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AC-CON nº 05533/10 – Prefeitura Municipal de Jataí 
EMENTA: Em contrato nulo ou na inexistência de contrato, pode ser devido o 
pagamento dos bens fornecidos ou serviços prestados para a Administração Pública 
nos termos da Lei n° 8.666/93 e no dever moral e legal de indenizar a atividade do 
particular. A imputação de sanções à prática de atos ilegais aplicam-se a quem deu 
lhe causa. 
Lei nº 8.666/93, art. 59. 
DATA: 06.10.2010 
INDEXAÇÃO: Contrato administrativo. Indenização. 
 
AC-CON nº 05607/10 – Prefeitura Municipal de Senador Canedo 
EMENTA: É possível firmar convênio com Instituição Religiosa ou igreja para o 
repasse de recursos financeiros quando o bem a que se destinar for classificado 
como patrimônio histórico e artístico nacional, estadual ou municipal, tombado pelo 
Órgão ou ente público competente. 
A subvenção deve destinar-se à proteção de documentos, obras, e outros bens de 
valor histórico, artístico e cultural, monumentos, paisagens naturais notáveis e sítios 
arqueológicos, não se enquadrando dentro das hipóteses a construção de obra 
nova. 
CF/88, art. 23, III. 
DATA: 13.10.2010 
INDEXAÇÃO: Convênio. Patrimônio histórico. Patrimônio artístico. Subvenção 
 
AC-CON nº 05899/10 – Prefeitura Municipal de Pirenópolis  Versão Consolidada 
EMENTA: Aos municípios cabe investir, para fins de assistência farmacêutica, um 
mínimo de R$ 1,86 por habitante/ano, recursos esses a serem complementados pelo 
estado e pela União. 
Os recursos devem ser aplicados no custeio de medicamento destinado aos agravos 
prevalentes e prioritários da Atenção Básica, na aquisição de fitoterápicos, dos 
homeopáticos constantes da Farmacologia Homeopática Brasileira. Até 15% das 
contrapartidas estaduais e municipais podem ser aplicadas em ações de 
estruturação das Farmácias do SUS e qualificação dos serviços farmacêuticos 
destinados a Assistência Farmacêutica Básica; 
A aquisição de medicamento não constante na RENAME deve ser custeada com 
recursos próprios do município. 
O transporte de pessoas em situação não emergencial para realização de consultas, 
internações ou exames, sem encaminhamento pactuado pelo Sistema Municipal de 
Saúde, deve ser custeado pelo órgão de assistência social do município. 
DATA: 20.10.2010  
NOTA: Item nº 4 alterado pelo AC-CON nº 018/17. 
INDEXAÇÃO: Medicamento. Assistência farmacêutica. Recursos financeiros. 
Transporte. Assistência social. 
 
AC-CON nº 05900/10 – Prefeitura Municipal de Alto Paraíso de Goiás 
EMENTA: As vedações da Lei Eleitoral não alcançam o agente público municipal 
para as eleições de 2010, que são no âmbito estadual e federal, sendo-lhes 
permitido proceder à implementação do piso salarial nacional para os profissionais 
do magistério público.  
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Lei nº 9.504/97, V, VI. Lei nº 11.738/08. 
DATA: 20.10.2010 
INDEXAÇÃO: Legislação eleitoral, vedação. Eleição. Circunscrição do pleito. Piso 
salarial. Magistério. 
 
AC-CON nº 05901/10 – Agência Municipal de Obras - AMOB 
EMENTA: É possível a concessão do benefício de cestas básicas por autarquia 
municipal a servidor público de baixa renda, desde que não haja óbice na lei de 
criação da autarquia. 
DATA: 20.10.2010 
NOTA: Ver também AC-CON nº 024/11. Revogado pelo AC-CON nº 030/12 
INDEXAÇÃO: Cesta básica.  
 
AC-CON nº 06082/10 – Câmara do Município de Cachoeira Alta 
EMENTA: Não há evidência nos autos de excepcionalidade prevista na Constituição 
necessária para a contratação de servidor para cobertura de férias, licença prêmio e 
licença médica de servidor público concursado no cargo de vigia noturno. 
DATA: 27.10.2010 
INDEXAÇÃO: Licença para tratamento de saúde. Licença-prêmio por assiduidade. 
Contratação temporária.  
 
AC-CON nº 06085/10 – Prefeito do Município de Aruanã 
EMENTA: É ilegal a acumulação de cargo público de Secretário Municipal de Saúde 
com a função de médico credenciado para o Programa Saúde da Família (PSF), por 
não se enquadrar entre as exceções do art. 37, XVI da CF.  
CF/88, art. 37, XVI. 
DATA: 27.10.2010 
NOTA: Ver também RC nº 044/95 
INDEXAÇÃO: Cláusula uniforme. Credenciamento. Acumulação de cargo público. 
Médico. 
 
AC-CON nº 06086/10 – Fundo de Previdência Social de Mossâmedes 
EMENTA: É possível a incorporação de Gratificação de titularidade aos proventos de 
aposentadoria, após a edição da EC nº 41/03 e de Lei Municipal, desde que sejam 
atendidos os requisitos exigidos pela referida lei. 
EC nº 41/03 
DATA: 27.10.2010 
INDEXAÇÃO: Professor. Gratificação, incorporação. 
 
AC-CON nº 06087/10 – Prefeito do Município de Formoso 
EMENTA: Professores contratados por prazo determinado, por meio de processo 
seletivo simplificado, em efetivo exercício, podem ser pagos com recursos do 
Fundeb, dentro dos 60% a serem gastos, exclusivamente, com professores.  
DATA: 27.10.2010 
INDEXAÇÃO: Contratação temporária. Processo seletivo. Professor. Fundeb. 
 
AC-CON nº 06088/10 – Promotor de Justiça da Comarca de Piracanjuba 
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EMENTA: Não é possível a acumulação de cargo público de Vereador com cargo 
comissionado no Executivo, em face do princípio da separação dos poderes.  
DATA: 27.10.2010 
INDEXAÇÃO: Vereador. Cargo em comissão. Acumulação de cargo público. 
 
AC-CON nº 06089/10 – Prefeito do Município de Bela Vista de Goiás 
EMENTA: É possível a disposição de servidor público do Poder Executivo ao 
Legislativo, desde que observadas as normas estatutárias, sendo vedada a cessão 
de servidores comissionados, dispensada a celebração de convênio. Disposição de 
servidor.  
DATA: 27.10.2010 
INDEXAÇÃO: Cessão de pessoal. Cargo em comissão. 
 
AC-CON nº 07325/10 – Prefeito do Município de Bonfinópolis 
EMENTA: É impossível a utilização de Sistema de Registro de Preços para serviços 
e obras de engenharia, por falta de amparo legal.  
DATA: 01.12.2010 
INDEXAÇÃO: Licitação. Sistema de Registro de Preços.  
 
AC-CON nº 07326/10 – Prefeito do Município de Abadia de Goiás 
EMENTA: É permitida a nomeação de aprovados em concurso público homologado 
após o dia 03 de julho, pois o pleito eleitoral é estadual e nacional, e não municipal. 
São ressalvados os casos que, porventura, venham a beneficiar candidaturas.  
DATA: 01.12.2010 
INDEXAÇÃO: Legislação eleitoral. Eleição. Circunscrição do Pleito. Nomeação de 
pessoal. 
 
AC-CON nº 07602/10 – Câmara Municipal de São Miguel do Araguaia 
EMENTA: A Câmara Municipal não é obrigada à devolução do saldo remanescente 
do duodécimo ao final do exercício, salvo se houver previsão legal em contrário. 
Impossibilidade da devolução vinculada a projeto específico, construção da sede da 
Câmara Municipal, salvo se houver acordo entre os Poderes locais com vistas à 
melhoria em prol da coletividade. Em caso de habitualidade de sobras de Caixa, 
deve o Poder Legislativo adequar seu orçamento.  
DATA: 09.12.2010 
NOTA: Revoga as RC nº 081/92, RC nº 089/95, RC nº 111/01, RC nº 015/02 e RC nº 
019/02. 
INDEXAÇÃO: Poder Legislativo. Duodécimo, devolução. 
 
AC-CON nº 07603/10 – Prefeitura de Santa Terezinha de Goiás 
EMENTA:  A aposentadoria integral é assegurada aos servidores que ingressaram 
no serviço público até 16.12.98, que correspondem ao vencimento do cargo efetivo 
mais as vantagens de caráter permanente. 
EC nº 47/05, art. 3º. 
DATA: 09.12.2010 
INDEXAÇÃO: Cargo público. Aposentadoria com proventos integrais. 
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AC-CON nº 07604/10 – Promotoria de Justiça do Município de Aparecida de 
Goiânia 
EMENTA: Consulta sobre questões relativas ao quantitativo e atribuições dos cargos 
de Assessor Parlamentar do Poder Legislativo de Aparecida de Goiânia. 
Arquivamento do feito sem exame do mérito, tendo em vista a ilegitimidade do 
consulente, por se tratar de caso concreto e falta do parecer jurídico. 
DATA: 09.12.2010 
 
AC-CON nº 08106/10 – Prefeitura de Cachoeira Alta 
EMENTA: Casos em que é possível a concessão de promoção ou progressão 
vertical para Professores. 
Só é possível a progressão vertical de professor titular de cargo efetivo e/ou estável 
no quadro permanente do magistério.  
DATA: 20.12.2010 
NOTA: Ver também AC-CON nº 029/12, AC-CON nº 027/12,  AC-CON nº 032/11, 
AC-CON nº 025/11, RC nº 009/10, RC nº 038/09, RC nº 004/09, RC nº 044/06, RC 
nº 029/06, RC nº 026/06 
INDEXAÇÃO: Cargo público. Progressão funcional. Promoção de pessoal. 
Magistério. Professor. 
 
AC-CON nº 08107/10 – Prefeitura Municipal de Goianira 
EMENTA: Não é possível o enquadramento, em outros cargos ou funções, de 
servidores contemplados com a estabilidade prevista no art. 19 do ADCT da 
Constituição Federal de 1988.  
CF/88, ADCT, art. 19. 
DATA: 20.12.2010 
INDEXAÇÃO: Servidor público, enquadramento. Estabilidade extraordinária. 
 
AC-CON nº 001/11 – Prefeitura Municpal de Aporé 
EMENTA: Não é possível o pagamento de remuneração em dobro, a título de 
indenização, a professor convocado para trabalhar em período de férias escolares. 
Necessidade de preenchimento de requisitos.  
DATA: 26.01.2011 
INDEXAÇÃO: Magistério. Remuneração. Indenização. Férias.  
 
AC-CON nº 002/11 – Prefeitura Municipal de Nazário 
EMENTA: É possível a contratação de Pessoa Física ou Jurídica, Associação e/ou 
Cooperativa, para a prestação de serviços de saúde, mediante credenciamento, 
desde que não esteja caracterizada a subordinação hierárquica.  
DATA: 10.02.2011 
INDEXAÇÃO: Credenciamento. Associação civil. Cooperativa. Assistência à saúde. 
 
AC-CON nº 003/11 – Prefeitura Municipal de Campo Limpo de Goiás 
EMENTA: As regras que dispõem a respeito da atualização do piso salarial dos 
profissionais da educação e sobre a Revisão Geral Anual possuem campos de 
incidência distintos, de modo que a adequação dos vencimentos dos profissionais do 
magistério público ao piso nacional não induz à obrigatoriedade da concessão da 
revisão geral anual. Dedução da revisão geral anual.  
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DATA: 02.03.2011 
INDEXAÇÃO: Magistério. Professor. Revisão geral anual. Piso salarial. 
 
AC-CON nº 004/11 – Prefeitura Municipal de Itaberaí 
EMENTA: À aposentadoria concedida pelas normas previstas na Emenda 
Constitucional n° 41/03 deve ser aplicado o disposto na Constituição Federal, que 
prevê o reajustamento do benefício para assegurar-lhe o valor real, de forma a 
garantir a recomposição das perdas, sem direito a paridade. 
CF/88, art. 40, § 8º. EC nº 41/03, art. 2º, § 1º, I.  
DATA: 02.03.2011 
INDEXAÇÃO: Aposentadoria. Paridade.  
 
AC-CON nº 005/11 – FUNPREV – Nova Veneza 
EMENTA: Não incide contribuição previdenciária sobre vantagens habituais – 
gratificação de função ou gratificação de representação – recebidas pelos servidores 
municipais, pois se enquadram na exclusão da Lei Municipal. Também não se 
incorporam aos proventos de aposentadoria futura. RPPS. 
DATA: 02.03.2011 
INDEXAÇÃO: Regime Próprio de Previdência Social. Contribuição previdenciária. 
Servidor público. 
 
AC-CON nº 006/11 – Câmara Municipal de Caçu 
EMENTA: Não pode ser aplicada norma municipal que assegura a servidor público 
comissionado que permanecer por dez anos consecutivos no mesmo cargo, os 
mesmos direitos e vantagens do cargo efetivo, por ser incompatível com a 
Constituição Federal e com a natureza de ocupação transitória do cargo.  
DATA: 16.03.2011 
INDEXAÇÃO: Cargo público. Cargo em comissão. Cargo efetivo. Adicional por 
tempo de serviço. 
 
AC-CON nº 007/11 – Câmara Municipal de Senador Canedo 
EMENTA: Pode haver concessão de revisão geral anual aos agentes políticos 
durante a legislatura, sendo proporcional, no primeiro ano de mandato eletivo, em 
relação a data-base. É indevida indenização aos agentes públicos pela omissão do 
Executivo em enviar o projeto de lei prevendo a revisão geral anual dos 
vencimentos. O índice deve ser idêntico para todos os agentes públicos do 
município. 
CF/88, art. 37, X. 
DATA: 23.03.2011 
NOTA: Ver também AC-CON nº 026/11; AC-CON 039/11 
INDEXAÇÃO: Revisão geral anual. Agente político. Indenização. 
 
AC-CON nº 008/11 –  Prefeitura Municipal de Mundo Novo 
EMENTA: Efetua juízo negativo da admissibilidade da consulta, uma vez que não 
foram preenchidos os seus pressupostos legais, previstos no art. 31 da Lei n° 
15.958/07 (Lei Orgânica do TCMGO); 
DATA: 23.03.2011 
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AC-CON nº 009/11 – Prefeitura de Chapadão do Céu 
EMENTA: A lei do pregão é autoaplicável, sendo recomendável a regulamentação 
por meio de decreto municipal.  
É possível a de utilização o pregão para licitação de serviços e obras de engenharia, 
de natureza comum, conforme entendimento consolidado do TCU. 
A Administração pública pode exigir habilitação técnica no edital. O termo de 
referência ou o projeto básico devem definir com clareza as características do objeto 
contratual.  
O prazo mínimo de oito dias úteis entre a publicação do ato convocatório e a 
apresentação das propostas pode ser ampliado.  
Lei nº 10.520/02.   
DATA: 23.03.2011 
NOTA: Ver também AC-CON nº 002/20 
INDEXAÇÃO: Pregão. Qualificação técnica. Obra pública. Obras e serviços de 
engenharia. Projeto básico. Termo de referência. 
 
AC-CON nº 010/11 – Cristalina – Funcristal 
EMENTA: É ilegal a antecipação de créditos devidos pela União, relativos aos 
royalties de recursos hídricos, pelo Funcristal (RPPS) ao município. Vedação da Lei 
de Responsabilidade Fiscal e de Resolução do Banco Central. 
LC nº 101/00, art. 43, §2º, II. Resolução Banco Central nº 3.790/2009 
DATA: 04.05.2011 
INDEXAÇÃO: Regime Próprio de Previdência Social. LRF.  
 
AC-CON nº 011/11 – Prefeito Municipal de Nerópolis 
EMENTA: O município pode, excepcionalmente, realizar licitação para aquisição de 
mobiliário, em lotes de igual natureza, desde que observadas as recomendações 
deste AC-CON. Sugestão de realização de licitação na modalidade pregão.  
DATA: 01.06.2011 
INDEXAÇÃO: Fracionamento da despesa. Licitação por Item. Lote (licitação). 
Pregão. Bem móvel. 
 
AC-CON nº 012/11 – Prefeito Municipal de Trombas 
EMENTA: É vedada a acumulação do cargo de Vice-Prefeito com o cargo de 
Professor, bem como a percepção simultânea da remuneração do cargo de 
Professor e do subsídio relativo ao mandato eletivo. 
DATA: 01.06.2011 
INDEXAÇÃO: Acumulação de cargo público. Acumulação remunerada. 
Remuneração. Subsídio. 
 
AC-CON nº 013/11 – Prefeito Municipal de Caturaí 
EMENTA: Da possibilidade de reconhecimento da prescrição de créditos tributários 
municipais por via administrativa.  
DATA: 01.06.2011 
NOTA: Ver também RC nº 035/02 e RC nº 015/08. 
INDEXAÇÃO: Crédito tributário. Prescrição. 
 
AC-CON nº 014/11 – Câmara Municipal de Pires do Rio 
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EMENTA: É vedado o reajuste automático dos subsídios dos agentes políticos 
(vereadores), tendo em vista o princípio da anterioridade e por inexistência de 
simetria remuneratória entre estes e os Deputados Estaduais após a EC nº 25/2000.  
EC nº 25/00. 
DATA: 14.06.2011 
NOTA: Ver também RS nº 02135/09; AC-CON 039/11 
INDEXAÇÃO: Remuneração. Subsídio. 
 
AC-CON nº 015/11 – Prefeito Municipal de Senador Canedo 
EMENTA: É permitida a contratação de empresa especializada no assessoramento 
a servidores municipais para a constituição e cobrança de créditos tributários  de 
ISSQN de obras, sendo vedada a delegação de tal competência a pessoa de direito 
privado. É obrigatória a realização de licitação, para a contratação desses serviços, 
ressalvadas as hipóteses de dispensa e inexigibilidade.  
Não é permitida a celebração de contrato com valor proporcional ao êxito, devendo-
se estabelecer preço com valor certo e monetário.  
CF/88, arts. 37, XXI e XXII. Lei 8.666/93, arts. 7º, 24, 25 e 55, III. CTN, art. 7º. 
DATA: 14.06.2011.  
INDEXAÇÃO: Servidor público. Crédito tributário. ISS. Dispensa de licitação. 
Inexigibilidade de licitação. Contrato de risco. 
 
AC-CON nº 016/11 – Município de São Miguel do Araguaia – Inst. de 
Previdência 
EMENTA: É possível a incidência de contribuição previdenciária sobre jornada de 
trabalho suplementar de professor quando se tratar de vantagem pecuniária 
permanente, não eventual. Hora extra não compõe a remuneração, é parcela 
indenizatória de caráter transitório que não se incorpora aos proventos de 
aposentadoria. 
DATA: 22.06.2011 
NOTA: Ver também AC-CON nº 021/11 
INDEXAÇÃO: Jornada de trabalho. Contribuição previdenciária. 
 
AC-CON nº 017/11 – Sindicato dos Servidores Públicos de Uruaçu 
EMENTA: Consulta não admitida em razão da ilegitimidade do consulente e 
ausência de parecer. 
DATA: 22.06.2011 
 
AC CON nº 018/11 – Presidente da Câmara Municipal de Silvânia 
EMENTA: Compete ao Poder Legislativo a iniciativa de projeto de lei de concessão 
de reajuste salarial de seus servidores, podendo este ser concedido a qualquer 
tempo, desde que respeitada a legislação eleitoral e a Lei de Responsabilidade 
Fiscal.  
CF/88, art. 37, X; art. 61, § 1º, “a”; art. 51, IV; art. 52. Lei nº 9.504/97, art. 73, VIII. LC 
nº 101/00, art. 21 
DATA: 29.06.2011 
INDEXAÇÃO: Servidor público. Salário. LRF. 
 
