidores públicos titulares 
de cargos efetivos podem estar compulsoriamente filiados aos regimes próprios de previdência. 
Inconstitucionalidade da expressão “definidos no art. 79” contida no artigo 85, caput, da LC 64/02.  
2. Os Estados-membros não podem contemplar de modo obrigatório em relação aos seus 
servidores, sob pena de mácula à Constituição do Brasil, como benefícios, serviços de assistência 
médica, hospitalar, odontológica, social, e farmacêutica. O benefício será custeado mediante o 
pagamento de contribuição facultativa aos que se dispuserem a dele fruir. (Grifo nosso) 
3. O artigo 85 da lei impugnada institui modalidade complementar do sistema único de saúde 
--- "plano de saúde complementar". Contribuição voluntária. Inconstitucionalidade do vocábulo 
“compulsoriamente” contido no § 4º e no § 5º do artigo 85 da LC 64/02, referente à contribuição 
para o custeio da assistência médica, hospitalar, odontológica e farmacêutica. 

4. Reconhecida a perda de objeto superveniente em relação ao artigo 79 da LC 64/02, na 
redação conferida LC 70/03, ambas do Estado de Minas Gerais. A Lei Complementar 100, de 5 de 
novembro de 2007, do Estado de Minas Gerais ---  “Art. 14. Fica revogado o art. 79 da Lei 
Complementar nº 64, de 2002”.  

5.  Pedido julgado parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade. 
 

Para a instituição do benefício, no entendimento desta Especializada, mostra-se, 

ainda, imprescindível a sua previsão nos instrumentos legais que regem o orçamento, tanto no 

Plano Plurianual – PPA, como também na Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO e na Lei 

Orçamentária Anual - LOA, zelando assim pelo planejamento orçamentário do ente. Por 

conseguinte, visando à ação responsável para o estabelecimento do benefício, deve atender-

se ao disposto na Lei de Responsabilidade Fiscal17, notadamente aos arts. 16, 17 e 24, pois o 

benefício se materializa em criação de ação governamental que acarreta aumento da despesa, 

gerando obrigação para o Ente que ultrapassa dois exercícios. Esse foi o fundamento utilizado 

para sustentar a resposta proferida por este TCMGO na Resolução Consulta RC nº 035/05, 

apresentando a seguinte argumentação: 

[...] não vemos obstáculo para a implementação de tal aspiração, desde que tenha autorização 
legislativa para tanto, estabeleça um programa específico no PPA e dotação na LOA, já que 
resultaria numa despesa de caráter continuado, bem como atenda ao disposto nos artigos 16 e 17 
da Lei de Responsabilidade Fiscal, ou seja, demonstre o impacto financeiro e orçamentário no 
exercício e, que começar a vigorar e nos dois subsequentes, bem como apresente declaração do 
ordenador da despesa que o aumento tem adequação com LOA, PPA e LDO.       

Por fim, ao considerar o estabelecimento em lei de tal benefício, há que se ponderar 

se o ente possui disponibilidade financeira para o pagamento da parte patronal do plano de 

saúde e assistência a seus servidores, sem, com isso, comprometer outras de suas funções 

essenciais no desempenho de sua atividade pública.  

4. CONCLUSÃO 

Esta Secretaria, considerando a competência desta Corte para esclarecer dúvidas 

de caráter geral; considerando a relevância e o interesse público que recai sobre a matéria; 

considerando o posicionamento já esposado por este Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás na Resolução Consulta RC nº 035/05 e a Resolução Consulta RC 023/10; 

considerando a necessidade de instrução dos autos; nos limites de sua atribuição e sem 

usurpar o juízo definitivo sobre a admissibilidade da presente consulta, vez que esta 

prerrogativa deve atender ao disposto no art. 83, IX, do Regimento Interno desta Corte; 

                                                 
17 No mesmo sentido, cita-se o prejulgado nº 2122 do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina e o Acórdão nº 382/12 

proferido pelo Tribunal de Contas do Estado do Paraná, já mencionados neste documento.  



    
                                 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

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

 

Fls. 

manifesta seu entendimento do sentido de que seja: 

I- CONHECIDA a presente CONSULTA, vez que atendidos os requisitos previstos 

nos artigos 199 e 200 do RITCM/GO; 

II- REFORMADA a Resolução Consulta RC 023/10, com o fim de promover a 

conciliação entre o entendimento desta Corte de Contas e os critérios definidos pela Secretaria 

do Tesouro Nacional para o cálculo de despesa de pessoal, passando a dispor com a seguinte 

redação:  

O Tribunal de Contas dos Municípios, pelos membros integrantes de seu Colegiado, 
acolhendo o Certificado n° 001/10 da Auditoria de Contas Mensais de Gestão, bem como o 
posicionamento da Douta Procuradoria Geral de Contas, manifestar seu entendimento nos 
seguintes termos: 
 

1- O percentual do subsídio deverá ser decidido pela administração e dependerá 
das possibilidades orçamentárias e financeiras do município e/ou legislativo e do número de 
servidores participantes, tudo apurado mediante cálculo de viabilidade econômico-financeira e 
atuarial da avença. 

2- Que a despesa referente à parte patronal para o custeio do plano de saúde 
não é considerada despesa bruta com pessoal, para efeito do art. 19 da Lei 
Complementar nº 101/00 – LRF e, por se referir a clientela fechada, não pode ser 
computada na apuração do piso constitucional de gastos com saúde. (NR) 

3- Que estão excluídos do benefício os agentes políticos. 
 

III- RESPONDIDO ao consulente que, em tese: 

1) O Poder Legislativo Municipal pode celebrar convênio com plano de saúde da 

iniciativa privada, destinado a atender funcionários, vereadores e familiares destes? 

Resposta: É possível o poder público firmar contrato com instituição privada 
provedora de plano de saúde para conceder assistência médico-hospitalar destinada aos 
servidores públicos e seus familiares, sendo vedada a extensão do benefício aos agentes 
políticos.  

2) Em caso positivo, quais os procedimentos devem ser adotados para a 

viabilização do referido convênio? 

Resposta: A contratação de instituição privada provedora de plano de saúde impõe 

que as seguintes condições sejam observadas: previsão legal para a concessão do benefício; 

estudo prévio de viabilidade financeira; atendimento ao disposto nos artigos 16, 17 e 24 da Lei 

Complementar nº 101/00; prévia inclusão de dotação orçamentária; autorização na lei de 

diretrizes orçamentárias; disponibilidade financeira para o pagamento; prévia licitação, nos 

moldes ditados pela Lei nº 8666/93; adesão voluntária por parte dos servidores, devidamente 

registrada.  

Assim, após a instrução determinada pelo Despacho nº 0211/2019-GABFMAL, fl. 15, 

encaminhem-se os autos ao Ministério Público de Contas, em atenção ao rito definido pelo art. 

146 do RITCMGO, para prosseguimento.  

 

Em seguida, foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 

Contas.  
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2.3 – DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 6962/2019 (fls. 

78-80), opinou, primeiramente, pelo não conhecimento da Consulta e consequente 

encaminhamento do teor das Resoluções Consultas nº 035/05 e nº 023/10. Em 

seguida, se superada a preliminar, sugeriu seja respondido nos termos dos itens III, 1 e 

2 do Certificado apresentado pela Unidade Técnica, deixando de acolher proposta de 

reforma da RC nº 025/10, por não ser objeto de questionamento na Consulta.   

A conclusão supramencionada foi fundamentada pelo Ministério Público 

de Contas nos seguintes termos:  

De início, tem-se que o tema central da consulta já se encontra plenamente 

respondido pelas RC nº 035/05 e RC nº 023/10. Na RC nº 035/05, entendeu-se 

possível o custeio de plano de saúde para servidores decorrente de convênio com 

entidade pública, o IPASGO. A RC nº 023/10, por sua vez, reconhece em um dos 

seus tópicos a possibilidade de custeio de plano de saúde com entidades privadas e 

empresas, como também deixa clara a exclusão dos agentes políticos dessa 

possibilidade. Por essas razões, o expediente não deve ser conhecido, sendo devido 

informar ao consulente o teor das citadas decisões. 

Diverge-se, ademais, da rediscussão do tema relativo à inclusão das 

despesas na despesa com pessoal nos termos do art. 18 da Lei de Responsabilidade 

Fiscal, na medida em que a matéria não foi objeto do questionamento do consulente. 