AC-CON nº 019/11 – Câmara Municipal de Piracanjuba 
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EMENTA: É possível a utilização de veículo da Câmara Municipal pelos vereadores, 
para o exercício de sua função fiscalizadora, para atender assuntos de interesse 
administrativo do Poder Legislativo. 
CE/89, art. 66, IV. 
DATA: 29.06.2011 
NOTA: Ver também RN nº 007/08, RC nº 006/07, RC nº 043/09, AC-CON nº 030/11, 
AC-CON nº 014/13 
INDEXAÇÃO: Poder Legislativo. Veículo, utilização. 
 
AC-CON nº 020/11 – Prefeito Municipal de Nova Iguaçu 
EMENTA: É possível o pagamento do piso salarial aos professores de nível médio.
Os cargos de nível médio só serão extintos quando vagarem e seus ocupantes 
podem continuar atuando, desde que na educação infantil e nas quatro primeiras 
séries do ensino fundamental. 
Lei nº 11.738/08, art. 2º. Lei nº 9.394/96, art. 62. Resolução CNE nº 2/2009, art. 5º, 
V. 
DATA: 06.07.2011 
INDEXAÇÃO: Piso salarial. Magistério. 
 
AC-CON nº 021/11 – Prefeito de São Miguel do Araguaia 
EMENTA: A incorporação de adicional de jornada à remuneração de servidor público 
do magistério está  condicionada à natureza da prestação de serviço.  
CF/88, art. 37, XVI, “a”. 
NOTA: Ver também AC-CON nº 016/11. 
DATA: 06.07.2011 
INDEXAÇÃO: Professor. Jornada de trabalho. Adicional.   
 
AC-CON nº 022/11 – Câmara Municipal de Davinópolis 
EMENTA: É constitucional a acumulação de cargo de vereador e função de 
Presidente da Mesa Diretora da Câmara com o cargo de professor e coordenador, 
em câmaras de pequeno porte, desde que haja compatibilidade de horários e que 
seja respeitado o teto municipal. 
CF/88, art. 38, III. 
DATA: 28.07.2011 
NOTA: Ver também RC nº 029/07 e RC nº 073/98 
INDEXAÇÃO: Poder Legislativo. Acumulação de cargo público. Compatibilidade de 
horário. 
 
AC-CON nº 023/11 – Câmara Municipal de Anhanguera 
EMENTA: É devida indenização de licença-prêmio não gozada quando da 
aposentadoria voluntária do servidor público, de forma integral quando não ocorrer o 
gozo por motivo da Administração e a metade do valor quando for por falta de 
requerimento pelo servidor, conforme lei municipal, respeitado o prazo prescricional 
de 5 anos para pleitear.  
CF/88, art. 39 
DATA: 10.08.2011 
INDEXAÇÃO: Licença prêmio por assiduidade. Prescrição. Aposentadoria voluntária. 
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AC-CON nº 024/11 – Goiânia – Presidente da AMOB 
EMENTA: Autarquia Municipal pode fornecer auxílio-refeição e auxílio-alimentação 
para seus servidores caso não haja proibição legal. 
DATA: 10.08.2011 
NOTA: Ver também AC-CON nº 05901/10. Revogado pelo AC-CON nº 030/12 
INDEXAÇÃO: Servidor público. Auxílio-alimentação. 
 
AC-CON nº 0025/11 – Prefeitura de Anápolis 
EMENTA: Não é possível o enquadramento de professores de artes no quadro do 
magistério, nem a concessão de qualquer benefício exclusivo da carreira do 
magistério, por integrarem carreira diversa. 
Lei nº 9.394/96, art. 67, § 2º. 
DATA: 18.08.2011 
NOTA: Ver também AC-CON nº 008/17, AC-CON nº 027/12, AC-CON nº 032/11, 
AC-CON nº 08106/10; RC nº 009/10, RC nº 038/09, RC nº 004/09, RC nº 044/06, RC 
nº 029/06, RC nº 026/06 
INDEXAÇÃO: Magistério. Cargo de carreira, enquadramento. 
 
AC CON nº 0026/11 – Câmara Municipal de Goiânia 
EMENTA: É possível a concessão retroativa da revisão geral anual dos subsídios 
dos agentes políticos e dos vencimentos dos servidores públicos aos anos em que 
não houve a revisão, desde que haja viabilidade orçamentária e financeira, devendo 
ser aplicado, na mesma data, o mesmo índice para todos. No caso de agentes 
políticos devem ser observados os limites máximos do art. 29, VI, da Constituição 
Federal, referentes ao percentual do subsídio dos Deputados Estaduais. 
CF/88, art. 29, VI, art. 37, X.  
DATA: 18.08.2011 
NOTA: Ver também RN nº 007/04  e AC-CON nº 007/11 
INDEXAÇÃO: Servidor público. Agente político. Revisão geral anual.    
 
AC CON nº 0027/11 – Petrolina – FMS/PREV 
EMENTA: Indaga sobre a legalidade de servidor público aprovado e nomeado para o 
cargo de telefonista/recepcionista assumir a contabilidade de autarquia como 
contador. 
Não conhecimento da Consulta por não preencher os requisitos previstos na Lei 
Orgânica e no Regimento Interno do TCM. 
Lei Estadual nº 15.958/07 
DATA: 18.08.2011 
 
AC-CON nº 0028/11 – Prefeito de Americano do Brasil 
EMENTA: Servidor público, secretário municipal e vereador, sócios ou proprietários 
de empresas, podem se beneficiar de programa de incentivo instituído por lei 
municipal. Princípio da igualdade tributária. 
CF/88, art. 54, I, “a”; art. 150,  art. 174. CE/89, art. 13, I e art. 71. LC nº 101/00, art. 
14. 
DATA: 24.08.2011 
INDEXAÇÃO: Tributo. Incentivo fiscal. LRF. 
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AC-CON nº 0029/11 – Prefeita de Valparaíso de Goiás 
EMENTA: Município novo não é obrigado a equiparar o vencimento dos novos 
servidores, admitidos por meio de concurso público após o desmembramento, ao 
vencimento dos servidores antigos, originários do município desmembrado. 
CF/88, art. 37, X; art. 39, § 1º 
DATA: 24.08.2011 
INDEXAÇÃO: Município, desmembramento. Servidor público. Vencimento. 
 
AC-CON nº 0030/11 – Presidente da Câmara Municipal de Cristalina 
EMENTA: Não é permitida a locação de imóvel em distrito municipal distante da 
sede da Câmara, para a instalação de gabinetes legislativos. É vedada a concessão 
de diárias a vereadores residentes em distritos para fins de deslocamento até a sede 
do Poder Legislativo. 
CF/88, art. 1º; art 18; art. 29, caput e I; art. 30, III e IV 
DATA: 24.08.2011 
NOTA: Ver também RC nº 006/07, RC nº 043/09, AC-CON nº 019/11, AC-CON nº 
014/13. Revoga a RC nº 031/03 
INDEXAÇÃO: Poder Legislativo. Locação de bem imóvel. Diárias. 
 
AC-CON nº 0031/11 – Prefeito Municipal de Formosa 
EMENTA: Na licitação modalidade pregão não há 
 obrigação de se anexar o  orçamento estimado em planilhas de quantitativos e 
preços unitário ao edital, porém ele deve estar incluído nos autos do processo de 
licitação.  
CF/88, art. 22, XXXVII. Lei nº 8.666/93, art. 3º, I, III; art 9º; art. 40, § 2º, II. Lei nº 
10.520/02, art. 3º, I, III e IV; art. 4º, I, II, III, XI, XVI. Decreto nº 3.555/00. 
DATA: 24.08.2011 
NOTA: Ver também RN nº 007/08 
INDEXAÇÃO: Licitação. Pregão. Preço unitário. Orçamento estimativo. Planilha 
orçamentária. Cotação. Preço de mercado. Edital de Licitação. 
 
AC-CON nº 0032/11 – Prefeito Municipal de Jataí 
EMENTA: É permitida a concessão de progressão vertical (acesso) aos professores, 
desde que a titulação ou habilitação em licenciatura plena tenha sido obtida até 
23/12/2007. 
Lei nº 9.394/96, art. 87, caput e § 4º. 
DATA: 31.08.2011 
NOTA: Ver também AC-CON nº 027/12,  AC-CON nº 025/11, AC-CON nº 08106/10; 
RC nº 009/10, RC nº 038/09, RC nº 004/09, RC nº 044/06, RC nº 029/06, RC nº 
026/06, AC-CON nº 029/12. Revogado pelo AC-CON nº 010/14 
INDEXAÇÃO: Magistério. Progressão funcional. Licenciatura. 
 
AC-CON nº 0033/11 – Secretário Municipal de Saúde de Goiânia 
EMENTA: É possível a de contratação direta de entidades para prestação de 
serviços de capacitação de servidor público, por meio de cursos de treinamento ou 
aperfeiçoamento, por prazo determinado. 
Lei nº 8.666/93, art. 25, II e § 1º ; art. 13, VI. 
DATA: 14.09.2011 



                                ESTADO DE GOIÁS 
                        TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 
                           AC-CON (antigas Resoluções de Consulta) 

 
 
INDEXAÇÃO: Inexigibilidade de licitação. Capacitação. Curso. 
 
AC-CON nº 0034/11 – Ministério da Fazenda – Subsecretário do Tesouro 
Nacional 
EMENTA:  A caracterização da COMURG como empresa estatal dependente lhe dá 
direito de realizar termo de acordo de confissão de dívida, que se equipara a 
operação de crédito. Caso seja reconhecida como empresa estatal independente, 
não se sujeita à Lei de Responsabilidade Fiscal. 
Lei Complementar nº 101/00, art. 2º, II; art. 37, III 
DATA: 14.09.2011 
NOTA: Revogado pelo Acórdão nº 05242/2017 - Discussão sobre a dependência 
da COMURG. 
(AC nº 05424/17 de 12/07/2017 - Município de Goiânia. Companhia de Urbanização 
de Goiânia - COMURG. Discussão. Declara a dependência da COMURG. Fixa 
prazos. Alerta. Revoga disposições em contrário, em especial o AC-CON nº 034/11.) 
INDEXAÇÃO: COMURG. LRF. Empresa estatal. Operação de crédito. 
 
AC-CON nº 0035/11 – Prefeito Municipal de Itaguaru 
EMENTA: É Impossível a celebração de contrato de trabalho por prazo determinado 
e a designação de servidor público efetivo de outro órgão para cobrir falta de 
servidor afastado.  
É vedada a readaptação, em outro cargo, de servidor impossibilitado para o 
trabalho. Deve-se buscar no ente repassador da verba federal informação sobre a 
forma de destinação de recursos aos integrantes das equipes. 
CF/88, art. 198, § 4º; § 5º; art. 169.  Lei nº 11.350/06, art. 9º; art. 16 
DATA: 14.09.2011 
INDEXAÇÃO: Agente comunitário de saúde. Agente de combate às endemias. 
Contratação temporária. Readaptação de pessoal. 
 
AC-CON nº 0036/11 – Prefeito Municipal de Itumbiara 
EMENTA: É possível a concessão de aposentadoria especial pelos critérios 
definidos no §1º do art. 51 da Lei Federal nº 8.213/91, enquanto não editadas as leis 
complementares de que trata o § 4º do art. 40 da CF, a servidor público que exerceu  
suas atividades em ambientes insalubres. Aplicação do dispositivo deve ser feita de 
forma pura, sem mesclar com o sistema de aposentação do art. 40 da CF. 
CF/88, art. 40, § 4º. Lei nº 8.213/91, art. 51, § 1º. Lei Estadual nº 15.958/07, art. 101. 
DATA: 05.10.2011 
NOTA: Revoga a RC nº 136/93 e RC nº 030/99. 
INDEXAÇÃO: Aposentadoria especial. Servidor público. Insalubridade.  
 
AC-CON nº 0037/11 – Prefeito Municipal de Aragarças 
EMENTA: É permitida a locação de prédio, pelo Município, para funcionamento de 
agência bancária, desde que atendido os requisitos legais. 
CF/88, art. 167, §1º. Lei nº 4.320/64. LC nº 101/00 
DATA: 09.11.2011 
INDEXAÇÃO: Locação de bem imóvel. Banco. 
 
AC-CON nº 038/11 – Prefeito Municipal de Itumbiara 
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EMENTA: Servidor público do Fisco Estadual cedido ao município para assumir 
função de Secretário Municipal tem direito à percepção do seu salário em valor 
superior ao do prefeito, sem incidência do teto, dada à natureza precária e 
temporária do vínculo com o município.  Aplica-se a lei que rege a carreira do Fisco 
no cálculo dos vencimentos. Vinculação ao RPPS e à base de cálculo para 
contribuição. 
CF, art. 5º, caput; art. 37, X, XI, XVI, XVII; art. 39, § 4º. Lei nº 8.112/90. Lei Estadual 
nº 10.460/88, art. 21, II. Lei Estadual nº 13.266/98.ON MPS/SPS nº 02/09 
NOTA: Ver também AC-CON nº 006/14 e  AC-CON nº 010/15 
DATA: 07.12.2011 
INDEXAÇÃO: Cessão de pessoal. Contribuição previdenciária. Teto constitucional. 
Regime Próprio de Previdência Social. Base de cálculo. 
 
AC-CON nº 039/11 – Câmara Municipal de Pires do Rio 
EMENTA: Questões acerca da revisão geral anual dos subsídios de vereadores. 
Matéria da consulta já respondida pelos atos, que devem ser encaminhados ao 
consulente: AC CON nº 007/11; AC-CON nº 014/11; RC nº 025/08, RC nº 031/10; 
RC nº 046/07; RN nº 005/07. 
DATA: 07.12.2011 
NOTA: Ver também RN nº 007/08 e RA 021/08 
INDEXAÇÃO: Revisão geral anual. 
 
AC-CON nº 040/11 – Município de Goianira 
EMENTA: Não é possível a revogação de ato de nomeação de servidor público em 
estágio probatório em virtude de doença preexistente, porém pode haver a anulação 
do ato de posse se constatado vício insanável. Outras opções são a concessão de 
aposentadoria por invalidez ou licença médica. 
Lei nº 9.784/99, art. 54 
DATA: 07.12.2011 
INDEXAÇÃO: Nomeação de pessoal. Estágio probatório. Doença preexistente. 
Aposentadoria por invalidez. Licença para tratamento de saúde. 
 
AC-CON nº 041/11 – Prefeitura de Rio Verde 
EMENTA: Despesas com pessoal de autarquias e fundações públicas, no caso, 
universidade, devem ser incluídas no cômputo do limite de despesa com pessoal 
previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. A consolidação das contas anuais dos 
municípios abrange as fundações (art. 28 da RN nº 007/08).  Inexiste hierarquia entre 
a administração direta e indireta.  
LC nº 101/00, art. 20, III, “b” 
DATA: 07.12.2011 
NOTA: Ver Também RN nº 007/08 
INDEXAÇÃO: LRF. Despesa com pessoal. Universidade. Autarquia. Fundação 
pública. 
 
AC-CON nº 042/11 – Prefeitura de São Miguel do Passa Quatro 
EMENTA: Para o cálculo dos índices constitucionais, nas áreas da saúde e 
educação, utiliza-se regime de caixa. Os recursos que ingressarem no mês de 
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dezembro podem ser excluídos da base de cálculo, devendo ser considerados no 
exercício seguinte. ICMS arrecadado pelas Centrais Elétricas de Goiás. 
DATA: 19.12.2011 
INDEXAÇÃO: Regime de caixa. CELG. ICMS. Base de cálculo.  
 
AC-CON nº 001/12 – Secretaria Mun. de Saúde de Rubiataba 
EMENTA: É possível a manutenção de servidores credenciados na área da saúde, 
condutores de veículo de urgência, por um período razoável, até que servidores 
concursados adquiram experiência necessária para atendimento emergencial.  
DATA: 09.02.2012 
INDEXAÇÃO: Ambulância. Servidor público. Credenciamento.  
 
AC-CON nº 002/12 – Município de Iporá 
EMENTA: Despesas de custeio de ACS devem ser computadas no cálculo da 
despesa total com pessoal. Recursos decorrentes de transferência do Sistema Único 
de Saúde são receitas correntes e compõem o cálculo da Receita Corrente Líquida. 
Impossibilidade de enquadramento das despesas como “Outros serviços de terceiros 
– pessoa física”. 
LC nº 101/00, art. 2º, IV; art. 18, caput. Lei nº 11.350/06 
DATA: 09.02.2012  
INDEXAÇÃO: Agente comunitário de saúde. SUS. Despesa com pessoal. Receita 
corrente líquida. 
 
AC-CON nº 003/12 – Prefeitura de Águas Lindas de Goiás 
EMENTA: É possível a utilização da Quota Salário-educação (QSE) no custeio de 
programas suplementares de alimentação escolar  na educação básica. 
CF/88, art. 208, VII; art. 212, § 4º e § 5º 
DATA: 15.02.2012 
INDEXAÇÃO: Salário-educação. Merenda escolar. Educação básica. 
 
AC-CON nº 004/12 – Município de Anicuns 
EMENTA: Não é permitida à Administração Pública a aquisição de bens via internet 
com pagamento antecipado.  
É permitida a aquisição de bens diretamente pela internet, desde que observadas as 
condições: formalização de processo administrativo; contratação direta;  pagamento 
após a entrega imediata do bem; comprovação de regularidade fiscal, previdenciária 
e social; preferência para produção nacional.  
Lei 4.320/64, arts. 62, art.  63, § 2º, III. Lei nº 8.666/93, art. 26, art. 38 
DATA: 29.02.2012 
INDEXAÇÃO: Bem público, aquisição. Internet. Licitação. Contratação direta. 
 
AC-CON nº 005/12 – Cristalina – Funcristal 
EMENTA: Não é permitida a extensão do benefício previdenciário de pensão por 
morte a estudantes universitários maiores de 21 anos, por ausência de previsão 
legal do RPPS. 
DATA: 07.03.2012 
INDEXAÇÃO: Regime Próprio de Previdência Social. Pensão previdenciária 
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AC-CON nº 006/12 – Câmara Municipal de Jataí 
EMENTA: É vedada, a órgão ou entidade, a adesão à ata de registro de preços 
realizada por outro órgão (carona) quaisquer que sejam os poderes ou esferas de 
governo, ou trate-se de administração direta ou indireta. 
CF/88, art. 37, XXI; art. 84, IV 
NOTA: Disposições revogadas pelo AC-CON nº 018/13. 
DATA: 07.03.2012 
INDEXAÇÃO: Licitação. Ata de registro de preços. 
 
AC-CON nº 007/12 – Câmara Municipal de Bela Vista de Goiás 
EMENTA: Dotação orçamentária a ser utilizada para que a despesa com o 
pagamento de sessão extraordinária não entre nos 70% do limite de gastos com 
pessoal. Consulta prejudicada em vista do disposto na DN nº 020/11, que veda o 
pagamento de parcela indenizatória em razão de convocação extraordinária. 
DATA: 21.03.2012 
NOTA: Ver também DN nº 020/11 
INDEXAÇÃO: Poder Legislativo. Sessão extraordinária. Despesa com pessoal. 
Indenização. 
 
AC-CON nº 008/12 – Prefeitura de Caldas Novas 
EMENTA: É vedada a incorporação de gratificações e adicionais de natureza 
temporária aos proventos de aposentadoria de servidor público, com exceção das 
vantagens permanentes e adicionais de caráter individual incorporáveis por lei. Só 
pode haver contribuição previdenciária sobre gratificação se houver previsão em lei, 
e mediante expressa opção do servidor. 
DATA: 28.03.2012 
INDEXAÇÃO: Gratificação, incorporação. Aposentadoria. Contribuição 
previdenciária. 
 
AC-CON nº 009/12 – Câmara Municipal de Turvânia 
EMENTA: É inconstitucional o pagamento, pela Câmara, de complementação de 
diferença entre o Auxílio-Doença recebido por vereador vinculado ao  RGPS e  o seu 
subsídio, mesmo que haja tal previsão na Lei Orgânica do Município. 
CF, art. 40, caput; art. 22, XXIII; art. 24, XII; art. 149, § 1°; art. 195, § 5°. 
DATA: 04.04.2012 
INDEXAÇÃO: Poder Legislativo. Regime Geral de Previdência Social. Vereador. 
Auxílio-doença. 
 
AC-CON nº 010/12 – Câmara Municipal de Adelândia 
EMENTA: É permitida a doação de bem imóvel público a entidades sem fins 
lucrativos (Organizações não Governamentais). 
A dispensa de licitação para doar imóvel público a instituições sem fins lucrativos só 
é possível mediante comprovado o interesse público, avaliação prévia e autorização 
legislativa e cláusula de reversão ao patrimônio público e de inalienabilidade do 
bem. 
CF/88, art. 19, I. CE/89, art. 69, XVII. Lei nº 8.666/93, art. 17, I, “b” e § 1º. Lei nº 
9.504/97, art. 73, I e § 7º, § 10, § 11. Lei nº 8.429/92, art. 11, I. 
DATA: 18.04.2012 
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INDEXAÇÃO: Bem imóvel. Bem público. Doação. Dispensa de licitação. ONG 
 
AC-CON nº 011/12 – Câmara Municipal de Quirinópolis 
EMENTA: Período máximo de recesso parlamentar permitido é de 55 dias por ano, 
dividido em dois períodos. 
É vedado o pagamento de férias e respectivo abono aos vereadores, que têm direito 
apenas a período de recesso parlamentar.  
DATA: 24.04.2012 
INDEXAÇÃO: Poder Legislativo. Recesso. Férias. Abono pecuniário. Vereador. 
 
AC-CON nº 012/12 – Câmara Municipal de Caiapônia 
EMENTA:  Os recursos repassados pela União a título de incentivo financeiro ao 
Programa de Agente Comunitário de Saúde (ACS) podem ser utilizados em 
quaisquer atividades e estratégias componentes do bloco da Atenção Básica. Não 
há vinculação dos valores recebidos a título de incentivo funcional e remuneração do 
ACS, de modo que não configuram piso da categoria, vencimentos nem 
gratificações, os quais só podem ser fixados mediante lei, em sentido formal e 
material, tendo em vista o princípio da reserva legal. 
LC nº 101/00. Portaria GM/MS nº 459/12. Portaria MS nº 1.599/11. 
DATA: 09.05.2012  
NOTA: Revoga a RC nº 025/10. 
INDEXAÇÃO: Agente comunitário de saúde. Atenção básica. Remuneração. Teto 
constitucional. 
 
AC-CON nº 013/12 – Prefeitura de Itapirapuã 
EMENTA: A fiscalização dos recursos do fundo municipal de saúde compete ao 
Tribunal de Contas a que estiver jurisdicionada a pessoa política. Os recursos 
repassados pela União a título de incentivo financeiro ao Programa de Agente 
Comunitário de Saúde (ACS) podem ser utilizados em quaisquer atividades e 
estratégias componentes do bloco da Atenção Básica. Não há vinculação dos 
valores recebidos a título de incentivo funcional e remuneração ACS, de modo que 
não configuram piso da categoria, vencimentos nem gratificações, os quais só 
podem ser fixados mediante lei, em sentido formal e material, tendo em vista o 
princípio da reserva legal. 
LC nº 101/00. Portaria GM/MS nº 459/12. 
DATA: 09.05.2012 
NOTA: Revoga a RC nº 025/10. 
INDEXAÇÃO: Agente comunitário de saúde. Atenção básica. Remuneração. Teto 
constitucional. 
 
AC-CON nº 014/12 – Câmara Municipal de Anápolis 
EMENTA: Servidor público efetivo que tenha licença-prêmio não gozada tem direito 
à sua conversão em pecúnia, quando de sua aposentadoria, mesmo que não tenha 
pleiteado esse direito à época, ressalvada a hipótese de prescrição quinquenal.  
Recomenda o disciplinamento do recebimento da licença-prêmio dos servidores, 
especialmente em se tratando da inatividade. 
Decreto nº 20.910/32 
DATA: 16.05.2012 
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INDEXAÇÃO: Servidor público. Cargo efetivo. Aposentadoria compulsória. Licença-
prêmio por assiduidade. Prescrição. 
 
AC-CON nº 015/12 – Nova Glória – Fundeb 
EMENTA: Professor efetivo, em estágio probatório, tem direito a receber Gratificação 
de Titularidade, apesar de não ter adquirido status de estável. 
DATA: 16.05.2012 
INDEXAÇÃO: Professor. Estágio probatório. Gratificação de titularidade. 
 
AC-CON nº 016/12 – Município de Itaguari 
EMENTA: O município deve devolver valores corrigidos de contribuição 
previdenciária sobre parcelas transitórias descontada de servidor público, observada 
a prescrição quinquenal.  
Lei nº 9.494/97, art. 1º. Lei nº 11.960/09. Decreto nº 20.910/32. 
DATA: 06.06.2012 
NOTA: Revogado pela IN nº 006/14 
INDEXAÇÃO: Contribuição previdenciária, devolução. Prescrição. 
 
AC-CON nº 017/12 – Município de Senador Canedo 
EMENTA: Em caso de atraso de pagamento de parcelas de contratos celebrados 
entre o município e particular serão devidos correção monetária e juros de mora ao 
contratado, cuja responsabilidade é da administração, independentemente de a 
causa ter sido atraso de repasse de verba pelo Governo Federal. 
DATA: 06.06.2012 
INDEXAÇÃO: Contrato. Pagamento, atraso. Correção monetária. Juros de mora. 
 
AC-CON nº 018/12 – Município de Caçu 
EMENTA: É vedada a substituição de documentos constantes em processo relativo 
às contas de gestão (balancetes físicos), em virtude de modificações posteriores das 
informações eletrônicas encaminhadas ao TCMGO. 
DATA: 04.07.2012 
NOTA: Ver também RN nº 007/08 
INDEXAÇÃO: Contas de gestão. Documento, substituição. Autos. 
 
AC-CON nº 019/12 – Município de Nova Crixás 
EMENTA: É inconstitucional o pagamento de décimo terceiro salário aos vereadores.  
CF/88, art. 29, VI. 
DATA: 04.07.2012 
NOTA: Ver também IN nº 004/12   
INDEXAÇÃO: Décimo terceiro salário. Vereador. 
 
AC-CON nº 020/12 – Município de Gouvelândia 
EMENTA: É possível a constituição de fundo de reserva e utilização do saldo 
remanescente da taxa de administração do RPPS  no exercício seguinte, devendo a  
alíquota ser fixada por lei, observado percentual máximo de 2% (dois por cento).  
Lei nº 9.717/98. Orientação Normativa MPS/SPS n° 02/2009 
DATA: 01.08.2012 
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INDEXAÇÃO: Regime Próprio de Previdência Social. Taxa de administração. 
Alíquota. 
 
AC-CON nº 021/12 – Município de Castelândia 
EMENTA: Retenção e recolhimento de contribuição sindical. Incompetência do 
TCMGO. Não conhece da consulta por se tratar de caso concreto. 
Contribuição sindical. 
DATA: 19.09.2012 
 
AC-CON nº 022/12 – Município de Alvorada do Norte 
EMENTA: Não é juridicamente possível a acumulação de cargo de Agente 
Comunitário de Saúde com Técnico de Enfermagem, por não ser o ACS cargo 
privativo de profissional da área de saúde.  
É possível a acumulação de dois cargos de professor, desde que haja 
compatibilidade de horário.  
CF/88, art. 37, XVI 
DATA: 17.10.2012 
INDEXAÇÃO: Acumulação de cargo público. Agente comunitário de saúde. 
Profissional da área de saúde. Professor. Compatibilidade de horário. 
 
AC-CON nº 023/12 – Câmara Municipal de Caldas Novas 
EMENTA: É legal o pagamento de adicional por tempo de serviço (quinquênio) a 
servidor público com estabilidade concedida pelo art. 19 do ADCT da CF. 
É vedada a concessão do benefício a servidor comissionado por ausência de 
previsão legal. 
CF/88, ADCT, art. 19. 
DATA: 23.10.2012 
INDEXAÇÃO: Servidor público. Cargo efetivo. Estabilidade extraordinária. Adicional 
por tempo de serviço. Quinquênio. 
 
AC-CON nº 024/12 – Município de Santa Isabel 
EMENTA: O município pode custear despesas com transporte escolar de estudantes 
residentes no município, porém matriculados em outro município. 
Lei nº 11.494/07, art. 18. 
DATA: 1º.11.2012 
NOTA: Revoga as RC nº 007/06 e RC nº 020/06 
INDEXAÇÃO: Transporte escolar. Aluno. 
 
AC-CON nº 025/12 – Município de Alexânia – AlexâniaPrev 
EMENTA: É legal a instituição da Vantagem Pessoal Nominal Identificada como 
garantia de irredutibilidade do vencimentos. A parcela corresponde ao excedente 
vencimental e deve ser absorvida por concessões de aumento real do vencimento e 
desenvolvimento na carreira. Apenas a revisão geral anual poderá incidir sobre a 
VPNI. 
CF/88, art. 37, XV e X 
DATA: 7.11.2012 
INDEXAÇÃO: VPNI. Revisão geral anual. Vencimento, irredutibilidade. 
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AC-CON nº 026/12 – Câmara Municipal de Anápolis e ISSA 
EMENTA: As incorporação de biênio, gratificações e horas-extras são direito 
adquirido dos servidores que implementaram as condições necessárias até o trânsito 
em julgado de ADIN (efeito ex nunc) que declarou inconstitucional as incorporações.  
Estas podem se dar sob a forma de VPAN (Vantagem Pessoal Adquirida e Nominal) 
e os pagamentos devem observar à Lei de Responsabilidade Fiscal e à prescrição 
quinquenal das parcelas de trato sucessivo.  
Lei Complementar nº 101/00. Decreto nº 20.910/32. 
DATA: 21.11.2012 
INDEXAÇÃO: Servidor público. Hora extra, incorporação. Gratificação, incorporação. 
Direito adquirido. LRF. Prescrição. 
 
AC-CON nº 027/12 – Município de Santa Terezinha de Goiás – Fundeb 
EMENTA: É possível a progressão de servidor público – professor –  mediante 
apresentação de declaração de conclusão de curso, se admitida pelo município, 
devendo ser observados critérios como apresentação do histórico escolar e fixação 
de prazo para apresentação do certificado ou diploma. Entendimento já consolidado 
do TCMGO por decisões anteriores.  
DATA: 21.11.2012 
NOTA: Ver também AC-CON nº 032/11, AC-CON nº 025/11, AC-CON nº 08106/10; 
RC nº 009/10, RC nº 038/09, RC nº 004/09, RC nº 044/06, RC nº 029/06, RC nº 
026/06 
INDEXAÇÃO: Magistério. Professor. Capacitação. Diploma. Curso. Progressão 
funcional. 
 
AC-CON nº 028/12 – Município de Cachoeira de Goiás 
EMENTA: É possível a implantação de plano de carreira dos servidores do município 
em ano eleitoral, visto que a vedação é apenas para aumento de despesa nos 180 
dias anteriores ao final do mandato eletivo, não incluída a implementação ou 
reestruturação de carreira, desde que não importe em aumento de despesa com 
pessoal.  
LC nº 101/00, art. 21. Lei nº 9.504/97, art. 73, VIII. 
DATA: 21.11.2012 
INDEXAÇÃO: Servidor público. LRF. Período eleitoral. Plano de carreira. Despesa 
com pessoal. Mandato eletivo. 
 
AC-CON nº 029/12 – Município de Campo Limpo de Goiás 
EMENTA: O final da Década da Educação não é obstáculo à progressão dos 
professores Nível I para Nível II, por configurar promoção dentro da carreira.  
É possível a progressão ou promoção em função de conclusão de curso de pós-
graduação, sem mudança de cargo, podendo ser concedida a qualquer momento.  
Entendimento sobre progressão vertical do magistério foi pacificado no AC-CON nº 
08106/10 e AC-CON nº 032/11, que vinculam os demais municípios por seu caráter 
normativo, constituindo- se em prejulgamento da tese. 
DATA: 21.11.2012 
NOTA: Ver também AC-CON nº 032/11, AC-CON nº 08106/10.  Revogado pelo AC-
CON nº 010/14 
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INDEXAÇÃO: Magistério. Professor. Progressão funcional. Promoção de pessoal. 
Curso. Capacitação.      
 
AC-CON nº 030/12 – Município de Goiânia – AMMA 
EMENTA: É vedada a concessão de auxílio-alimentação a servidor público de 
autarquia municipal (AMMA), por falta de previsão legal. 
DATA: 28.11.2012 
NOTA: Revoga os AC-CON nº 05901/10 e AC-CON nº 024/11. 
INDEXAÇÃO: Servidor público. Autarquia. Auxílio-alimentação 
 
AC-CON nº 031/12 – Município de Caçu 
EMENTA: As receitas oriundas de Royalties não podem ser usadas para pagamento 
de pessoal, seja diretamente ou mediante terceirização. 
DATA: 28.11.2012 
INDEXAÇÃO: Royalties. Despesa com pessoal. Remuneração. 
 
AC-CON nº 032/12 – Município de Bom Jesus de Goiás 
EMENTA: Podem coexistir no quadro servidores que ocupem empregos e cargos 
públicos de ACS e ACE. 
É inadmissível a transposição de profissionais do regime celetista para estatutário. 
Deve ser adotado o regime estatutário municipal como regime jurídico único dos 
ACE e ACS (ADIN nº 2135 – STF).  
O processo seletivo público deve obedecer aos mesmos princípios aplicáveis ao 
concurso público. 
DATA: 19.12.2012 
NOTA: Ver também AC-CON nº 018/15, AC-CON nº 009/16 
INDEXAÇÃO: Servidor público. Agente comunitário de saúde. Agente de combate às 
endemias Regime estatutário. Regime celetista. Processo seletivo. Concurso 
público. 
 
AC-CON nº 033/12 – Município de São Miguel do Araguaia 
EMENTA: É Impossível o empenho de despesa de folha de pagamento de 
servidores sem autorização legislativa.  
CF/88, art. 165, III. Lei nº 4.320/64, art. 7º, I, art. 42; art. 43. LC nº 101/00, art. 19. 
Decreto-Lei nº 201/67. 
DATA: 19.12.2112 
INDEXAÇÃO: Servidor público. Folha de pagamento. Empenho. LRF. 
 
AC-CON nº 001/13 – Município de São Luiz do Norte 
EMENTA: É possível a concessão de reajuste salarial aos professores, para adequá-
lo ao piso nacional do magistério.  
Não incide sobre a instituição de piso a vedação da legislação eleitoral, que trata 
unicamente da revisão geral anual.   
Não se aplica ao caso a vedação do art. 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois 
a lei instituidora do piso foi publicada antes dos 180 dias finais do mandato eletivo.  
Deve ser observado o disposto nos arts. 16, 17, 22 e 23 da LRF, a respeito de 
despesa com pessoal. 
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LC nº 101/00 art. 16; art. 17; art. 21; art. 22, Parágrafo único; art. 23. Lei nº 9.504/97, 
art. 73, VIII. Lei  nº 11.738/08. 
DATA: 30.01.2013 
INDEXAÇÃO: Professor. Magistério. Piso salarial. LRF. Legislação eleitoral. Revisão 
geral anual. Despesa com pessoal. 
 
AC-CON nº 002/13 – Município de Caçu 
EMENTA: Ao servidor público em gozo de licença-prêmio são devidas as vantagens 
de caráter permanente, excluídas gratificações e verbas de natureza temporária ou 
em razão do local de trabalho.   
No caso de licença para atividade política devem ser pagos os vencimentos do cargo 
efetivo, com todas as vantagens permanentes, a partir da data do registro da 
candidatura na Justiça Eleitoral até o 15º dia seguinte. 
DATA: 30.01.2013 
INDEXAÇÃO: Servidor público. Cargo público. Licença-prêmio por assiduidade. 
Licença para atividade política.  
 
AC-CON nº 003/13 – Município de Corumbá de Goiás 
EMENTA: É permitida a servidor público a acumulação de cargo de direção e chefia 
com as atribuições de outro cargo de direção e chefia que esteja vago, devendo 
perceber o vencimento de que é titular mais a metade do acumulado. 
CF/88, art. 37, XVI. 
DATA: 20.02.2013 
INDEXAÇÃO: Servidor público. Acumulação de cargo público. Vencimento. 
 
AC-CON nº 004/13 – Câmara Municipal de Palminópolis 
EMENTA: Pode o município firmar contrato de credenciamento com vereador para 
prestação de serviços odontológicos, na hipótese de ser o único odontologista no 
município, e até que se realize concurso público. Contrato de credenciamento 
odontológico não é contrato de cláusulas uniformes. 
DATA: 27.02.2013 
INDEXAÇÃO: Vereador. Credenciamento. Assistência odontológica. Concurso 
público. Cláusula uniforme.  
  
AC-CON nº 005/13 – Município de Americano do Brasil 
EMENTA: O ato de aposentadoria rompe o vínculo entre a Administração e o 
servidor público e o desvincula, automaticamente, do cargo que ocupava, resultando 
na vacância do cargo, ainda que vinculado ao RGPS. O restabelecimento do vínculo 
só é possível mediante aprovação em novo concurso público. 
DATA: 20.03.2013 
NOTA: Ver também RC nº 004/10 , RC nº 012/10,  AC-CON nº 009/14, AC-CON 
008/20 
PUBLICAÇÃO DOC: 7, de 22.03.2013. p. 2 
PUBLICAÇÃO DOC: 7, de 22.03.2013. p. 14 
INDEXAÇÃO: Servidor público. Cargo público. Aposentadoria. Vacância do cargo. 
Regime Geral de Previdência Social. Concurso público. 
 
AC-CON nº 006/13 – Câmara Municipal de Piracanjuba 
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EMENTA: É cabível a revisão geral anual do subsídio dos vereadores no primeiro 
ano da legislatura, de forma integral, ante a não fixação de subsídios para esse 
período, sendo necessária a edição de lei específica e formal, de iniciativa do 
respectivo Poder e a observância aos limites impostos pelo art. 2º da RN nº 005/07, 
referentes ao percentual do subsídio dos Deputados Estaduais. 
DATA: 07.05.2013 
NOTA: Ver também RN nº 005/07 
PUBLICAÇÃO DOC: 25, de 07.05.2013. p. 2 
PUBLICAÇÃO DOC: 28, de 21.05.2013. p. 104 
INDEXAÇÃO: Poder Legislativo. Servidor público. Vereador. Revisão geral anual.  
 
AC-CON nº 007/13 – Município de Rialma 
EMENTA: Secretário municipal pode receber férias e décimo terceiro salário, 
mantendo o entendimento da RC nº 015/06, que não considera secretário municipal 
como exercente de cargo eletivo, mas de cargo em comissão.  
Prazo prescricional de 5 anos para pleitear direitos frente à Fazenda Pública. 
Servidor público ocupante de cargo efetivo, nomeado secretário municipal, não tem 
direito à percepção de subsídio acrescido de gratificação de titularidade que recebia 
enquanto servidor efetivo.  
Súmula STF nº 383. ADIn 154878-8.2010-8-TJGO. REsp 1010627/SP a Ag Rg no 
Ag em Resp 2012/0113376-8.  
DATA: 22.05.2013 
NOTA: Ver também IN nº 004/12 ,  RC nº 015/06, AC-CON nº 002/14 
PUBLICAÇÃO DOC: 31, de 27.05.2013. p. 12 
INDEXAÇÃO: Servidor público. Cargo efetivo. Secretário municipal. Cargo em 
comissão. Adicional de férias. Décimo terceiro salário. Prescrição. Gratificação de 
titularidade. 
 