Desde 2013 o Manual de Demonstrativos Fiscais (5ª Ed.) exclui, 

expressamente, os benefícios assistenciais conferidos a servidores públicos – 

inclusive a assistência à saúde (plano de saúde) prevista no art. 230 da Lei nº 

8.112/90 –  do cômputo da despesa bruta com pessoal. Assim o fez em face de 

recomendação do Tribunal de Contas da União firmados no Acórdão nº 894/2012 – 

TCU – Plenário18. 

Não obstante, nas consultas, o Tribunal não atua de ofício, mas por 

provocação. Tanto assim que são requisitos de admissibilidade a legitimidade e a 

                                                 
18 9.1. cientificar a Secretaria de Orçamento Federal (SOF) e a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) de que as despesas 
concernentes a ativos, inativos e pensionistas da União relativas ao auxílio-invalidez e aos benefícios previdenciários, inclusive 
salário-família e auxílio-reclusão, integram as despesas de pessoal para fins do que estabelece o art. 18 da Lei Complementar 
101/2000, não devendo ser contabilizados para esse fim os valores associados a auxílio-creche ou assistência pré-escolar, nem os 
benefícios não previdenciários previstos no Plano de Seguridade Social do Servidor, atualmente representados pelo auxílio-
natalidade, auxílio-funeral e assistência-saúde, com fulcro no disposto no art. 5º da Lei 9.717/1998, c/c o art. 18 da Lei 8.213/1991 
e o art. 185 da Lei 8.112/1990; (TCU. Acórdão nº 894/2012 – Plenário. Relator: Valmir Campelo. 18/04/12). 
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pertinência temática, vale dizer, reserva-se a provocação legítima a apenas alguns 

agentes.  

Cabe destacar que no direito processual civil, de aplicação subsidiária aos 

processos neste Tribunal19, há estreita relação20 entre o princípio da demanda (art. 2º, 

CPC21), segundo o qual a atuação requer uma provocação legítima, e o princípio da 

congruência (art. 492, CPC22), que impede decisão diversa, aquém ou além do que 

foi pedido. 

Fosse possível a ampliação do objeto da consulta além dos limites da 

provocação, não haveria a necessidade dos citados requisitos de admissibilidade, o 

que se equivaleria a permitir que Tribunal produzisse, a qualquer momento, 

posicionamentos vinculantes, ainda que desassociados de provocação legítima ou do 

exame de casos concretos. A consulta não se destina a produzir norma, mas a 

resolver dúvida posta23, sendo condição de validade da decisão a observância dos 

limites dados pelo consulente. 

No mérito, caso superada as preliminares supracitadas, não há razão para 

divergir das conclusões da unidade técnica nos estritos limites consultados. 

Como já referido, na União a oferta de planos de saúde a servidores tem 

previsão estatutária (Lei nº 8.112/90, art. 23024), mediante convênios com entidades 

                                                 
19 Art. 271. Aplicam-se subsidiariamente no Tribunal as disposições do Código de Processo Civil em vigor, no que couber e desde 
que compatíveis com a sua Lei Orgânica e seus atos normativos do Tribunal. (RITCM) 

20 "O princípio da demanda (ou inércia) tem como corolário a regra da adstrição da sentença ao pedido. Em outras palavras, o juiz 
deve, ao emitir o provimento jurisdicional pleiteado, oferecer uma resposta (positiva ou negativa) ao pedido do autor, não podendo 
ir além ou permanecer aquém desse pedido, nem sendo possível a concessão de bem da vida diverso do pleiteado (proibição de 
sentenças citra, ultra e extra petita). O provimento jurisdicional a ser emitido deve estar limitado pela pretensão manifestada pelo 
autor, sob pena de se permitir ao juízo ir além da provocação necessária para o exercício da função jurisdicional". (CÂMARA, 
Alexandre Freitas. Lições de Direito Processual Civil. Vol. I. 18ª ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2008. Pág. 70.) 
21 Art. 2º O processo começa por iniciativa da parte e se desenvolve por impulso oficial, salvo as exceções previstas em lei. 
22 Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior 
ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. 
23 Art. 31. O Tribunal decidirá sobre consultas quanto à dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares 
concernentes à matéria de sua competência, que lhe forem formuladas pelas seguintes autoridades: (...) (LOTCM). 
24 Art. 230.  A assistência à saúde do servidor, ativo ou inativo, e de sua família compreende assistência médica, hospitalar, 
odontológica, psicológica e farmacêutica, terá como diretriz básica o implemento de ações preventivas voltadas para a promoção 
da saúde e será prestada pelo Sistema Único de Saúde – SUS, diretamente pelo órgão ou entidade ao qual estiver vinculado o 
servidor, ou mediante convênio ou contrato, ou ainda na forma de auxílio, mediante ressarcimento parcial do valor despendido pelo 
servidor, ativo ou inativo, e seus dependentes ou  pensionistas com planos ou seguros privados de assistência à saúde, na forma 
estabelecida em regulamento. (...) 

§ 3o  Para os fins do disposto no caput deste artigo, ficam a União e suas entidades autárquicas e fundacionais autorizadas a: 

I - celebrar convênios exclusivamente para a  prestação de serviços de assistência à saúde para os seus servidores ou 
empregados ativos, aposentados, pensionistas, bem como para seus respectivos grupos familiares definidos, com entidades de 
autogestão por elas patrocinadas por meio de instrumentos jurídicos efetivamente celebrados e publicados até 12 de fevereiro de 
2006 e que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador, sendo certo que os convênios celebrados depois dessa 
data somente poderão sê-lo na forma da regulamentação específica sobre patrocínio de autogestões, a ser publicada pelo mesmo 
órgão regulador, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias da vigência desta Lei, normas essas também aplicáveis aos convênios 
existentes até 12 de fevereiro de 2006;  

II - contratar, mediante licitação, na forma da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, operadoras de planos e seguros privados de 
assistência à saúde que possuam autorização de funcionamento do órgão regulador; (...) 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
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de autogestão ou contratação de operadores privados, como também por reembolso. 

O Tribunal de Contas da União, por sua vez, já enfrentou o tema em várias 

decisões, das quais se extrai que se reconhece a possibilidade de oferta de planos, 

observada, em cada caso, a legislação disciplinadora dos convênios e contratos25. 

Nesse cenário, na esteira da unidade técnica, não se vislumbra embaraço à 

oferta pela Administração Pública de planos de saúde privados aos seus servidores. 

Em relação aos vereadores, no entanto, o tratamento deve ser diverso, 

levando-se em conta sua condição particular de mandatário e o regime remuneratório 

por subsídio, como ora destacado pela unidade técnica e decidido na citada RC nº 

023/10. 

Adicionalmente às razões já apresentadas, é importante destacar que o 

Supremo Tribunal Federal (STF), no RE  65089826, admitiu exceções ao regime de 

subsídio de agentes políticos municipais detentores de mandato eletivo para 

receberem décimo terceiro e férias com adicional de um terço. Não obstante, o voto 

vencedor na citada decisão ampara-se na periodicidade não mensal dessas verbas, 

como também na previsão das vantagens no art. 7º da Constituição Federal (CF), 

asseguradas aos trabalhadores em geral27. Por outro lado, o plano de saúde, em 

regra, configura benefício assistencial mensal, não se trata de indenização, tampouco 

se extrai expressamente do art. 7º da CF, razão pela qual reforça-se o decidido por 

esta Corte na referida RC nº 023/10. 

Ante o exposto manifesta este Ministério Público de Contas: 

a) por não conhecer da consulta, vez que o objeto já foi apreciado pelo 

                                                                                                                                                             
§ 5o  O valor do ressarcimento fica limitado ao total despendido pelo servidor ou pensionista civil com plano ou seguro privado de 
assistência à saúde.  