AC-CON nº 008/13 – Município de Corumbaíba 
EMENTA: Declara a perda do objeto da consulta por transcurso do prazo dos 180 
dias anteriores ao final do mandato eletivo do prefeito.  
É dever do gestor implementar os benefícios previstos na Lei nº 12.696/12. 
Lei nº 12.696/12. 
DATA: 22.05.2013 
PUBLICAÇÃO DOC: 31, de 27.05.2013. p. 9 
INDEXAÇÃO: Estatuto da criança e do adolescente. 
 
AC-CON nº 009/13 – Goiânia – FMS 
EMENTA: No contrato de gestão não incide a limitação temporal de 60 meses 
prevista no art. 57, II da Lei 8.666/93, nem a limitação de acréscimos e supressões 
prevista no art. 65, § 1º da mesma lei.  
CF/88, art. 37; art. 167. Lei nº 8.666/93, art. 57,II; art. 65, § 1º. Lei nº 9.637/98, art. 
7º.  
DATA: 22.05.2013 
PUBLICAÇÃO DOC: 31, de 27.05.2013. p. 8 
PUBLICAÇÃO DOC: 35, de 06.06.2013. p. 69 
INDEXAÇÃO: Contrato de gestão. Organização social. Contrato, acréscimo. 
Contrato, supressão. 
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AC-CON nº 010/13 – Câmara Municipal de Ipameri 
EMENTA: É possível a criação do Fundo Especial da Câmara com economias do 
duodécimo, mediante lei específica, obedecendo aos mandamentos da Lei nº 
4.320/64, e atendidas as diretrizes: ter como gestor o Presidente do Legislativo; 
utilização somente para a construção de sede da Câmara; aplicação de acordo com 
previsão no Orçamento; a prestação de contas dar-se junto com as do Poder 
Legislativo.  
CF/88, art. 29-A; art. 167, IX. Lei nº 4.320/64, art. 71; art. 72. 
DATA: 19.06.2013 
NOTA: Ver também RN nº 007/08 
PUBLICAÇÃO DOC: 40, de 20.06.2013. p. 5 
INDEXAÇÃO: Poder Legislativo. Duodécimo. Obra pública. 
 
AC-CON nº 011/13 – Rio Verde 
EMENTA: É possível o cômputo de tempo de serviço prestado em outros entes da 
Federação, para efeito de concessão de Gratificação adicional por tempo de serviço 
(quinquênio), mesmo que não haja a identificação expressa desses entes no 
Estatuto dos Servidores.  
DATA: 03.07.2013 
NOTA: Ver também AC-CON nº 003/14 
PUBLICAÇÃO DOC: 44, de 09.07.2013. p. 795 
INDEXAÇÃO: Servidor público. Regime estatutário. Gratificação. Adicional por 
tempo de serviço. 
 
AC-CON nº 012/13 – Câmara Municipal de Barro Alto 
EMENTA: É dever do gestor da Câmara Municipal quitar débitos referentes à 
remuneração e despesas não quitadas pela gestão anterior.  
O chefe do Poder Legislativo não pode deixar restos a pagar descobertos ao final do 
exercício, só podendo devolver as sobras do duodécimo que não englobem valores 
de débitos inscritos em restos a pagar.  
A terceira questão, sobre o repasse à Câmara de duodécimo não realizado na 
gestão anterior, encaminha as RC nº 016/01 e RC nº 013/01. 
DATA 11.09.2013 
INDEXAÇÃO: Poder legislativo. Duodécimo. Princípio da continuidade do serviço 
público. Restos a pagar. 
 
AC-CON nº 013/13 – Município de Niquelândia 
EMENTA: Pesquisa de preços não se restringe a “documentos emitidos por 
empresas do ramo”, podendo agregar fontes como Comprasnet, portais de compras 
de estados e municípios, preços fixados por órgão oficial competente e valores 
registrados em atas de Sistema de Registro de Preços. 
DATA: 25.09.2013 
NOTA: Ver também IN nº 015/12, AC-CON nº 002/16. Revogado pelo AC-CON nº 
032/17 
PUBLICAÇÃO DOC: 56, de 30.09.2013. p. 168 
INDEXAÇÃO: Ata de registro de preços. Comprasnet. Licitação. Cotação. Preço de 
mercado. Sistema de Registro de Preços. 
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AC-CON nº 014/13 – Câmara Municipal de Corumbaíba 
EMENTA: É Possível a compensação de horas por servidor público ocupante de 
cargo efetivo da Câmara, havendo previsão normativa.  
O subsídio do presidente da câmara municipal pode ser fixado em valor diferenciado 
do estabelecido para os demais vereadores, desde que em parcela única e 
respeitados os limites constitucionais.  
Sobre pagamento de diárias e uso de veículo câmara, encaminha: RC nº 006/07, RC 
nº 043/09; AC-CON nº 019/11, AC-CON nº 030/11.  
CF/88, art. 29, VI; art. 37, X e XI; art. 39, § 4º. 
DATA: 16.10.2013 
NOTA: Ver também RC nº 006/07, RC nº 043/09; AC-CON nº 019/11, AC-CON nº 
030/11.  
PUBLICAÇÃO DOC: 60, de 21.10.2013. p. 3 
INDEXAÇÃO: Poder Legislativo. Servidor público. Cargo efetivo. Jornada de 
trabalho, compensação. Vereador. Subsídio. Diárias. Veículo. 
 
AC-CON nº 015/13 – Câmara Municipal de Jataí 
EMENTA: A câmara municipal pode contratar serviço de telefonia fixa móvel para o 
desempenho das funções parlamentares, devidamente regulamentado, respeitando 
os princípios da economicidade, legalidade e eficiência. 
DATA: 23.10.2013 
PUBLICAÇÃO DOC: 61, de 30.10.2013. p. 105002/16 
PUBLICAÇÃO DOC: 65, de 03.12.2013. p. 339 
INDEXAÇÃO: Poder Legislativo. Telefonia fixa. Telefonia móvel. Celular. 
 
AC-CON nº 016/13 – Município de Posse 
EMENTA: É ilegal o aumento de despesa com pessoal nos 180 dias antes do final 
do mandato eletivo, exceto a revisão geral anual da remuneração.  
É vedado aumento de despesa quando o percentual se encontra dentro do limite 
prudencial de 95% da RCL.  
Medidas para adequação de gastos com pessoal. Lei   de Responsabilidade Fiscal. 
CF/88, art. 5º, XXXVI; art.  37, X; art. 169, § 3º, § 4º, § 6º. LC nº 101/00, art. 20, II, 
“b”; art. 21, art. 22, I a V, art. 23, § 1º, § 2º. Lei nº 9.504/97, art. 73, VIII.  
DATA: 23.10.2013 
PUBLICAÇÃO DOC: 61, de 30.10.2013. p. 108 
PUBLICAÇÃO DOC: 65, de 03.12.2013. p. 342 
INDEXAÇÃO: Despesa com pessoal. Receita corrente líquida. LRF. Revisão geral 
anual.   
 
AC-CON nº 017/13 – Câmara Municipal de Caiapônia 
EMENTA: É possível que o cargo de assessor de comunicação seja cargo de 
provimento em comissão, desde que destinado a atribuições de chefia, 
assessoramento ou direção.  
É possível a contratação de serviço de radiodifusão e publicação em jornal, para 
divulgação dos trabalhos da Câmara, precedida de licitação, vedada a 
inexigibilidade, salvo nos casos de impossibilidade de competição. 
DATA: 23.10.2013 
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PUBLICAÇÃO DOC: 61, de 30.10.2013. p. 106 
PUBLICAÇÃO DOC: 65, de 03.12.2013. p. 340 
INDEXAÇÃO: Poder Legislativo. Cargo em comissão. Função de confiança. 
Radiodifusão. Inexigibilidade de licitação. 
 
AC-CON nº 018/13 – Município de Goiânia 
EMENTA: É permitida a adesão à ata de registro de preços em programas federais, 
nas áreas de saúde e educação, no âmbito do próprio município, por seus órgãos e 
entidades não participantes da licitação, mediante previsão legal. 
Decreto nº3.931/01. Decreto nº 7.892/13, art. 22. Lei nº 8.666/93, art. 15. Lei nº 
10.191/00. Lei nº 12.816/13. Lei nº 12.873/13. 
NOTA: Revoga as disposições do AC-CON nº 006/12. Revogado pelo AC-CON nº 
019/17. 
DATA: 11.12.2013 
INDEXAÇÃO: Adesão à ata de registro de preços. Saúde. Educação. FNDE. 
Licitação.  
 
AC-CON nº 019/13 – Município de Formosa 
EMENTA: É vedado o pagamento de hora extra a servidor público durante o período 
de férias, por inexistência de previsão legal. São devidos nesse período o adicional 
de insalubridade, adicional noturno e gratificação de confiança. 
DATA: 11.12.2013 
INDEXAÇÃO: Adicional de insalubridade. Adicional noturno. Hora extra. Gratificação. 
Férias. 
 
AC-CON nº 020/13 – Município de Rio Verde 
EMENTA: As “horas/aula mensais de substituição” concedidas aos professores tem 
natureza jurídica de gratificação de serviço, e não são incorporáveis por ter caráter 
transitório. Não incide contribuição previdenciária e não constitui base de cálculo 
para percepção de outras vantagens. 
DATA: 18.12.2013   
INDEXAÇÃO: Hora-aula. Professor. Magistério. Gratificação, incorporação. 
Contribuição previdenciária. 
 
AC-CON nº 021/13 – Município de Caldas Novas – DEMAE 
EMENTA: É impossível a compensação, nas tarifas de água e esgoto, de 
investimento feito por particular ou consumidor com materiais a serem utilizados pela 
concessionária. 
Lei nº 8.666/93, art. 1º, parágrafo único. Lei 6.830/80, art. 1º. 
DATA: 18.12.2013 
PUBLICAÇÃO DOC: 124, de 03.04.2014. p. 99 
INDEXAÇÃO: Tarifa de água, compensação. Tarifa de esgoto, compensação. 
Licitação.  
 
AC-CON nº 001/14 – Município de Jesúpolis 

 EMENTA: É impossível o pagamento de hora extra a Conselheiro Tutelar em razão 
de inexistência de previsão legal e por exigência de dedicação integral e exclusiva 
para o exercício do cargo. 
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DATA: 26.02.2014 
PUBLICAÇÃO DOC: 104, de 28.02.2014. p. 183 
INDEXAÇÃO: Hora extra. Conselheiro tutelar. Dedicação exclusiva. 
 
AC-CON nº 002/14 – Município de Cocalzinho de Goiás 
EMENTA: Servidor público ocupante de cargo efetivo tem direito à remuneração por 
horas extras trabalhadas, desde que não perceba gratificação por desempenho de 
função de confiança ou por cargo em comissão de direção, chefia e 
assessoramento.  
Servidor ocupante de cargo em comissão não tem direito ao pagamento de horas 
extras, devido à relação de confiança e pela natureza do cargo, o que inviabiliza 
controle de horário. 
Sobre o pagamento de adicional por tempo de serviço (quinquênio) a servidores 
efetivos em exercício da função de Secretário Municipal, encaminha o AC-CON 
007/13 ao consulente. 
CF/88, art. 39, § 3º. 
DATA: 09.04.2014 
NOTA: Ver também AC-CON nº 007/13 e AC-CON nº 003/20 
PUBLICAÇÃO DOC: 131 de 14.04.2014. p. 257 
INDEXAÇÃO: Cargo Público. Servidor público. Cargo efetivo. Cargo em comissão. 
Hora extra. Adicional por tempo de serviço. Secretário municipal. 
 
AC-CON nº 003/14 – Município de Rio Verde 
EMENTA: É possível o cômputo de tempo de serviço prestado anteriormente em 
cargo em comissão ou no regime celetista, para efeito de concessão de quinquênio. 
A menção genérica, no estatuto dos servidores, da expressão “tempo de serviço 
público” autoriza a contagem do tempo, independentemente da natureza do vínculo, 
impedindo interpretação restritiva.  
DATA: 16.04.2014 
NOTA: Ver também AC-CON nº 011/13 
PUBLICAÇÃO DOC: 137, de 25.04.2014. p. 136 
INDEXAÇÃO: Servidor público. Cargo em comissão. Adicional por tempo de serviço.  
 
AC-CON nº 004/14 – Município de Ipameri - FUMPI 
EMENTA: É inconstitucional aplicação de lei que prevê acesso dos servidores 
ocupantes do cargo público de Artífice, a ser extinto,  para o cargo de Monitor de 
Sala e Dinamizador de Atividades Extraclasse, por caracterizar provimento derivado.  
No caso de ser alterado apenas o requisito de escolaridade mínima, os servidores 
permanecem no cargo, valendo a nova regra apenas para novos ingressantes, 
desde que inalteradas a nomenclatura e as atribuições do cargo. (STF - ADI 4303-
RN).  
CF/88, art. 37, II. 
DATA: 30.04.2014 
PUBLICAÇÃO DOC: 144, de 08.05.2014. p. 24  
INDEXAÇÃO: Servidor público. Cargo público. Ascensão funcional. Provimento do 
cargo. Escolaridade. 
 
AC-CON nº 005/14 – Câmara Municipal de Luziânia 
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EMENTA: Pode ser utilizado o valor ressarcido por seguradora, em decorrência de 
sinistro de bem móvel pertencente à Câmara, para a compra de outro bem, desde 
que seja usado para custear despesa de capital, e não despesa corrente, e 
observadas as normas sobre licitações. 
A receita de capital derivada de prêmio de seguro integra o patrimônio público e não 
pode ser deduzida das transferências a título de duodécimo, que é receita corrente.  
Lei nº 4.320/64, art. 11, §1º, § 2º 
DATA: 20.08.2014 
PUBLICAÇÃO DOC: 203, de 26.08.2014. p. 197 
INDEXAÇÃO: Bem público. Bem móvel. Poder Legislativo. Sinistro. Seguro. Receita 
de capital. Duodécimo. 
 
AC-CON nº 006/14 – Município de Rio Verde 
EMENTA: Servidor público efetivo que ocupe cargo de Secretário Municipal ou 
Procurador Geral do Município poderá optar pela remuneração do cargo de origem, 
acrescido de gratificação, desde que haja previsão em lei municipal e que o cargo de 
origem não seja remunerado também por subsídio, caso em que não comportará o 
pagamento de gratificação. 
CF/88, art. 37, XI. 
DATA: 03.09.2014 
NOTA: Ver também AC-CON nº 038/11 e AC-CON nº 010/15 
PUBLICAÇÃO DOC: 212, de 08.09.2014. p. 165 
INDEXAÇÃO: Servidor público. Cargo público. Cargo efetivo. Secretário municipal. 
Subsídio. Gratificação. 
 
AC-CON nº 007/14 – Associação Goiana de Municípios 
EMENTA: É possível a celebração de convênio entre a Associação Goiana de 
Municípios (AGM) e os municípios goianos para elaboração de Plano Municipal de 
Saneamento Básico (PMSB) e Gestão Integrada de Resíduos Sólidos (PMGIRS). 
Os recursos financeiros destinam-se à cobertura dos custos do acordo. Cabe à 
Associação a realização de licitação e a prestação de contas pela AGM. 
CF/88, art. 37, XXI; art. 70, parágrafo único. 
DATA: 10.09.2014 
PUBLICAÇÃO DOC: 216, de 12.09.2014. p. 241 
INDEXAÇÃO: Convênio. Saneamento básico. Resíduo sólido. Licitação. Prestação 
de contas. 
 
AC-CON nº 008/14 – Câmara Municipal de Santa Helena 
EMENTA: Ao servidor público comissionado é vedada a percepção de gratificação 
pelo exercício de cargos de direção, chefia e assessoramento, pois 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, vedada a vinculação ou equiparação salarial. 
CF/88, art. 37, V, X, XIII 
DATA: 17.09.2014 
NOTA: Ver também AC-CON nº 008/16 
PUBLICAÇÃO DOC: 221, de 19.09.2014. p. 147 
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INDEXAÇÃO: Servidor público. Cargo em comissão. Gratificação. Remuneração, 
equiparação. 
 
AC-CON nº 009/14 –  Município de Niquelândia 
EMENTA: A aposentadoria compulsória de servidor público, ao completar 70 
(setenta) anos de idade, impõe seu afastamento imediato, independentemente do 
seu regime jurídico, RGPS ou RPPS. 
O ato de aposentadoria importa na ruptura do vínculo com a Administração, que só 
poderá ser restabelecido mediante aprovação em novo concurso público. 
O município não é obrigado a instituir RPPS se não possuir condições, caso em que 
os servidores municipais integrarão automaticamente o RGPS. 
CF/88, art. 40, II. Lei nº 8.213/91, art. 12.  
DATA: 12.11.2014 
NOTA: Ver também AC-CON nº 005/13, RC nº 004/10, RC nº 012/10, RA nº 021/08, 
AC-CON 008/20 
PUBLICAÇÃO DOC: 269, de 28.11.2014. p. 72 
INDEXAÇÃO: Servidor público. Regime Geral de Previdência Social. Regime Próprio 
de Previdência Social. Aposentadoria compulsória. Administração pública, vínculo. 
 
AC-CON nº 010/14 – Câmara Municipal de Jataí 
EMENTA: É permitida a movimentação vertical de servidor do magistério dentro da 
mesma carreira, havendo previsão expressa na legislação municipal e se tratarem-
se de cargos da mesma carreira, com intrínseca similaridade; 
Não é permitida a movimentação vertical de servidor público cujo cargo/classe de 
origem exija requisito de admissão nível médio para outro que exija requisito de 
admissão nível superior. 
É inadmissível ao ocupante de cargo de professor generalista obter acesso ao cargo 
de professor especialista. 
Lei nº 9.394/96, art. 87, § 4º 
DATA: 19.11.2014 
NOTA: Ver também AC-CON nº 001/16. Revoga o AC-CON nº 032/11 e o AC-CON 
nº 029/12. 
PUBLICAÇÃO DOC: 265, de 24.11.2014. p. 56 
INDEXAÇÃO: Progressão funcional. Promoção de pessoal. Professor. Magistério. 
Escolaridade do professor. Nível de escolaridade. 
 
AC-CON nº 011/14 – Município de Águas Lindas 
EMENTA: É ilegal a utilização de credenciamento para contratação direta de oficinas 
mecânicas que forneçam peças e efetuem reparos na frota municipal de veículos, 
sendo também ilegal sua utilização para a contratação direta de farmácias que 
forneçam medicamentos oriundos de decisões liminares, requisições do Ministério 
Público ou indicação médica. 
No caso em questão, deve-se realizar licitação na modalidade pregão, adotando-se, 
sempre que possível, o Sistema de Registro de Preços. 
Lei nº 8.666/93, art. 15, II. 
DATA: 26.11.2014 
NOTA: Ver ressalva no AC-CON nº 002/16 quanto ao item “c” deste. 
PUBLICAÇÃO DOC: 276, de 09.12.2014. p. 7 
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INDEXAÇÃO: Credenciamento. Contratação direita. Veículo, manutenção. Farmácia. 
Medicamento. Ministério Público. Licitação. Pregão. Sistema de Registro de Preços. 
 
AC-CON nº 012/14 – Ceres – Fundo Municipal de Previdência  
EMENTA: É legal o enquadramento de Professor Leigo, pertencente ao quadro 
transitório, para o cargo de Assistente de Ensino do quadro permanente do 
Magistério, desde que atendidos os requisitos da legislação municipal, devendo ser 
assegurada a irredutibilidade dos vencimentos, nos termos do art. 37, XV da CF. 
A remuneração de servidor público aposentado pelo regime de paridade, cujo cargo 
que ocupava tenha sido extinto, deve guardar correlação com o mesmo cargo 
paradigma da época da aposentadoria, para fins de aplicação da paridade. 
CF/88, art. 37, XV. 
DATA: 10.12.2014 
PUBLICAÇÃO DOC: 280, de 15.12.2014. p. 75 
INDEXAÇÃO: Magistério. Professor, enquadramento. Aposentadoria. Paridade. 
Remuneração. 
 
AC-CON nº 013/14 – Município de Itaguaru  
EMENTA: É possível a acumulação de cargo efetivo de Coletor de Impostos, pelas 
suas atribuições técnicas e pelos requisitos legais, com outro de professor, desde 
que haja compatibilidade de horário. 
Recomenda-se estabelecer, em lei, conceitos e critérios de definição de cargo 
técnico e científico.  
CF/88, art. 37, XVI, “b”. 
DATA: 17.12.2014 
PUBLICAÇÃO DOC: 284, de 19.12.2014. p. 46 
INDEXAÇÃO: Acumulação de cargo público. Cargo efetivo. Acumulação 
remunerada. Professor. Cargo técnico. Compatibilidade de horário. 
 
AC-CON nº 014/14 – Câmara Municipal de Nerópolis      Versão Consolidada 
EMENTA: É obrigatória a contribuição para o RGPS por aqueles que acumulem 
atividades remuneradas no setor privado com cargo eletivo (vereador), sobre todas 
as suas remunerações, observado o teto constitucional. A regra se aplica também a 
aposentado, e a pessoa com  idade de 70 (setenta) anos, independentemente do 
regime previdenciário a que é vinculado. 
Se houver acumulação de cargo público efetivo com cargo eletivo, contribuirá ao 
RPPS relativamente à remuneração do cargo efetivo e para o RGPS em virtude do 
cargo eletivo. Caso investido no cargo eletivo e afastado do cargo efetivo, deverá 
optar  pela remuneração de um dos cargos e contribuir para o regime a ele 
vinculado. (Item revogado) 
A Câmara municipal deve proceder também ao repasse da contribuição patronal. 
CF/88, art. 38, II, III. Lei nº 8.212/91, art. 12, § 4º. ON MPS nº 2/09, art. 11, § 2º. 
DATA: 17.12.2014 
NOTA: Item 2 revogado pelo  AC-CON nº 016/16 
PUBLICAÇÃO DOC: 284, de 19.12.2014. p. 76 
INDEXAÇÃO: Regime Geral de Previdência Social. Regime Próprio de Previdência 
Social. Contribuição previdenciária. Agente político. Vereador. Poder Legislativo. 
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Acumulação remunerada. Teto constitucional. Cargo efetivo. Cargo eletivo. Poder 
Legislativo. 
 
AC-CON nº 001/15 – Município de Rio Verde 
EMENTA: É permitida a utilização de titulação acadêmica obtida antes do ingresso 
do servidor no cargo que ocupa atualmente, Procurador Municipal,  para fins de 
progressão funcional, conforme previsão legal. 
É possível a reutilização da mesma titulação acadêmica para fins de progressão 
vertical para mais de um nível.  
É permitida a progressão funcional de servidor público em estágio probatório, caso 
não haja disposição legal em contrário. 
DATA: 28.01.2015 
PUBLICAÇÃO DOC: 292, de 02.02.2015. p. 62 
INDEXAÇÃO: Servidor público. Progressão funcional. Titulação acadêmica. Estágio 
probatório. 
 
AC-CON nº 002/15 – Instituto de Previdência Municipal de Valparaíso de Goiás 
EMENTA: Nova tabela de vencimentos dos servidores em atividade na carreira do 
magistério da educação básica deve ser estendida aos proventos dos servidores já 
aposentados com paridade total. Estes servidores também terão direito ao reajuste 
no percentual de Gratificação de Regência, desde que a legislação que a criou 
estabeleça requisitos genéricos para concessão; ou que a vantagem seja concedida, 
indistintamente, a todos os ocupantes do cargo.  
DATA: 18.03.2015 
PUBLICAÇÃO DOC: 323, de 23.03.2015. p. 10 
INDEXAÇÃO: Servidor público. Magistério. Educação básica. Vencimento. Paridade. 
Gratificação. 
 
AC-CON nº 003/15 – Município de Luziânia 
EMENTA: É possível realização de reforma, ampliação ou construção de centros 
municipais de educação esportiva com recursos do Fundeb, relativos à parcela de 
até 40%, nas dependências das escolas, para uso exclusivo dos alunos da rede 
pública de ensino. 
O município pode computar o gasto com edificação de centros municipais de 
educação esportiva no limite mínimo de 25% das aplicações em ações de 
manutenção e desenvolvimento do ensino. 
CF/88, art. 212. 
DATA: 25.03.2015 
PUBLICAÇÃO DOC: 334, de 09.04.2015. p. 13 
INDEXAÇÃO: Fundeb. Escola. Reforma. Edificação. Obra pública. Desporto 
educacional. 
 
AC-CON nº 004/15 – Mineiros – Instituto de Previdência Social 
EMENTA: Cabe ao Instituto de Previdência, responsável pela administração do 
RPPS, o pagamento de benefício previdenciário ao segurado, em valor não inferior 
ao Salário-mínimo, ainda que a base de cálculo (salário-de-contribuição) seja inferior 
ao valor do Salário-mínimo. 
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Caso não ocorra o repasse dos valores devidos ao RPPS, deve o responsável 
apurar os valores para cobrança retroativa. Não havendo desconto da contribuição 
previdenciária do servidor público, o responsável deve apurar os valores e realizar o 
desconto em folha de pagamento. 
Lei nº 10.887/04, art.8º-A, § 3º. 
DATA: 08.04.2015 
PUBLICAÇÃO DOC: 334, de 09.04.2015. p. 15 
INDEXAÇÃO: Auxílio-doença. Salário-mínimo. Salário-de-contribuição. Contribuição 
previdenciária. Regime Próprio de Previdência Social. 
 
AC-CON nº 005/15 – Município de Nova Aurora 
EMENTA: É vedada a utilização do instituto da arbitragem pela Administração 
Pública Municipal para resolução de conflitos decorrentes de contratos 
administrativos, por falta de previsão legal.  
A arbitragem não pode ser utilizada na cobrança de tributos municipais, por inexistir 
previsão legal e por se tratarem de atos cujos objetos constituem direitos 
patrimoniais indisponíveis.  
DATA: 20.05.2015 
PUBLICAÇÃO DOC: 362, de 22.05.2015. p. 25 
INDEXAÇÃO: Arbitragem. Administração municipal. Conflito. Contrato administrativo. 
Tributo. 
 
AC-CON nº 006/15 – Município de Campo Limpo de Goiás 
EMENTA: O valor do Piso Salarial Nacional para os Profissionais do Magistério 
Público da educação básica deve ser aplicado no vencimento-base da carreira inicial 
e não com base na remuneração global. 
O excedente no limite de gastos com pessoal não obsta a adequação ao piso 
nacional do magistério, devendo o Poder Público adotar as medidas para conduzir 
as contas públicas aos limites prescritos na da Lei de Responsabilidade Fiscal.  
CF/88, art. 169, § 3º, §4º. Lei nº 11.738/08, art. 2º, § 1º. LC nº 101/00, art. 22, art. 23 
DATA: 20.05.2015 
NOTA: Revoga a RC nº 033/10 
PUBLICAÇÃO DOC: 376, de 15.06.2015. p. 10 
INDEXAÇÃO: Piso salarial. Magistério. Professor. Educação básica. Despesa com 
pessoal. LRF 
 
AC-CON nº 007/15 – Câmara Municipal de Formosa      
EMENTA: Tanto a contratação direta como a criação de cargo público são caminhos 
legais para que a administração disponha de serviços de assessoria ou consultoria 
contábil,  por não haver incompatibilidade entre concurso e contratação. Autonomia 
municipal para legislar sobre assuntos de seu interesse. 
CF/88, art. 30. 
DATA: 27.05.2015 
PUBLICAÇÃO DOC: 381, de 22.06.2015. p. 34 
INDEXAÇÃO: Inexigibilidade de licitação. Contratação direta. Concurso público. 
Cargo público, criação. Serviços contábeis. 
 
AC-CON nº 008/15 – Anicuns - FEA    
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EMENTA: É possível a contratação temporária de professores para atender 
demanda gerada por curso superior em análise de viabilidade econômico-financeira, 
desde que: sejam realizadas apenas por prazo razoável; exista ato administrativo 
regulamentando os cursos; e que se observe o previsto na RN nº 007/05. 
Caso haja o provimento do cargo e sendo este extinto ou declarada sua 
desnecessidade, deverá o servidor público efetivo ser colocado em disponibilidade 
remunerada, proporcionalmente ao tempo de serviço. 
CF/88, art. 37, IX. LC nº 101/00, art. 21, I. 
DATA: 08.07.2015 
NOTA: Ver também IN nº 012/14 e RN nº 007/05.  
PUBLICAÇÃO DOC: 396, de 28.07.2015. p. 7 
INDEXAÇÃO: Contratação temporária. Professor. Cargo público, extinção. 
Disponibilidade de pessoal. LRF 
  
AC-CON nº 009/15 – Município de Palmeiras de Goiás      
EMENTA: É impossível o cômputo de pagamento de premiação a alunos da rede 
pública municipal, por alcance de elevado desempenho escolar, no limite mínimo a 
ser gasto pelo município em educação. Tal despesa não se enquadra como de 
manutenção e desenvolvimento do ensino para fins do art. 212 da CF/88. 
CF/88, art. 212. Lei nº 9.394/96, art. 70. 
DATA: 08.07.2015 
PUBLICAÇÃO DOC: 396, de 28.07.2015. p. 34 
INDEXAÇÃO: Educação. Prêmio. Rendimento escolar.  
 
AC-CON nº 010/15 – Município de Aparecida de Goiânia  
EMENTA: Servidor público efetivo de outro ente federativo, ocupante de cargo de 
Secretário Municipal, não pode receber remuneração do cargo de origem (estadual 
ou federal) acrescido de gratificação (municipal), exceto se o cargo de origem for 
remunerado também por subsídio.  
É aplicável o teto remuneratório de origem, dada a natureza precária e temporária do 
vínculo com a municipalidade.  
Devolução ao erário dos valores recebidos indevidamente.  
CF/88, art. 37, X, XI; art. 39, § 4º 
DATA: 05.08.2015  
NOTA: Questionamentos 1 e 2 respondidos de acordo com o AC-CON nº 006/14 e 
AC-CON  nº 038/11. 
PUBLICAÇÃO DOC: 410, de 17.08.2015. p. 22 
INDEXAÇÃO: Servidor público. Cargo efetivo. Secretário municipal. Acumulação de 
cargo público. Acumulação remunerada. Teto constitucional. Subsídio.  
 
AC-CON nº 011/15 – Município de Planaltina  
EMENTA: É ilegal a utilização do instituto da dação em pagamento de bens imóveis 
pelo município, para amortização de dívidas decorrentes de contratos, para de 
aquisição de materiais elétricos destinados à iluminação pública, por se tratar de 
despesa de custeio. 
A exceção à ilegalidade deve ser compreendida à luz da motivação que a criou, 
como concorrência em que não seja oferecido valor maior que o valor a ser 
compensado pela dação em pagamento. 
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CF/88, art. 37. Lei nº 8.666/93, art. 17, “a”. LC nº 101/00, art. 44. 
DATA: 09.09.2015  
PUBLICAÇÃO DOC: 427, de 11.09.2015. p. 48 
INDEXAÇÃO: Bem imóvel. Bem público. Dação em pagamento. Despesa de custeio. 
 
AC-CON nº 012/15 – Município de Santo Antônio do Descoberto  
EMENTA: Para a contabilização de despesa decorrente de contratação de 
cooperativa médica deve-se verificar a natureza do serviço e o objeto contratual. Se 
for atividade meio, não se inclui no cômputo do montante de gasto com pessoal 
quando não houver correspondência com as atribuições dos cargos constantes no 
quadro do órgão ou entidade. Se for atividade fim ou considerada como atividade 
meio, mas com correspondência com as atribuições dos cargos constantes no 
quadro, inclui-se no montante de gasto com pessoal, exceto atividade meio cujos 
cargos tenham sido extintos total ou parcialmente.  
DATA: 16.09.2015  
PUBLICAÇÃO DOC: 432, de 18.09.2015. p. 43 
INDEXAÇÃO: Terceirização. Cooperativa. Despesa com pessoal. Atividade-meio. 
Atividade-fim. 
 
AC-CON nº 013/15 – Instituto de Previdência de Senador Canedo  
EMENTA: Não deve incidir contribuição do servidor para “plano de saúde municipal 
do servidor público” sobre o décimo terceiro salário. 
Os valores recolhidos indevidamente devem ser restituídos, com acréscimos legais,  
sob pena de enriquecimento sem causa da pessoa jurídica que os recebe. Caso os  
recolhimentos indevidos se refiram à contribuição patronal, o município pode  
renunciar aos valores em favor da entidade gestora do “plano de saúde municipal”, 
mediante autorização legislativa. 
DATA: 14.10.2015  
PUBLICAÇÃO DOC: 452, de 19.10.2015. p. 161 
INDEXAÇÃO: Servidor público. Décimo terceiro salário. Plano de saúde. 
Ressarcimento. 
 
AC-CON nº 014/15 – Município de Porangatu  
EMENTA: As funções de “coordenador disciplinar”, “profissional de magistério de 
apoio”, “auxiliar de biblioteca”, “dinamizador de informática e de novas tecnologias 
educacionais” não são consideradas funções de magistério, não se confundindo com 
as funções de “docência”, de “direção de unidade escolar”, de “coordenação 
pedagógica” e de “assessoramento pedagógico”. O tempo de serviço nas funções 
não consideradas “funções de magistério” não pode ser contado para aposentadoria 
especial.  
Requisitos para provimento derivado na modalidade de readaptação, para 
profissional do Magistério.  
Lei nº 9.394/96, art. 67, § 2º 
DATA: 20.10.2015  
PUBLICAÇÃO DOC: 455, de 22.10.2015. p. 106 
INDEXAÇÃO: Magistério. Professor. Aposentadoria especial. Tempo de serviço. 
Readaptação de pessoal. 
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AC-CON nº 015/15 – Município de Bom Jesus  
EMENTA: É dever do jurisdicionado, por iniciativa do Chefe do Poder Executivo, a 
edição de lei municipal específica, em prazo razoável, implementando a 
remuneração e demais benefícios ao Conselheiro Tutelar e a fixação do prazo inicial 
para a concessão do benefícios. 
Lei nº 12.696/12, art. 134. Lei nº 12.696/12 
DATA: 28.10.2015  
PUBLICAÇÃO DOC: 461, de 04.11.2015. p. 20 
INDEXAÇÃO: Estatuto da criança e do adolescente. Prefeito. Conselheiro tutelar. 
Remuneração 
 
AC-CON nº 016/15 – Município de Palmeiras de Goiás 
EMENTA: Caracteriza burla ao concurso público a concessão de adicional de 
insalubridade e de direito a férias e décimo terceiro salário a pessoal credenciado, 
equiparando-os a servidor público efetivo. 
O gestor se sujeito à responsabilização pelo dano ao erário no caso de pagamento 
de verba indenizatória ao contratado que implique na descaracterização do contrato 
de prestação de serviços na modalidade de credenciamento. 
Lei nº 8.666/93, art. 25, caput. 
DATA: 09.12.2015  
PUBLICAÇÃO DOC: 489, de 14.12.2015. p. 43 
INDEXAÇÃO: Credenciamento. Adicional de insalubridade. Férias. Décimo terceiro 
salário. Prestação de serviços. Dano ao erário. 
 
AC-CON nº 017/15 – Município de Bonópolis 
EMENTA: O município pode contratar associação para prestar serviço de acolhida 
em casa de apoio, para as pessoas carentes em tratamento de saúde na capital do 
Estado, desde que haja previsão no estatuto da associação.  
É possível a realização de licitação para a contratação do  serviço, sendo vedada a 
restrição às associações no edital de licitação. 
É possível a contratação direta para valores inferiores ao limite legal previsto na lei 
de licitações sendo exigida a pesquisa de preços, e vedado o fracionamento de 
despesa. 
Lei nº 8.666/93, art. 23, § 5º, art. 24, II. 
DATA: 09.12.2015  
PUBLICAÇÃO DOC: 489, de 14.12.2015. p. 04 
INDEXAÇÃO: Administração municipal. Prestação de serviços. Associação civil. 
Casa de apoio. Licitação. Dispensa de licitação. Fracionamento da despesa. 
Cotação. Preço de mercado. 
 
AC-CON nº 018/15 – Município de Itaberaí 
EMENTA: Agente Comunitário de Saúde (ACS) e  Agente de Combate às Endemias 
(ACE), efetivados pela Emenda Constitucional nº 51/06, integram o plano de carreira 
dos cargos nos mesmos moldes dos admitidos por Processo Seletivo Público. 
As diretrizes para o plano de carreira dos ACS e dos ACE são aplicáveis tanto aos 
agentes regidos pelo regime celetista quanto aos estatutários. 
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É possível a coexistência, no município, de servidores que ocupem empregos e 
cargos públicos de ACS e ACE; não é possível a transposição do regime celetista 
para o estatutário, conforme item 2.2 da AC-CON nº 032/12.  
CF/88, art. 198, § 4º. EC nº 51/06, art. 1º, art.  2º. Lei n° 11.350/06.  Lei n° 12.994/14 
DATA: 09.12.2015  
NOTA: Ver também  AC-CON nº 032/12 
PUBLICAÇÃO DOC: 489, de 14.12.2015. p. 30 
INDEXAÇÃO: Servidor público. Agente comunitário de saúde. Agente de combate às 
endemias. Plano de carreira. Regime celetista. Regime estatutário. Processo 
seletivo. 
 
AC-CON nº 019/15 – Município de São Simão 
EMENTA: É possível a prorrogação de contrato de prestação de serviços 
manutenção de frota de veículos, decorrente de licitação na modalidade Convite, 
desde que previsto no edital e no contrato.  
Após a prorrogação, é possível aplicar cláusulas de reequilíbrio econômico-
financeiro solicitado pela empresa. 
Não é possível a prorrogação contratual quando o contrato é oriundo de modalidade 
licitatória que já atingiu o limite legal. A seleção da modalidade licitatória deve levar 
em conta o valor para o prazo máximo que se deseja para a prestação dos serviços. 
Lei nº Lei 8.666/93, art. 57, II;  art. 65, II, “d”; art. 23 
DATA: 17.12.2015  
PUBLICAÇÃO DOC: 496, de 25.01.2016. p. 132  
INDEXAÇÃO: Contrato. Prestação de serviços. Veículo, manutenção. Convite. 
Prorrogação de contrato. Reequilíbrio econômico-financeiro. Modalidade de licitação. 
 