25 Acórdãos 2538/2018 – Plenário (consulta), 513/12 – Plenário, 894/2012 – Plenário, e 2513/13 – Plenário.  
26 Ementa: Recurso Extraordinário. Repercussão Geral. Ação direta de inconstitucionalidade estadual. Parâmetro de controle. 
Regime de subsídio. Verba de representação, 13º salário e terço constitucional de férias. 1. Tribunais de Justiça podem exercer 
controle abstrato de constitucionalidade de leis municipais utilizando como parâmetro normas da Constituição Federal, desde que 
se trate de normas de reprodução obrigatória pelos Estados. Precedentes. 2. O regime de subsídio é incompatível com outras 
parcelas remuneratórias de natureza mensal, o que não é o caso do décimo terceiro salário e do terço constitucional de férias, 
pagos a todos os trabalhadores e servidores com periodicidade anual. 3. A “verba de representação” impugnada tem natureza 
remuneratória, independentemente de a lei municipal atribuir-lhe nominalmente natureza indenizatória. Como consequência, não é 
compatível com o regime constitucional de subsídio. 4. Recurso parcialmente provido. (RE 650898, Relator(a):  Min. MARCO 
AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão:  Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 01/02/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO 
REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-187 DIVULG 23-08-2017 PUBLIC 24-08-2017)  

27 8. No entanto, penso que a solução deve ser diferente quanto às outras parcelas (terço de férias e décimo terceiro salário). É 
que, independentemente da discussão quanto à natureza das verbas, não se trata de valores assimiláveis à remuneração mensal 
do agente público. (...) 11. É evidente que os agentes públicos não podem ter uma situação melhor do que a de nenhum 
trabalhador comum. Não devem, contudo, estar condenados a ter uma situação pior. Assim, se todos os trabalhadores têm direito 
ao terço de férias e décimo terceiro salário, não se afigura razoável extrair do §4°, do art. 39 da CF, uma regra para excluir essas 
verbas dos agentes públicos, inclusive daqueles ocupantes de cargos eletivos. (...) 12. O regime de subsídio veda, assim, o 
acréscimo de parcelas na composição do padrão remuneratório mensal fixado para uma determinada carreira ou cargo público. 
Não é, porém, incompatível com o terço constitucional de férias e com o décimo terceiro salário, pagos em periodicidade anual, 
sem qualquer adição ao valor mensal da remuneração.  (Trechos do voto condutor do acórdão, Min. Roberto Barroso, no RE 
650898).  
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Tribunal nas RC nº 035/05 e 023/10, decisões cujo teor deve ser informado ao 

consulente; 

b) superada a preliminar, que seja respondido ao consulente nos termos 

dos itens III, 1 e 2, da Conclusão (item 4) do certificado da unidade técnica; 

c) por deixar de acolher proposta de reforma do item 2 da conclusão da RC 

nº 025/10, na medida em que o tema não foi objeto questionamento do consulente. 

 

2.3 – DAS PRELIMINARES 

2.3.1 – Da Competência do Tribunal e do Relator  

A matéria em exame é da competência deste Tribunal, conforme os 

artigos 1º, XXV, 31 e 32 da Lei nº 15.958/2007, regulamentada pelo art. 199 do 

Regimento Interno deste Tribunal.  

Segundo o art. 1º, XXV, da Lei nº 15.958/2007 - LOTCMGO: 

Art. 1º Ao Tribunal de Contas dos Municípios, órgão de controle externo, compete, 
nos termos da Constituição Estadual e na forma estabelecida nesta Lei: [...] 

XXV - decidir sobre consulta que lhe seja formulada por autoridade competente, a 
respeito de dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares 
concernentes à matéria de sua competência, na forma estabelecida no Regimento 
Interno; 

 

A Competência para deliberar sobre os processos de consulta é do 

Tribunal Pleno, conforme disposto no art. 9º, I, “e”, do RI TCMGO. 

Considerando o teor do art. 4ª e Anexo I da Decisão Normativa nº. 

0018/2018, do art. 85, §1º, da Lei Estadual nº. 15.958/2007 e do art. 83 do RI TCMGO, 

este Relator tem competência para relatar as consultas realizadas pelo Município de 

Quirinópolis em 2019. 

 

2.3.1 – Da Admissibilidade da Consulta  

Preliminarmente, verifica-se que o consulente atende aos requisitos 

de admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste Tribunal: possui 

legitimidade ativa prevista no inciso IV do art. 199 do Regimento Interno (Presidente da 

Câmara Municipal de Quirinópolis); contém a indicação precisa do seu objeto; o objeto 
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consultado esta compreendido no rol de competências deste Tribunal de Contas 

(possibilidade de promover negociações com fornecedores durante vigência de ata de 

registro de preços); parecer da assessoria jurídica do órgão consulente (fls. 03-06); 

além de não tratar-se de caso concreto. 

A Secretaria de Contas Mensais de Gestão manifestou-se pela 

admissibilidade da presente Consulta e sugeriu seu conhecimento, com o fim de 

reformar a Resolução Consulta RC nº 023/10, conciliando o entendimento deste 

Tribunal de Contas com os critérios definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.  

Quanto à admissibilidade, o Ministério Público de Contas divergiu do 

entendimento da Unidade Técnica, posicionando-se pelo não conhecimento desta 

Consulta, considerando que o objeto examinado já teria sido apreciado por esta 

Corte de Contas nas Resoluções Consultas nº 035/05 e nº 023/10.  

Insta destacar que, embora as mencionadas Resoluções Consultas tratem 

de parte do tema ora examinado, o consulente trouxe um questionamento não 

abarcado por elas, que diz repeito aos procedimentos que devem ser adotados 

para a viabilização do convênio de saúde. Este ponto foi examinado pela 

Secretaria e Contas Mensais de Gestão, que elaborou uma orientação técnica 

digna de ser divulgada aos jurisdicionados.  

Relativamente à reforma da Resolução Consulta nº 023/10, o Ministério 

Público de Contas posicionou-se contrariamente. O MPC argumentou que o consulente 

não trouxe dúvida que justificasse a revisão do ponto, não sendo, portanto, possível 

que este Tribunal amplie o objeto da consulta para alcançá-la, em observância ao 

princípio da congruência (art. 492 do CPC), segundo o qual o juiz deve-se manter 

adstrito ao que foi demandado pelas partes. 

Com a devida vênia, esta Relatoria discorda da Procuradoria de Contas 

neste ponto. Embora o princípio da congruência seja aplicável também aos processos 

de contas, em virtude da aplicação suplementar e subsidiária do Código de Processo 

Civil aos processos administrativos, este não é um vetor absoluto, pois encontra limites 

no dever de atuação de ofício do magistrado quando diante de questões de ordem 

pública e, consequentemente, diante do supremo interesse público, como in casu.  
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A Unidade Técnica Especializada logrou êxito em demonstrar a 

necessidade de atualização do teor da Resolução Consulta nº 023/10, diante de 

alteração no Manual de Demonstrativos Fiscais em 2013 e de nova 

recomendação do Tribunal de Contas da União atinentes à exclusão dos 

benefícios assistenciais conferidos aos servidores públicos, inclusive gastos 

com saúde, do cômputo da despesa de pessoal.  

Tendo em vista que este Tribunal de Contas conhece a defasagem do 

item 2 da Resolução Consulta nº 023/10 (que afirma que o desembolso com 

gastos de saúde constituiu gasto com pessoal) não seria oportuno encaminhar 

aos jurisdicionados uma orientação desatualizada, por simples apego a uma 

formalidade que, no presente caso, mostra-se incompatível com o interesse 

público.  

Ressalta-se que este Tribunal de Contas dos Municípios não pode furtar-

se à sua função consultiva, de orientar e contribuir para a efetivação da 

segurança jurídica dos jurisdicionados, devendo, excepcionalmente, também 

atuar de ofício para que a melhor orientação lhes seja entregue.  

Por fim, destaca-se que a admissibilidade desta Consulta justifica-se diante 

da previsão do art. 19 do Decreto nº 9.830/2019, que regulamentou as normas 

dispostas entre os artigos 20 e 30 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro 

(LINDB), segundo o qual é dever das autoridades públicas atuar com vistas ao 

aumento da segurança jurídica, entre outros meios, mediante as respostas a consultas.  

Pelo exposto, esta Relatoria manifesta-se pelo conhecimento da 

presente consulta, passando à análise meritória do feito. 