AC-CON nº 001/16 – Município de Rio Verde 
EMENTA: A progressão ou promoção de profissional do magistério deve ser feita  
conforme o AC-CON nº 010/14, estando sujeita à nulidade a ascensão funcional 
ilícita. 
A Administração pode anular os atos administrativos ilegais, respeitadas as 
limitações: decadência pelo decurso de prazo (5 anos) e a previsão legal da década 
da educação, que permitiu a ascensão a cargos superiores de professores que 
ingressaram em cargos de nível médio. 
O município deve instaurar processo administrativo para apurar a regularidade das 
progressões/promoções realizadas e ao Prefeito a adequação da legislação 
municipal que trate do plano de carreira do magistério municipal.  
Lei nº 9.394/96, art. 87, § 4º. 
DATA: 03.02.2016  
NOTA: Ver também AC-CON nº 010/14 
PUBLICAÇÃO DOC: 506, de 11.02.2016. p. 29 
INDEXAÇÃO: Magistério. Professor. Progressão funcional. Promoção de pessoal. 
Ascensão funcional. Decadência. Nível de escolaridade. Plano de carreira. 
 
AC-CON nº 002/16 – Município de Palmeiras de Goiás 
EMENTA: A compra de bens e a tomada de serviços, mesmo que para cumprimento 
de decisão judicial liminar, devem ser realizadas mediante prévia licitação, 
preferencialmente pelo Sistema de Registro de Preços. 



                                ESTADO DE GOIÁS 
                        TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 
                           AC-CON (antigas Resoluções de Consulta) 

 
 
A Administração poderá utilizar a contratação emergencial se estiverem presentes 
os requisitos da Lei de Licitações,  
O gestor deve acatar decisão judicial que determina que o município adquira bens e 
serviços por meio de contratação emergencial. 
Ressalva do entendimento contido no item “c” do AC-CON 011/14 a aquisição de 
medicamento em situação de emergência, caso em que é possível a dispensa de 
licitação. 
Lei nº 8.666/93, art. 24, IV; art. 26. 
DATA: 03.02.2016  
NOTA: Ver também AC-CON nº 013/13, AC-CON nº 011/14, AC-CON nº 025/17, IN 
nº 012/14, IN nº 008/15,  
PUBLICAÇÃO DOC: 506, de 11.02.2016. p. 34 
INDEXAÇÃO: Licitação. Sistema de Registro de Preços. Contratação emergencial. 
Decisão judicial. Dispensa de licitação. Preço de mercado. 
 
AC-CON nº 003/16 – Município de Turvânia 
EMENTA: Os recursos financeiros do Fundeb de titularidade originária do Estado, 
transferidos ao Município em decorrência da municipalização de instituição de 
ensino estadual, devem ser depositados em conta municipal única e específica 
vinculada ao Fundeb, conforme Lei nº 11.494/2007. 
Lei nº 11.494/07, art. 3º; art. 16; art. 18. 
DATA: 16.03.2016 
PUBLICAÇÃO DOC: 532, de 18.03.2016. p. 34 
INDEXAÇÃO: Fundeb. Escola. Instituição de ensino. Recursos financeiros. 
 
AC-CON nº 004/16 – Câmara Municipal de Ouro Verde 
EMENTA: Lei Orçamentária Anual aprovada só pode ser alterada por meio da 
abertura de crédito adicional ou por transposição, remanejamento, transferência de 
recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro, 
com prévia autorização legislativa por meio de lei específica, de iniciativa do Chefe 
do Poder Executivo.  
CF/88, art. 61, § 1º, II, “b”; art. 84, XXIII; art. 165, I, II e III; art. 166, § 3º; art. 165, § 
8º; art. 167, V, VI. Lei nº 4.320/64, art. 42 a 45 
DATA: 23.03.2016 
NOTA: Ver também AC-CON nº 030/19. 
PUBLICAÇÃO DOC: 537, de 29.03.2016. p. 41 
INDEXAÇÃO: LOA. Prefeito. Abertura de crédito. Crédito adicional. Transferência de 
recursos 
 
AC-CON nº 005/16 – Câmara Municipal de Mairipotaba 
EMENTA: A Câmara Municipal pode custear cursos, treinamentos e seminários para 
seus agentes políticos, desde que guardem pertinência com as funções da 
vereança, e que haja autorização legal e prévia dotação orçamentária para a 
realização da despesa. 
Despesa com cursos e treinamentos não se caracteriza como despesa com pessoal 
para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
CF/88, art. 37, XXI. LC nº 101/00, art. 18. 
DATA: 06.04.2016 
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PUBLICAÇÃO DOC: 545, de 08.04.2016. p. 62 
INDEXAÇÃO: Poder Legislativo. LRF. Curso. Capacitação. Despesa pública. 
Despesa com pessoal. 
 
AC-CON nº 006/16 – Câmara Municipal de Mozarlândia 
EMENTA: Inexiste possibilidade jurídica de iniciativa de lei, pelo Chefe do Poder 
Legislativo, que defina a data-base e o índice (lei genérica) a ser aplicado na revisão 
geral anual dos seus servidores e dos vereadores, por tratar-se de competência 
privativa do Chefe do Poder Executivo, conforme art. 1º da RN 005/07. A inércia do 
Prefeito implica omissão inconstitucional, o que o constitui em mora. Omissão ainda 
pendente de apreciação pelo STF no RE 565.089. 
DATA: 11.05.2016 
NOTA: Ver também RN nº 005/07 
PUBLICAÇÃO DOC: 569, de 16.05.2016. p. 55 
INDEXAÇÃO: Prefeito. Servidor público. Poder Legislativo. Data-base. Revisão geral 
anual. Omissão. Mora. 
 
AC-CON nº 007/16 – Câmara Municipal de Silvânia 
EMENTA: A Câmara Municipal não tem competência para julgar as contas do 
prefeito na função de ordenador de despesas (contas de gestão) por se tratar de 
competência exclusiva do Tribunal de Contas, nos termos da Constituição Federal. 
CF/88, art. 71, II; art. 75. 
DATA: 08.06.2016 
PUBLICAÇÃO DOC: 587, de 14.06.2016. p. 74 
INDEXAÇÃO: Poder Legislativo. Ordenador de despesa. Contas de gestão. Tribunal 
de Contas. 
 
AC-CON nº 008/16 – Câmara Municipal de Palmelo 
EMENTA: Ainda que exista norma municipal genérica garantindo isonomia entre os 
poderes Executivo e Legislativo, somente lei específica pode fixar ou alterar a 
remuneração dos servidores públicos, vedada a vinculação ou equiparação 
remuneratória. 
A isonomia para o cargo de Controlador Interno do Poder Legislativo só é possível 
se a lei municipal fixar o valor da remuneração igual à fixada pelo Poder Executivo. 
CF, art. 37, XIII 
DATA: 08.06.2016 
NOTA: Ver também AC-CON nº 008/14 
PUBLICAÇÃO DOC: 587, de 14.06.2016. p. 52 
INDEXAÇÃO: Servidor público. Remuneração. Princípio da isonomia. Poder 
Legislativo. Controlador interno. 
 
AC-CON nº 009/16 – Câmara Municipal de Silvânia 
EMENTA: Para o pessoal admitido em fundação pública de direito público deve-se 
adotar o regime jurídico único, seja ele estatutário ou celetista.  
O pessoal admitido em fundação pública de direito privado sujeita-se ao regime 
trabalhista comum, disciplinado pela CLT, sendo denominado empregado público. 
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Em caso de extinção de um tipo de fundação e criação de outra, em substituição, 
não cabe a transposição/transformação de cargo público em emprego público e vice-
versa sem concurso público. 
CF/88, art. 39 
DATA: 08.06.2016 
NOTA: Ver também AC-CON  nº 032/12 
PUBLICAÇÃO DOC: 587, de 14.06.2016. p. 73 
INDEXAÇÃO: Fundação pública. CLT. Regime jurídico. Cargo público, 
transformação. Transposição de cargo. Concurso público 
 
AC-CON nº 010/16 – Instituto de Previdência de Aparecida de Goiânia 
EMENTA: O Salário-maternidade deve corresponder à última remuneração da 
servidora, independentemente de inclusão de gratificação pelo exercício de função 
de confiança ou cargo em comissão na base de cálculo dos benefícios de 
aposentadoria e pensão. No caso de Auxílio-doença cabe ao município dispor sobre 
a forma de cálculo do benefício.  
CF/88, art. 7º, XVIII; art. 39, § 3º. ON MPS/SPS nº 002/09. 
DATA: 29.06.2016 
PUBLICAÇÃO DOC: 603, de 06.07.2016. p. 07 
INDEXAÇÃO: Servidor público. Salário-maternidade. Auxílio-doença. 
 
AC-CON nº 011/16 – Município de Aparecida de Goiânia 
EMENTA: É possível o aproveitamento de candidatos aprovados em concurso 
público, cujos cargos foram transformados durante a vigência do concurso, desde 
que haja previsão na legislação municipal e observadas as premissas: interesse 
público; identidade de atribuições; compatibilidade funcional; equivalência 
remuneratória e equivalência de requisitos de admissão; não configuração de 
transformação ilícita de cargo. 
DATA: 06.07.2016 
PUBLICAÇÃO DOC: 606, de 26.07.2016. p. 22 
INDEXAÇÃO: Concurso público. Cargo público, transformação. Interesse público. 
Candidato, aproveitamento. 
 
AC-CON nº 012/16 – Câmara Municipal de Silvânia 
EMENTA: Nos planos de cargos e salários, a progressão a promoção são permitidas 
apenas para cargos de carreira e vedadas para cargos isolados (sem 
escalonamento).  
Por meio de alteração legislativa, é possível tornar um cargo isolado em cargo de 
carreira, mediante estruturação em classes, desde que mantidos os requisitos de 
provimento, natureza de trabalho ou conteúdo ocupacional e atribuições. 
DATA: 10.08.2016 
PUBLICAÇÃO DOC: 618, de 16.08.2016. p. 273 
INDEXAÇÃO: Plano de carreira. Progressão funcional. Promoção de pessoal. Cargo 
de carreira. Cargo isolado. Cargo público, transformação. Provimento do cargo. 
 
AC-CON nº 013/16 – Luziânia - IPASLUZ 
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EMENTA: É devido o pagamento do abono de permanência ao servidor público em 
gozo de licença para tratamento de saúde, cujo ônus remuneratório cabe ao ente 
federativo ao qual esteja vinculado o servidor, ainda que licenciado. 
CF/88, art. 40, § 19. ON MPS/SPS nº 002/09, art. 86, § 4º. 
DATA: 14.09.2016 
PUBLICAÇÃO DOC: 640, de 16.09.2016. p. 15 
INDEXAÇÃO: Servidor público. Abono de permanência. Auxílio-doença.  
 
AC-CON nº 014/16 – Câmara Municipal de Cabeceiras 
EMENTA: A regra para a contratação de pessoal é o concurso público admitindo-se, 
excepcionalmente, a contratação por prazo determinado. 
É possível a contratação de parentes do prefeito e do chefe do Poder Legislativo no 
credenciamento médico, no qual não há competição e as cláusulas contratuais são 
previamente estabelecidas (cláusulas uniformes), tendo em vista o tratamento 
isonômico dado a todos. 
Na contratação de profissionais da área da saúde, com vagas limitadas, que prestam 
serviços subordinados à Administração, não se admite a contratação de parentes.  
CF/88, art. 37, IX. Lei nº 8.666/93. STF, Súmula nº 13. 
DATA: 14.09.2016 
PUBLICAÇÃO DOC: 640, de 16.09.2016. p. 03 
INDEXAÇÃO: Admissão de pessoal. Concurso público. Contratação temporária. 
Credenciamento. Profissional da área de saúde Parentesco. Nepotismo. Cláusula 
uniforme. 
 
AC-CON nº 015/16 – Município de Rio Verde 
EMENTA: Para efeito de realinhamento de preços em contrato de fornecimento de 
combustível, é dispensável portaria da Petrobras autorizando o aumento de preços 
pela Distribuidora, podendo o documento ser suprido por outro que comprove o 
reajuste de preços dos combustíveis, tal como o Levantamento de Preços e de 
Margens de Comercialização de Combustíveis realizado pela ANP ou nota fiscal 
emitida pelos distribuidores e revendedores. 
Determina alteração do disposto na IN nº 010/15, art. 4º, §4º, I, “c” e sua adequação 
ao entendimento desta decisão. 
DATA: 05.10.2016 
NOTA: Ver também IN nº 010/15, art. 4º, §4º, I, “c”. 
PUBLICAÇÃO DOC: 676, de 11.11.2016. p. 09 
INDEXAÇÃO: Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis. 
Reajuste de preços.  
 
AC-CON nº 016/16 – Câmara Municipal de Santa Rita do Araguaia 
EMENTA: Servidor público ocupante de cargo efetivo, afastado para o exercício de 
mandato eletivo, continua vinculado ao RPPS do seu cargo de origem, ao qual deve 
pagar as contribuições previdenciárias, com base de na remuneração do cargo 
efetivo.  
Sendo o afastamento do servidor com ônus para o Poder Legislativo, cabe a este 
realizar o desconto da contribuição previdenciária e o repasse ao RPPS e, sem ônus 
para o Poder Legislativo, cabe ao órgão de origem essa obrigação. 
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Em caso de acumulação do cargo efetivo com o mandato de vereador, deve 
contribuir para o RPPS e o RGPS. 
CF/88, art. 38, III. Lei n 8.212/91, art. 12, “j”. ON MPS/SPS nº 002/09, art. 31, § 2º;  
art. 32, I, II e III. 
DATA: 05.10.2016  
NOTA: Revoga o item 2 do AC-CON nº 014/14 
PUBLICAÇÃO DOC: 679, de 18.11.2016. p. 52 
INDEXAÇÃO: Servidor público. Cargo efetivo. Mandato eletivo. Regime Próprio de 
Previdência Social. Acumulação de cargo público. Regime Geral de Previdência 
Social. 
 
AC-CON nº 017/16 – São Luís de Montes Belos – Instituto de Previdência 
EMENTA: Aposentadoria integral de servidores públicos efetivos que ingressaram 
até a data da publicação da Emenda Constitucional  nº 41/2003.  
Na fixação da data de ingresso no serviço público, para verificação do direito de 
opção pelas regras do art. 6º, caput da EC nº 41/2003, quando o servidor público 
tiver ocupado, sem interrupção, sucessivos cargos na Administração Pública direta, 
autárquica e fundacional, em qualquer dos entes federativos, considera-se a data da 
investidura mais remota. 
Exclui-se da regra aquele que tenha ocupado emprego público celetista.  
EC nº 41/03, art. 6º. ON MPS/SPS nº 002/09. 
DATA: 09.11.2016 
PUBLICAÇÃO DOC: 676, de 11.11.2016. p. 10 
INDEXAÇÃO: Servidor público. Aposentadoria com proventos integrais. Regime 
celetista. Investidura em cargo público. 
 
AC-CON nº 018/16 – Câmara Municipal de Itaberaí 
EMENTA: O cargo de Secretário do Poder Legislativo é considerado cargo em 
comissão e não agente político, por esta razão aplica-se aos ocupantes desse cargo 
a proibição da prática de nepotismo na oportunidade do preenchimento do referido 
cargo.  
Súmula Vinculante nº 13 do STF 
NOTA: Ver também RC nº 075/02 
PUBLICAÇÃO DOC: 676, de 11.11.2016. p. 03 
INDEXAÇÃO: Poder Legislativo. Secretário parlamentar. Cargo em comissão. 
Parentesco. Nepotismo.  
 
AC-CON nº 019/16 – Município de Caldas Novas 
EMENTA: É inaplicável aos prefeitos reeleitos a IN nº 006/16, que dispõe sobre as 
providências necessárias à transição de governo, já que não haverá transição de 
mandato eletivo, mas sim continuidade da gestão. 
DATA: 07.12.2016 
NOTA: Ver também IN nº 006/16 
PUBLICAÇÃO DOC: 694, de 09.12.2016. p. 14 
INDEXAÇÃO: Mandato eletivo. 
 
AC-CON nº 020/16 – Município de Mineiros 
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EMENTA: Valores pagos a título de plantão médico prestado com habitualidade, 
Adicional de hora extra e Adicional de insalubridade possuem caráter remuneratório, 
e incidem no  teto salarial, que em âmbito municipal consiste no subsídio do prefeito.  
Plantões médicos não habituais não incidem no teto devido ao se caráter 
indenizatório. A habitualidade deve ser verificada na análise do caso concreto, assim 
como a possibilidade de pagamento de plantões acima do subteto remuneratório. 
A remuneração total não pode ultrapassar o teto nacional, que é o subsídio dos 
Ministros do STF.  
Recursos oriundos de outros entes (União ou Estado), utilizados no pagamento de 
pessoal efetivo em programas específicos da saúde, devem incidir no cômputo do 
limite de gastos com pessoal. 
CF/88, art. 1º, III; art. 6º; art. 37, XI. LC nº 101/00, arts. 18, 19 e 20. 
DATA: 07.12.2016 
PUBLICAÇÃO DOC: 694, de 09.12.2016. p. 67 
INDEXAÇÃO: Médico. Plantão. Hora extra. Adicional de insalubridade. Teto 
constitucional. Despesa com pessoal. LRF. 
 
AC-CON nº 021/16 – Município de Alexânia 
EMENTA: Os honorários percebidos em demandas judiciais em que o município é 
vencedor pertencem ao advogado, admitindo sua destinação ao patrimônio público 
no caso de sucumbência. Os honorários sucumbenciais não são considerados 
receita orçamentária, mas podem ser apropriados como "Outras Receitas". 
O repasse aos advogados públicos deve ser previsto em lei com todos os elementos 
e critérios necessários. 
No rateio de honorários de sucumbência, os valores repassados aos procuradores, 
por integrarem a remuneração, não podem violar o teto constitucional. No caso de 
contrato de honorários de risco, o município poderá inserir, em lei ou no edital e 
minuta contratual, limites dos honorários de sucumbência a valor razoável e 
proporcional ao benefício recebido, revertendo o restante ao erário. 
CF/88, art. 37, XI. Código de Processo Civil, art. 85. Lei nº 13.327/16 
DATA: 07.12.2016 
PUBLICAÇÃO DOC: 694, de 09.12.2016. p. 05 
INDEXAÇÃO: Honorários advocatícios. Sucumbência. Advogado. Procurador. 
Sucumbência. Teto constitucional. 
 
AC-CON nº 022/16 – Santa Helena de Goiás 
EMENTA: É possível o ressarcimento aos cofres municipais de valores pagos pelo 
município em decorrência de atrasos no repasse de convênios, desde que fique 
comprovado o nexo de causalidade, a ausência de saldo suficiente na conta 
vinculada ao convênio, e a real utilização de recursos próprios pelo município para o 
pagamento das despesas do convênio.  
A forma de contabilização é detalhada na proposta de decisão. 
Decreto nº 6.170/07, art. 1º, § 1º, I. Lei Estadual nº 15.958/07, art. 31. 
DATA: 07.12.2016 
PUBLICAÇÃO DOC: 693, de 08.12.2016. p. 179 
INDEXAÇÃO: Convênio. Repasse, atraso.  
 
AC-CON nº 023/16 – Município de Alexânia 
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EMENTA: Não cabe a instituto de previdência de servidor público, como autarquia 
criada por lei para o desempenho de atividades típicas da Administração Pública, 
funcionar como correspondente bancário de instituição financeira, sobretudo por não 
haver previsão no rol de autorizados pela Resolução BACEN.  
Resolução Banco Central nº 3.954/11, art. 3º. 
DATA: 14.12.2016 
PUBLICAÇÃO DOC: 700, de 19.12.2016. p. 7 
INDEXAÇÃO: Caixa Econômica Federal. Instituição financeira. Banco. Autarquia. 
 