 
 

2.4 – DO MÉRITO 

Mediante a presente Consulta, o Presidente da Câmara Municipal de 

Quirinópolis suscitou o questionamento acerca da legalidade de contratação de 

empresa de plano de saúde para atendimento de funcionários, vereadores e familiares, 

bem como acerca do procedimento adequado para a efetivação de tal contratação.  
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A Secretaria de Contas Mensais de Gestão, por meio do Certificado nº 

2212/2019 (fls. 70-77), informou que este Tribunal de Contas dos Municípios 

entende ser possível a contratação de assistência médico-hospitalar prestada 

por meio de cobertura de plano de saúde, inclusive, com participação do ente no 

custeio de tal benefício, com ou sem coparticipação patronal por parte do ente 

público.  

A Unidade Técnica salientou não encontrar óbice para que o Município 

contrate empresa privada, prestadora de auxílio à saúde (plano de saúde), visando 

garantir direito social abrangido pela legislação municipal. Alegou que por meio da Lei 

nº 8.112/90, que trata do regime jurídico dos servidores públicos federais, a União 

admite a contratação de empresa privada para a seleção mediante processo licitatório. 

Assim, considerando a autonomia dos municípios, assegurada pelo art. 18 da 

Constituição Federal, e seu poder de autorregulação, observadas as limitações da 

legislação constitucional e infraconstitucional, mostra-se possível a celebração de 

convênio com empresa privada, para prestar auxílio à saúde aos servidores 

públicos municipais.   

Entretanto, destaca a Especializada, a situação dos agentes políticos é 

totalmente diversa, não podendo ser abrangidos por este benefício, tendo em 

vista que não estão vinculados ao regime jurídico estatutário que fundamentaria 

a concessão do direito deferido aos servidores públicos.  

Nesse sentido, esta Relatoria acrescenta, ainda, que a 

impossibilidade de incluir os agentes políticos municipais se deve, também, ao 

fato de ocuparem mandato temporário e serem regidos por regime jurídico 

praticamente todo delineado pela Constituição Federal (art. 29 a 31), e não por 

leis municipais.  

Ressalta-se que a impossibilidade de adesão dos vereadores ao 

plano de saúde custeado com recursos públicos também foi alardeada pelo 

Parecer da assessoria jurídica do próprio consulente (fls. 03-06).  

  Destacou, ademais, esta Corte de Contas sedimentou o 

entendimento acerca da impossibilidade de cumulação do benefício diante da 
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política de contraprestação em parcela única (subsídio percebido pelos agentes 

políticos).  

As conclusões até aqui exaradas já foram consolidadas por esta Corte de 

Contas no bojo da Resolução Consulta nº 023/10, que definiu: 

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, pelos membros 

integrantes de seu Colegiado, acolhendo o Certificado nº 001/10 da Auditoria 

de Contas Mensais de Gestão, bem como o posicionamento da Douta 

Procuradoria Geral de Contas, manifestar seu entendimento nos seguintes 

termos: 

1. O percentual do subsídio deverá ser decidido pela Administração e 

dependerá das possibilidades orçamentárias e financeiras do município e/ou 

legislativo e do número de servidores participantes, tudo apurado mediante 

cálculo de viabilidade econômico-financeira e atuarial da avença; 

2. Que o desembolso em questão é gasto com pessoal;  

3. Que estão excluídos do benefício os agentes políticos.  

Por fim, a Unidade técnica explica que entende que supracitada 

Resolução Consulta RC nº 023/10 encontra-se desatualizada diante do posicionamento 

da Secretaria do Tesouro Nacional, órgão encarregado da consolidação das contas 

públicas nos termos do art. 50, §2º da Lei Complementar nº 101/00 (LRF), no sentido 

de que as despesas com plano de saúde não mais integrariam a despesa de 

pessoal prevista no art. 18 e 19 da LRF.  

Assim, acata-se a sugestão da Unidade Técnica para que seja 

realizada alteração do item 2 da RC nº 023/10 de forma adequá-lo ao novo 

parâmetro de análise, substituindo a redação do item “2”, que dispunha “que o 

desembolso em questão é gasto com pessoal” para “Que a despesa referente à 

parte patronal para o custeio do plano de saúde não é considerada despesa bruta 

com pessoal, para efeito do art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, e, por 

se referir a clientela fechada, não pode ser computada na apuração do piso 

constitucional com saúde”. 

Por fim, quanto ao procedimento que deve ser adotada pelo ente 

municipal para celebração do contrato, esclarece-se que, sendo a despesa realizada 
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com verbas públicas mediante custeio, ainda que parcial, de recursos orçamentários da 

Câmara Municipal, o processo de contratação deve observar o devido procedimento 

licitatório, definidos na Lei nº 8.666/93. 

Ademais, considerando que há contribuição a ser paga também pelo 

servidor público, sua adesão deve dar-se de forma voluntária, conforme 

entendimento do Supremo Tribunal Federal na ADI 3103-6. 

A Secretaria de Contas Mensais destaca, também, ser imprescindível a 

previsão de tais despesas nos instrumentos legais que regem o orçamento (PPA, LDO 

e LOA), bem como a submissão às disposição da Lei de Responsabilidade Fiscal, 

especialmente os artigos 16, 17 e 24, tendo em vista o aumento de despesa que 

geraria obrigação de duração superior a dois exercícios financeiros ao ente municipal.  

Por derradeiro, evidencia-se a necessidade de o ente público verificar a 

disponibilidade financeira para o pagamento da parte patronal do plano de saúde e 

assistência de seus servidores.  

Tendo em vista os argumentos levantados pela Unidade Técnica, esta 

Relatoria adere a seu posicionamento, acompanhando as conclusões explanadas no 

Certificado nº 2212/2019, superando a sugestão de inadmissibilidade da Consulta 

expressa no Parecer nº 6962/2019 do Ministério Público de Contas, nos termos do 

art. 2º, §3º, do Decreto nº 9.830/2019, que regulamenta a Lei de Introdução às Normas 

do Direito Brasileiro28.  

3 – DISPOSITIVO 

Diante do exposto, amparado na fundamentação supra, nos termos do 

art. 85, § 1º da Lei nº 15.958/2007 e art. 83 do Regimento Interno, faço a seguinte 

PROPOSTA: 

1. CONHECER da presente Consulta uma vez preenchidos os 

pressupostos legais de admissibilidade previstos no art. 31 da LOTCM/GO c/c art. 199 

do RITCM/GO; 

                                                 
28 Art. 2º  A decisão será motivada com a contextualização dos fatos, quando cabível, e com a indicação dos fundamentos de mérito e jurídicos. [...] §3º A 
motivação poderá ser constituída por declaração de concordância com o conteúdo de notas técnicas, pareceres, informações, decisões ou propostas que 

precederam a decisão.  
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2. RESPONDER ao consulente, relativamente ao mérito, que: 

a) É possível ao Poder Público firmar contrato com instituição privada 

provedora de plano de saúde para conceder assistência médico-hospitalar destinada 

aos servidores públicos e seus familiares, sendo vedada a extensão do benefício aos 

agentes políticos; 

b) A contratação de instituição privada provedora de plano de saúde 

impõe que as seguintes condições sejam observadas: 

b.1) autorização legal para concessão do benefício, com expressa 

disciplina dos requisitos e dos procedimentos aplicáveis, notadamente 

com previsão da necessidade de adesão e contribuição voluntária por 

parte dos servidores; 

b.2) autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias e 

obediência aos requisitos constantes dos artigos 15 e 16 da Lei 

Complementar nº 101/00 (LRF); 

b.3) previsão na Lei Orçamentária Anual de dotação orçamentária própria 

para o pagamento; 

b.4) prévia licitação, nos moldes da Lei nº 8.666/93. 

 

3. REFORMAR A Resolução Consulta nº 023/10, com o fim de promover 

a conciliação entre o entendimento deste Tribunal de Contas dos Municípios e os 

critérios definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional para o cálculo de despesa de 

pessoal, alterando a redação do item “2” para: 2 - Que a despesa referente à parte 

patronal para o custeio do plano de saúde não é considerada despesa bruta com 

pessoal, para efeito do art. 19 da Lei Complementar nº 101/2000 – LRF, e, por se 

referir a clientela fechada, não pode ser computada na apuração do piso 

constitucional com saúde. 
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É a Proposta de Decisão. 

Gabinete do Conselheiro Substituto Flávio Monteiro de Andrada 

Luna, Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em Goiânia, 11 de 

maio de 2020. 

                                   

Flávio Monteiro de Andrada Luna 
Conselheiro-Substituto - Relator 

 