AC-CON nº 001/17 – Município de Aparecida de Goiânia 
EMENTA: É vedada a município a realização de operação de crédito com outro ente 
da federação, sendo expressamente vedada com instituição financeira estatal de 
outro ente da federação para financiar despesas correntes, conforme a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, a Caixa Econômica 
Federal e o Banco do Brasil enquadram-se nas definições e vedações da LRF.  
Em alguns casos, uma despesa pode ser contabilizada como despesa de capital se 
for realizada dentro de um “Programa Especial de Trabalho”. 
A contratação de empresa de prestação de serviços pode ser classificada como 
despesa de capital, desde que estejam inclusas e constituam etapas necessárias 
para a execução de Programa Especial de Trabalho. A contabilização deve ser feita 
à luz do caso concreto. 
Há uma exceção na LRF, que são os casos de Programas instituídos pelo BNDES, 
caso em que a classificação das despesas poderá ser modificada, considerando que 
as despesas realizadas dentro desses programas poderão ser consideradas 
despesas de capital, a depender do caso concreto. 
LC nº 101/00, art. 35, caput e § 1º, I; art. 64. Lei nº 4.320/64, art. 12, § 4º.  
DATA: 02.02.2017 
PUBLICAÇÃO DOC: 716, de 13.02.2017. p. 17 
INDEXAÇÃO: LRF. BNDES. Caixa Econômica Federal. Banco do Brasil. Instituição 
financeira. Operação de crédito. Despesa de capital. 
 
AC-CON nº 002/17 – Município de Piracanjuba 
EMENTA: O Prefeito Municipal, nos dois últimos quadrimestres de seu mandato 
eletivo, só pode contrair obrigação de despesa que possa ser cumprida 
integralmente dentro do exercício, ou que tenha parcelas a serem pagas no 
exercício seguinte, desde que seja deixada disponibilidade de caixa.  
Excepcionalmente, é possível a prorrogação, no final do mandato, de contratos 
essenciais para a continuidade dos serviços públicos no exercício seguinte. Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
LC nº 101/00, art. 42. 
DATA: 08.02.2017 
NOTA: Ver também IN nº 006/16 
PUBLICAÇÃO DOC: 716, de 13.02.2017. p. 93 
INDEXAÇÃO: LRF. Despesa pública. Prorrogação de contrato. Princípio da 
continuidade do serviço público. Mandato eletivo. 
 
AC-CON nº 003/17 – Câmara Municipal de Anápolis 
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EMENTA: A administração municipal não pode nomear candidatos aprovados em 
concurso público que não tenham sido classificados para as vagas ofertadas ou 
cadastro de reserva, mesmo que surjam novas vagas durante a validade do 
certame, a menos que tal possibilidade esteja expressa nas normas do edital.  
DATA: 22.02.2017 
PUBLICAÇÃO DOC: 728, de 06.03.2017. p. 05 
INDEXAÇÃO: Edital de concurso público. Candidato. Admissão de pessoal. Vaga 
(Pessoal). 
 
AC-CON nº 004/17 – Anápolis - CMTT 
EMENTA: Na acumulação de proventos de aposentadoria de servidor com 
remuneração pelo exercício de cargo em comissão, o teto constitucional não poderá 
ser aplicado isoladamente sobre cada espécie remuneratória, aplicando-se a glosa a 
título de abate teto aos proventos de aposentadoria, por ser norma de conteúdo 
previdenciário. 
CF/88, art. 40, § 11; art. 37, XI. 
DATA: 15.02.2017 
PUBLICAÇÃO DOC: 721, de 20.02.2017. p. 5 
INDEXAÇÃO: Servidor público. Acumulação de cargo público. Proventos. Teto 
constitucional. 
 
AC-CON nº 005/17 – Abadia de Goiás – Prev Abadia 
EMENTA: A certidão de tempo de serviço expedida pela Secretaria de 
Administração Municipal não é o documento hábil para comprovar tempo de 
contribuição para fins de concessão de aposentadoria voluntária, exceto quando 
essa certidão se referir a período em que o RPPS, regularmente constituído, não 
estabelecia o regime contributivo dos servidores a ele vinculados. 
Não há manifestação quanto ao cômputo de tempo de serviço militar por não haver 
referência deste no parecer jurídico do consulente. 
Emenda Constitucional Federal nº 041/03, art. 6º, II. 
DATA: 15.02.2017 
PUBLICAÇÃO DOC: 720, de 17.02.2017. p. 3 
INDEXAÇÃO: Servidor público. Contribuição previdenciária. Aposentadoria 
voluntária. Tempo de serviço. Tempo de contribuição. Regime Próprio de 
Previdência Social. 
 
AC-CON nº 006/17 – Câmara Municipal de Itapuranga 
EMENTA: A Câmara municipal só pode pagar adicional de periculosidade a servidor  
público ocupante de cargo de guarda noturno, utilizando dispositivo do Estatuto dos 
Servidores Públicos Municipais, se atender integralmente aos requisitos do 
dispositivo legal, inclusive a eventual regulamentação pelo Chefe do Executivo. 
A adoção do dispositivo no caso em questão não carece de prévia perícia técnica 
em razão da natureza da atividade. 
DATA: 15.02.2017 
PUBLICAÇÃO DOC: 721, de 20.02.2017. p. 36 
INDEXAÇÃO: Poder Legislativo. Adicional de periculosidade. Prefeito. 
 
AC-CON nº 007/17 – Município de Rio Verde 
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EMENTA: É vedada a concessão de direito real de uso gratuita de imóvel municipal 
em ano eleitoral, ressalvados casos de calamidade pública, estado de emergência 
ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução orçamentária no 
exercício anterior. 
Os programas sociais não podem ser executados por entidade vinculada ou mantida 
por candidato. 
Lei n.º 9.504/97, art. 73, §10, § 11. 
DATA: 22.02.2017 
PUBLICAÇÃO DOC: 725, de 24.02.2017. p. 2 
INDEXAÇÃO: Eleição. Período eleitoral. Concessão de direito real de uso. Programa 
de governo. 
 
AC-CON nº 008/17 – Município de Anápolis 
EMENTA: O provimento derivado de cargo público sem realização de concurso 
público viola o inciso II do art. 37 da Constituição Federal, e não pode ser 
convalidado por decurso de tempo (prescrição ou decadência) ou por leis 
municipais. 
A adoção de lei que permitia provimento derivado, com ineficácia declarada pelo 
TCMGO, ou de dispositivo que pretenda convalidar atos inconstitucionais, não 
geram direito aos servidores. 
CF/88, art. 37, II. 
DATA: 22.02.2017 
NOTA: Ver também AC-CON nº 025/11 
PUBLICAÇÃO DOC: 725, de 24.02.2017. p. 2 
INDEXAÇÃO: Servidor público. Provimento do cargo. Concurso público. Decadência. 
Prescrição. 
 
AC-CON nº 009/17 – Câmara Municipal de Aparecida de Goiânia 
EMENTA: Compõem a base de cálculo para aplicação dos limites de despesa da 
câmara municipal, as receitas realizadas no exercício anterior: Receita Tributária 
Municipal: Impostos (IPTU/ITU, ITBI e ISSQN), taxas, Contribuições de Melhoria, 
Juros e Multas das receitas tributárias, Receita da Dívida Ativa Tributária, juros e 
multas da dívida ativa tributária; Receita de transferências Constitucionais: IOF sobre 
o ouro, IRRF, ITR, ICMS, FPM, IPI e CIDE. 
Não se incluem na base de cálculo para o repasse do duodécimo à Câmara as 
receitas de serviços de fornecimento de água e esgoto, por não terem caráter 
tributário. 
CF/88, art. 29-A. 
DATA: 15.03.2017 
NOTA: Revoga a RC nº 001/01 e a RC nº 043/03. 
PUBLICAÇÃO DOC: 739, de 21.03.2017. p. 11 
INDEXAÇÃO: Poder Legislativo. Receita. Despesa. Duodécimo.  
 
AC-CON nº 010/17 – Câmara Municipal de Silvânia 
EMENTA: Servidor público titular do cargo efetivo de Chefe do Controle Interno da 
Câmara Municipal não pode exercer concomitantemente função de confiança no 
mesmo Poder por serem as atribuições incompatíveis com as do seu cargo efetivo, 
violando o princípio da segregação de funções. 
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DATA: 05.04.2017 
PUBLICAÇÃO DOC: 752, de 07.04.2017. p. 61 
INDEXAÇÃO: Servidor público. Cargo efetivo. Poder Legislativo. Controle interno. 
Função de confiança. Princípio da segregação de funções. 
 
AC-CON nº 011/17 – Município de Santa Cruz de Goiás 
EMENTA: Médico eleito prefeito não pode exercer qualquer tipo de atividade, 
mesmo em outro município, que possa afetar os interesses da coletividade. A 
habitualidade da prestação de serviços e o recebimento de honorários públicos pode 
configurar acumulação indevida de funções públicas. 
DATA: 12.04.2017 
PUBLICAÇÃO DOC: 757, de 18.04.2017. p. 18 
INDEXAÇÃO: Prefeito. Médico. Acumulação de cargo público. Plantão.  
 
AC-CON nº 012/17 – Município de Goiânia 
EMENTA: As normas gerais de licitação estão expressas na Lei 8.666/93, conforme 
competência conferida pela Constituição Federal, incluindo disposição sobre a 
administração dos bens públicos dominicais. 
Ao município cabe a competência legislativa suplementar para a gestão dos seus 
bens, respeitadas as normas gerais, não se caracterizando as disposições da lei 
federal em ofensa ao pacto federativo ou à autonomia dos entes políticos. 
É possível a doação de bem público municipal para outros órgãos da administração 
pública, desde que atendidos os requisitos da Lei nº 8.666/93: interesse público, 
avaliação prévia, autorização legislativa. 
CF/88, art. 30, II; art. 22, XXVII. Lei nº 8.666/93, art. 17, I, “b”. 
DATA: 03.05.2017 
PUBLICAÇÃO DOC: 768, de 05.05.2017. p. 07 
INDEXAÇÃO: Licitação. Alienação de bens. Bem público. Bem imóvel. Doação. 
Competência supletiva. 
 
AC-CON nº 013/17 – Ministério Público – Procuradoria-Geral de Justiça 
EMENTA: É possível a doação de bens imóveis públicos de Municípios ou Estados 
federados para órgão da Administração Pública, de qualquer esfera de governo, 
atendidos os requisitos da Lei nº 8.666/93: interesse público, autorização legislativa 
e avaliação prévia, dispensada a licitação. 
É vedada a doação de bens imóveis públicos a particulares por ausência de 
previsão legal. 
Lei nº 8.666/93, art. 17, I, “b”. 
DATA: 03.05.2017 
PUBLICAÇÃO DOC: 768, de 05.05.2017. p. 05 
INDEXAÇÃO: Licitação. Alienação de bens. Bem público. Bem imóvel. Doação. 
Competência supletiva. 
 
AC-CON nº 014/17 – Município de Santo Antônio do Descoberto 
EMENTA: O Município pode realizar concurso público para provimento de cargo 
efetivo, se houver ultrapassado os limites de gastos com pessoal estabelecidos na 
Lei de Responsabilidade Fiscal, desde que o provimento dos cargos só ocorra 
quando o percentual estiver inferior ao limite prudencial (95%). 
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LC nº 101/00, art. 18; art. 22, art. 23. 
DATA: 07.06.2017 
PUBLICAÇÃO DOC: 798, de 21.06.2017. p. 177 
INDEXAÇÃO: Cargo público. Concurso público. Provimento do cargo. Despesa com 
pessoal. LRF. 
 
AC-CON nº 015/17 – Câmara Municipal de Morrinhos 
EMENTA: É possível a extinção de gratificação específica, mediante lei, mantida a 
irredutibilidade de vencimentos e subsídios, sob a denominação de Vantagem 
Pessoal Nominalmente Identificada.  
A gratificação específica não se incorpora em definitivo ao patrimônio jurídico do 
servidor público, por inexistir direito adquirido que se sobreponha à alteração de 
regime jurídico administrativo decorrente de mudanças na legislação de regência, 
conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.  
CF/88, art. 37, XV. STF – RE 563965-RN. 
DATA: 21.06.2017 
PUBLICAÇÃO DOC: 807, de 04.07.2017. p. 90 
INDEXAÇÃO: Gratificação, extinção. VPNI. Direito adquirido, inexistência. STF 
 
AC-CON nº 016/17 – Município de Anápolis 
EMENTA: A utilização do elemento de despesa 92 limita-se aos três casos 
autorizados pela Lei nº 4.320/64: despesas de exercícios anteriores; restos a pagar 
com prescrição interrompida e compromissos reconhecidos após o encerramento do 
exercício. A violação à norma sujeita o responsável às penalidades previstas na Lei 
Estadual nº 15.958/07, podendo, também, ser causa de julgamento pela 
irregularidade das contas.  
Lei nº 4.320/64, art. 37. Decreto nº 93.872/86, art. 22. Lei Estadual nº 15.958/07.  
DATA: 21.06.2017 
PUBLICAÇÃO DOC: 807, de 04.07.2017. p. 10 
INDEXAÇÃO: Despesa pública. Exercício financeiro anterior. Contas irregulares. 
 
AC-CON nº 017/17 – Goiânia - SME 
EMENTA: Não é possível a contratação por prazo determinado de servidor público 
municipal, já ocupante de cargo efetivo, sem a realização prévia de processo 
seletivo simplificado. 
 DATA: 21.06.2017 
PUBLICAÇÃO DOC: 807, de 04.07.2017. p. 64 
INDEXAÇÃO: Servidor público. Cargo efetivo. Contratação temporária. Processo 
seletivo. 
 
AC-CON nº 018/17 – Município de Anicuns 
EMENTA: Despesas com transporte de pessoas em tratamento de saúde fora do 
domicílio (TFD) não devem ser pagas com recursos da Assistência Social. 
Dá nova redação ao item nº 4 do AC-CON nº 05899/10, no sentido de que tais 
despesas deverão ser custeadas com recursos ordinários do município, não sendo 
computado na apuração do piso constitucional da saúde. 
Resolução CNAS nº 039/10.  
DATA: 12.07.2017 
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NOTA: Altera o AC-CON nº 05899/10 
PUBLICAÇÃO DOC: 827, de 16.08.2017. p. 09 
INDEXAÇÃO: Assistência à saúde. Assistência social. Despesa. Transporte.  
 
AC-CON nº 019/17 – Município de Senador Canedo 
EMENTA: O Município pode adotar, mediante decreto, preferencialmente nos 
moldes do Decreto Federal nº 7.982/13, o instituto da adesão a atas de registro de 
preços (carona) de outros órgãos do município e de outros entes federativos, 
atendidas as orientações legais e os requisitos desta Consulta. 
Decreto Federal nº 7.982/13 
DATA: 12.07.2017 
NOTA: Revoga o AC-CON nº 018/13 
PUBLICAÇÃO DOC: 827, de 16.08.2017. p. 130 
INDEXAÇÃO: Adesão à ata de registro de preços. Cotação. Preço de mercado. 
 
AC-CON nº 020/17 – Município de Bom Jardim 
EMENTA: O município pode pagar despesas efetuadas em dezembro, inclusive 
folha de pagamento, com os recursos do FPM recebidos no primeiro decêndio de 
janeiro, desde que obedecidos os estágios de execução da despesa, incluindo 
empenho e liquidação em dezembro, e inscrição em restos a pagar processados. 
Em ano eleitoral, não poderá o Prefeito considerar os recursos da 3ª parcela do FPM 
do mês de dezembro (paga em janeiro), devendo deixar disponibilidade de caixa. 
A contabilização dos recursos recebidos do FPM deve seguir o procedimento 
contido no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MPCASP). 
LC nº 101/00, art. 42. 
DATA: 06.09.2017 
PUBLICAÇÃO DOC: 849, de 20.09.2017. p. 15 
INDEXAÇÃO: LRF. Fundo de Participação dos Municípios. Período eleitoral. 
Despesa. Exercício financeiro anterior. Empenho. Liquidação da despesa. Restos a 
pagar.   
 
AC-CON nº 021/17 – Município de Águas Lindas 
EMENTA: É impossível a utilização de recursos financeiros provenientes da 
alienação de bem público para pagamento de dívidas previdenciárias, parceladas ou 
não, perante o RPPS, em razão da vedação de aplicação de receita de capital, 
oriunda da alienação de bens e direitos, para custeio de despesa corrente. 
CF/88, art. 249. LC nº 101/00, art. 44. 
DATA: 06.09.2017 
PUBLICAÇÃO DOC: 851, de 22.09.2017. p. 7 
INDEXAÇÃO: LRF. Alienação de bens. Bem imóvel. Regime Próprio de Previdência 
Social. Dívida. Receita de capital. 
 
AC-CON nº 022/17 – Município de Nerópolis 
EMENTA: É permitida a dedução dos índices de recomposição na lei de revisão 
geral anual caso tenha havido melhora nos vencimentos dos servidores públicos até 
o exercício subsequente, em índice igual ou superior à perda inflacionária, 
decorrente de alteração no Plano de cargos e salários. 
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O município só deve aplicar os valores definidos pelo MEC quando o vencimento-
base do profissional do magistério for inferior ao piso nacional, que é o patamar 
mínimo do vencimento em início de carreira.  
O município só é obrigado a conceder a correção da inflação aos servidores em 
geral ou de categorias que tenham sido contemplados com reajuste salarial igual ou 
superior à desvalorização da moeda, se houver previsão expressa na lei específica 
da revisão geral anual. 
CF/88, art. 37, X. Lei nº 11.738/08. Lei nº 11.494/07. 
DATA: 20.09.2017 
PUBLICAÇÃO DOC: 857, de 02.10.2017. p. 218 
INDEXAÇÃO: Correção monetária. Inflação. Magistério. Piso salarial. Plano de 
carreira. Revisão geral anual. Data-base. Ministério da Educação. 
 
AC-CON nº 023/17 – Município de Goiânia 
EMENTA: Não caracteriza ofensa à Constituição Federal ou à Lei de 
Responsabilidade Fiscal o fato de o município deixar de ajuizar execução fiscal de 
débitos inferiores ao valor de alçada, mediante autorização legal. 
Não caracteriza renúncia de receita o não ajuizamento de ação de execução fiscal 
de débitos tributários, inferiores ao valor de alçada definido em lei. 
A concessão de autorização legal à Procuradoria Geral do município para requerer o 
arquivamento de execuções fiscais de montante inferior ao valor dos custos para 
obtenção dos créditos é legal e constitucional. 
LC nº 101/00, art. 11; art. 14. 
DATA: 19.10.2017 
PUBLICAÇÃO DOC: 870, de 25.10.2017. p. 34 
INDEXAÇÃO: LRF. Execução fiscal. Renúncia de receita. 
 
AC-CON nº 024/17 – Município de Luziânia 
EMENTA: Consulta sobre a responsabilidade do município de pagamento de 
despesas com a iluminação pública de rede municipal localizada em rodovia federal 
inserida em seu território, doada pelo município à União, por autorização legislativa, 
tendo esta repassado a via para exploração por particular após a doação. 
Não conhecimento da consulta diante do não cumprimento dos requisitos de 
admissibilidade previstos no art. 31 da LOTCM. Arquivamento. 
DATA: 01.11.2017 
PUBLICAÇÃO DOC: 881, de 13.11.2017. p. 71 
INDEXAÇÃO: Iluminação pública. Rodovia federal. Doação.  
 
AC-CON nº 025/17 – Município de Luziânia 
EMENTA: Serviços de coleta, varrição e destinação final de resíduo sólido não são 
considerados indivisíveis, e devem ser licitados, em regra, de forma fragmentada, 
conforme a Lei de Licitações e Contratos. 
É possível  a declaração de situação de emergência para a contratação direta 
desses serviços se presentes as situações previstas na Lei nº 8.666/93. 
Lei nº 8.666, art. 23, § 1º e art. 24, IV. 
DATA: 29.11.2017 
NOTA: Ver também AC-CON nº 002/16 
PUBLICAÇÃO DOC: 902, de 13.12.2017. p. 76 
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PUBLICAÇÃO DOC: 914, de 30.01.2018. p. 161 
INDEXAÇÃO: Contratação emergencial. Dispensa de licitação. Coleta de resíduo 
sólido. Limpeza pública. 
 
AC-CON nº 026/17 – Município de Anápolis 
EMENTA: Os aportes destinados a suprir o déficit do Plano Financeiro, realizados 
pelos municípios que optaram pela segregação de massa são considerados “aportes 
para cobertura de déficit financeiro”, concretizados como interferência financeira, 
caso em que não há execução orçamentária pela transferência de recursos do 
município ao RPPS. 
Os benefícios previdenciários custeados com os recursos transferidos pelo ente, 
após o repasse ao RPPS, são classificados como despesas de pessoal. 
DATA: 06.12.2017  
NOTA: Ver também IN nº 009/15, anexo VIII.  
PUBLICAÇÃO DOC: 907, de 20.12.2017. p. 123 
PUBLICAÇÃO DOC: 913, de 29.01.2018. p. 32 
INDEXAÇÃO: Regime Próprio de Previdência Social. Transferência de recursos. 
Despesa com pessoal. 
 
AC-CON nº 027/17 – Petrolina Prev. 
EMENTA: É possível a contratação de médico que exerça mandato eletivo em 
qualquer unidade da federação, por meio de credenciamento, por se tratar de 
contrato de cláusulas uniformes 
DATA: 06.12.2017 
NOTA: Revoga a RC nº 030/09. Ver também IN nº 007/16 
PUBLICAÇÃO DOC: 902, de 13.12.2017. p. 45 
PUBLICAÇÃO DOC: 913, de 29.01.2018. p. 208 
INDEXAÇÃO: Agente político. Cargo eletivo. Médico. Credenciamento. 
 
AC-CON nº 028/17 – Rio Quente Previ 
EMENTA: É competência do Conselho Deliberativo Previdenciário do RPPS 
acompanhar e fiscalizar sua administração, efetivando o controle social do instituto, 
e exigir correção de atos e fatos decorrentes da gestão, com emissão de parecer. 
Em caso de irregularidade apontada pelo Conselho, deve a Administração adotar 
providências para saneamento das irregularidades. 
No caso de contratos, quando se tratar de alguma das hipóteses previstas na Lei de 
Licitações e Contratos, promover a rescisão unilateral. 
Lei nº 8.666/90, art. 78, I a XII e XVII; art. 79, I; art. 58, II. 
DATA: 06.12.2017 
PUBLICAÇÃO DOC: 902, de 13.12.2017. p. 107 
PUBLICAÇÃO DOC: 913, de 29.01.2018. p. 435 
INDEXAÇÃO: Regime Próprio de Previdência Social. Fiscalização. 
Acompanhamento. Irregularidade. Rescisão contratual. Rescisão unilateral. 
 
AC-CON nº 029/17 – Mineiros Prev 
EMENTA: Têm direito ao cálculo dos proventos de aposentadoria integral, com base 
na última remuneração, os professores que tiveram aumento da carga horária nos 
últimos anos da vida funcional ou na iminência da aposentadoria, se preenchidos os 
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requisitos da Constituição Federal. É inaplicável, no caso, a regra da média prevista 
na EC nº 41/03, que se destina a servidores que ingressaram no serviço público 
após 31/12/2003. 
Cabe ao gestor, mediante regulamentação legal, impor limites à alteração de carga 
horária de servidor em atividade, com reflexo nos proventos de aposentadoria, de 
forma a preservar o equilíbrio financeiro e atuarial previdenciário. 
CF/88, art. 40, § 3º. EC nº 41/03, art. 6º. Lei nº 10.887/04, art. 1º. 
DATA: 13.12.2017 
PUBLICAÇÃO DOC: 912, de 26.01.2018. p. 124 
INDEXAÇÃO: Aposentadoria com proventos integrais. Paridade. Jornada de 
trabalho. Professor. 
 
AC-CON nº 030/17 – Município de São Luis de Montes Belos 
EMENTA: O procedimento e critérios para o reembolso de despesas com viagens, 
diárias ou adiantamento devem ser previstos em lei e não é possível ao beneficiário 
optar pela forma como se dará o ressarcimento. 
Não havendo previsão legal, a indenização deve ser feita por meio de reembolso 
pela Administração, que deverá adotar procedimentos rígidos para a prestação de 
contas, com toda a documentação comprobatória dos gastos. 
DATA: 20.12.2017 
PUBLICAÇÃO DOC: 920, de 07.02.2018. p. 83 
INDEXAÇÃO: Diárias. Ressarcimento. Indenização. Princípio da moralidade. 
Princípio da razoabilidade. Princípio da economicidade. 
 
AC-CON nº 031/17 – Município de Aparecida de Goiânia 
EMENTA: A vedação ao nepotismo está prevista na Constituição Federal, 
dispensando a edição de ato normativo pelo município. 
A Súmula Vinculante nº 13, do Supremo Tribunal Federal, define critérios objetivos 
de configuração de nepotismo na Administração Pública 
CF/88, art. 37, I. Súmula Vinculante nº 13 do STF 
NOTA: Revoga a RC nº 026/09. 
DATA: 20.12.2017 
PUBLICAÇÃO DOC: 920, de 07.02.2018. p. 12 
INDEXAÇÃO: Cargo em comissão. Parentesco. Nepotismo.  
 
AC-CON nº 032/17 – Goiânia – Secr. Munic. Administração 
EMENTA: A Administração Pública, na aquisição de bens e contratação de serviços, 
deve estimar os preços em pesquisas, priorizando valores adjudicados em licitações 
de outros órgãos, só utilizando, excepcionalmente, a consulta direta no mercado. 
Desistindo o primeiro colocado, deve-se convocar os remanescentes, na ordem de 
classificação, no mesmo prazo e condições do primeiro classificado, ou revogar a 
licitação. 
Em caso de pregão, desistindo o vencedor, o pregoeiro deve examinar as ofertas 
subsequentes e a qualificação dos licitantes, em ordem de classificação, até a 
apuração de proposta que atenda ao edital, declarando vencedor o licitante. 
Lei nº 8.666/93, art. 64, § 2º; art. 81. Lei nº 10.520/02, art. 4º, XVI e XXIII 
DATA: 20.12.2017 
NOTA: Revoga o AC-CON nº 013/13 
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PUBLICAÇÃO DOC: 912, de 26.01.2018. p. 34 
INDEXAÇÃO: Licitação. Estimativa de preço. Cotação. Preço de mercado. Pregão. 
Comprasnet. : Ata de registro de preços. Sistema de Registro de Preços. 
 
AC-CON nº 033/17 – Município de Hidrolândia 
EMENTA: O município pode adotar o Diário Oficial Municipal da Associação Goiana 
de Municípios como veículo de imprensa oficial, definido em lei local, caso em que é 
permitida a publicação de aviso de edital de pregão apenas por esse meio. 
Compete ao município regulamentar dispositivo da Lei nº 10.520/02, que determina 
a publicação do aviso de edital em jornal de grande circulação. 
Nas modalidades de concorrência, tomada de preços, concurso e leilão, deve-se 
divulgar os editais nos veículos previstos no art. 21 da Lei n° 8.666/93.  
A autenticidade e integridade das informações publicadas em diário oficial eletrônico 
devem ser asseguradas por meio de certificação digital, observadas as normas. 
Lei nº 8.666/93, art. 6º, XIII; art. 16; art. 21; art. 26; art. 61; art. 109. Lei nº 10.520/02, 
art. 4º, I. Lei nº 12.527/11, art. 8º, § 1º, IV e § 2º. 
DATA: 20.12.2017 
PUBLICAÇÃO DOC: 919, de 06.02.2018. p. 19 
INDEXAÇÃO: Diário oficial. Imprensa oficial. Pregão. Modalidade de licitação. LAI. 
 
AC-CON nº 001/18 – Câmara Municipal de Caldas Novas 
EMENTA: O município deve fazer o recolhimento e o repasse da contribuição 
sindical anual, mediante prévia e expressa autorização do servidor público. 
Lei nº 13.467/2017. CLT, art. 579 
DATA: 31.01.2018 
PUBLICAÇÃO DOC: 919, de 06.02.2018. p. 07 
INDEXAÇÃO: Contribuição sindical. 
 
AC-CON nº 002/18 – Município de Córrego do Ouro 
EMENTA: São vedadas a participação em licitação e a contratação ou a contratação 
direta de cônjuge, companheiro ou parente até terceiro grau de: agente político, 
secretário municipal, ocupante de cargo de direção, chefia, membros da comissão 
de licitação e de pessoas jurídicas que tenham como sócio uma das pessoas nas 
situações descritas, respeitadas as exceções. 
Lei nº 8.666/93, art. 9º, III, §3º e §4º; art. 3º 
DATA: 28.03.2018 
PUBLICAÇÃO DOC: 954, de 03.04.2018. p. 30 
INDEXAÇÃO: Parentesco. Nepotismo. Princípio da moralidade. Princípio da 
isonomia. Princípio da impessoalidade. Licitação, participação. Contratação direta. 
 
AC-CON nº 003/18 – Município de Caldas Novas 
EMENTA: Em licitação destinada exclusivamente a Microempresas (ME) e 
Empresas de Pequeno Porte (EPP), cujos itens de contratação estejam dentro do 
limite legal, e havendo no mínimo três fornecedores qualificados sediados na região, 
podem participar quaisquer empresas enquadradas como ME e EPP, mesmo de fora 
da região. 
A Administração não é obrigada a manter cadastro de fornecedores enquadrados 
como ME e EPP, sendo possível contratar mesmo que não exista cadastro prévio. 
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Em caso de licitação deserta, deve a Administração repetir o certame. 
LC nº 123/16, art. 48, § 3º. 
DATA: 25.04.2018 
PUBLICAÇÃO DOC: 975, de 04.05.2018. p. 07 
PUBLICAÇÃO DOC: 997, de 11.06.2018. p. 08 
INDEXAÇÃO: Licitação. Microempresa. Pequena empresa. Tratamento diferenciado. 
Tratamento simplificado. Licitação deserta. 
 
AC-CON nº 004/18 – Goiânia – COMURG 
EMENTA: É possível a utilização da NBC TG 23 (R2) para a regularização de erros 
contábeis ocorridos nos exercícios anteriores.  
Lei nº 6.404/76, art. 186, § 1º 
DATA: 09.05.2018    
PUBLICAÇÃO DOC: 993, de 05.06.2018. p. 135 
INDEXAÇÃO: Conciliação bancária. Exercício financeiro anterior. Plano de contas. 
 
AC-CON nº 005/18 – Município de Urutaí 
EMENTA: É vedado ao município contratar e remunerar prestador de serviços e 
colocá-lo à disposição de órgãos da administração direta e indireta da União ou dos 
Estados, por meio de convênio, por se tratar de aplicação imprópria do instituto da 
cessão de servidores, de tratamento diverso dos contratos regidos pela Lei nº 
8.666/93.  
É vedada a contratação de prestador de serviços para o exercício de atividades 
típicas do Estado, como as de regulação e fiscalização, por envolverem a prática de 
atos de império, exclusivos do Poder Público e indelegáveis a particulares. 
Lei nº 8.666/93 
DATA: 09.05.2018 
PUBLICAÇÃO DOC: 993, de 05.06.2018. p. 333 
INDEXAÇÃO: Cessão de pessoal. Prestação de serviços. Ato de Império. 
 
AC-CON nº 006/18 – Município de Cachoeira Alta 
EMENTA: É possível o custeio por Município membro de Associação de Municípios, 
de despesas com manutenção de "casa de apoio" de posse da Associação. O 
vínculo entre Município e Associação se dará na forma de Consórcio Público ou 
Convênio  
Lei nº 11.107/05. Lei nº 8.666/93, art. 116. 
DATA: 30.05.2018 
PUBLICAÇÃO DOC: 1015, de 12.07.2018. p. 7 
INDEXAÇÃO: Administração municipal. Licitação. Convênio. Consórcio público. 
Casa de apoio. Associação civil. 
 
AC-CON nº 007/18 – Goiânia – COMURG 
EMENTA: Em contrato de gerenciamento de frota de veículos, para manutenção 
preventiva e corretiva, a Administração é a tomadora do serviço da rede credenciada 
e as notas fiscais devem ser emitidas em seu nome. Os pagamentos devem ser 
efetuados à empresa gerenciadora que repassa à rede credenciada o que lhe cabe. 
DATA: 13.06.2018 
PUBLICAÇÃO DOC: 1005, de 25.06.2018. p. 76 
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INDEXAÇÃO: Faturamento. Veículo, manutenção. Nota fiscal.  
 
AC-CON nº 008/18 – Câmara Municipal de Anápolis 
EMENTA: É desnecessário o pagamento de verbas rescisórias a servidor ocupante 
de cargo em comissão, quando da sua exoneração e imediata nomeação em outro 
cargo também comissionado, tendo em vista a continuidade do vínculo jurídico entre 
o servidor e a administração pública. 
Sujeita-se à discricionariedade da administração a necessidade de abrir nova 
matrícula do servidor. 
DATA: 13.06.2018 
PUBLICAÇÃO DOC: 1005, de 25.06.2018. p. 08 
INDEXAÇÃO: Servidor público. Cargo em comissão. Exoneração de pessoal. 
Nomeação de pessoal. Verba rescisória. Vínculo empregatício, continuidade. 
 
AC-CON nº 009/18 – Câmara Municipal de Edéia 
EMENTA: É possível a concessão de férias anuais a vereador acrescidas de um 
terço sobre o valor dos subsídios, desde que haja previsão em lei, autorização na 
LDO e na LOA, e que os efeitos sejam produzidos no exercício seguinte. 
Cabe à Câmara Municipal regulamentar férias coletivas e gozo antecipado de férias. 
Caso não seja cumprido integralmente o mandato e tendo o vereador gozado de 
férias antecipadas, deve ser ressarcido ao erário o valor correspondente. 
CF/88, art. 29 
DATA: 20.06.2018 
PUBLICAÇÃO DOC: 1008, de 29.06.2018. p. 75 
INDEXAÇÃO: Poder Legislativo. Vereador. Subsídio. Adicional de férias. LDO. LOA. 
 
AC-CON nº 010/18 – Município de Doverlândia 
EMENTA: O município não pode promover a atualização dos valores das faixas de 
modalidades de licitação, por se tratar de competência privativa da União. 
CF/88, art. 22, XXVII. Lei nº 8.666/93, art. 23, I, II ; art. 24, I, II; art. 120. Decreto nº 
9.412/19 
DATA: 20.06.2018 
NOTA: Ver Decreto nº 9.412/18, que atualizou os valores das modalidades de 
Licitação. 
PUBLICAÇÃO DOC: 1015, de 12.07.2018. p. 16 
INDEXAÇÃO: Modalidade de licitação. Correção monetária. Competência privativa. 
 
AC-CON nº 011/18 – Município de Goiânia 
EMENTA: A utilização da tabela da AGETOP e de tabelas de órgãos estaduais é 
prioritária e podem não ser aplicadas em casos excepcionais 
Não há incompatibilidade entre os dispositivos da IN nº 010/15, do TCMGO e os 
dispositivos da Lei nº 8.666/93. 
Lei nº 8.666, art. 43, IV. IN nº 010/15, art. 5º, , §1º, “b”, 1. 
DATA: 27.06.2018 
NOTA: Ver também IN nº 010/15 
PUBLICAÇÃO DOC: 1013, de 10.07.2018. p. 65 
INDEXAÇÃO: Licitação. Cotação. Preço de mercado. 
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AC-CON nº 012/18 – Município de Itaguari 
EMENTA: Lei municipal que cria gratificação de chefe de Ciretran, destinada a 
servidor público estadual ocupante de cargo em comissão. 
Consulta não conhecida por se tratar de caso concreto. 
DATA: 04.07.2018 
PUBLICAÇÃO DOC: 1016, de 13.07.2018. p. 35 
 
AC-CON nº 013/18 – Município de Anápolis 
EMENTA: Contrato de prestação de serviço contínuo pode ser firmado em prazo 
superior ao do respectivo exercício financeiro, hipótese na qual não ficará adstrito à 
vigência do crédito orçamentário do exercício. Deve o administrador realizar o 
empenho global dos valores de cada exercício e demonstrar as vantagens para a 
Administração Pública. 
Lei nº 8.666/93, art. 57, II. 
DATA: 08.08.2018 
PUBLICAÇÃO DOC: 1030, de 17.08.2018. p. 10 
INDEXAÇÃO: Contrato. Prestação de serviços. Serviços contínuos. Empenho. 
Exercício financeiro. 
 
AC-CON nº 014/18 – Município de Anicuns 
EMENTA: A origem dos recursos utilizados pelo município para a remuneração dos 
Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate às Endemias (ACE) 
não acarreta alterações no vínculo jurídico entre ambos e não implica restrição a 
direitos e garantias previstos no estatuto dos servidores públicos do Município.  
O adicional de titularidade, previsto no Estatuto dos servidores, deve ser pago aos 
ACS e ACE vinculados ao regime estatutário e que preencham os requisitos legais 
para a concessão, com percentual sobre o vencimento padrão, e não sobre a 
contrapartida do município 
O Município não pode reduzir os vencimentos dos ACS e ACE que já recebem o 
adicional de titularidade calculado sobre o vencimento base, para fazer incidi-lo 
apenas sobre a quantia de 5% (cinco por cento) do valor previsto como piso salarial. 
Lei nº 11.350/06 
DATA: 26.09.2018 
PUBLICAÇÃO DOC: 1061, de 02.10.2018. p. 28 
INDEXAÇÃO: Agente comunitário de saúde. Agente de combate às endemias. 
Regime estatutário. Vencimento. 
 
AC-CON nº 015/18 – Mineiros Prev. 
EMENTA: É legal a utilização reserva financeira de sobras do custeio das despesas 
administrativas do exercício para a construção do prédio da autarquia do RPPS, 
para uso exclusivo da unidade gestora. 
Pode ser gasto até o montante da reserva, devendo ser evidenciado no registro 
contábil a utilização de recursos de exercícios anteriores e a previsão orçamentária 
do gasto. 
Lei nº 4.320/64. Portaria MPS nº 402/08, art. 15, III a VI. 
DATA: 17.10.2018 
PUBLICAÇÃO DOC: 1077, de 26.10.2018. p. 32 
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INDEXAÇÃO: Regime Próprio de Previdência Social. Exercício financeiro anterior. 
Taxa de administração. Obra pública. 
 
AC-CON nº 016/18 – Rubiataba – SMEC 
EMENTA: É possível o pagamento de horas complementares, com aumento de 
carga horária de 20 horas para 40 horas, ao profissional do Magistério nos meses de 
férias de janeiro e julho, conforme previsão em lei, desde que não coincida com as 
férias do servidor. 
DATA: 31.10.2018 
PUBLICAÇÃO DOC: 1084, de 09.11.2018. p. 24 
INDEXAÇÃO: Magistério. Professor. Jornada de trabalho, complementação. Férias. 
 
AC-CON nº 017/18 – Município de Santo Antônio de Goiás 
EMENTA: Autarquia municipal gestora do RPPS deve contribuir para o PASEP 
incidente sobre as receitas auferidas pelo fundo previdenciário. 
A contribuição pode ser custeada com recursos da taxa de administração e o 
excesso de gastos com a taxa pode ser suportado pelo município, excluídas as 
receitas de aplicações financeiras. 
Portaria MPS nº 402/08, art. 15, I, II. 
DATA: 31.10.2018 
PUBLICAÇÃO DOC: 1094, de 27.11.2018. p. 76 
INDEXAÇÃO: Regime Próprio de Previdência Social. Autarquia. PIS-PASEP. Taxa 
de administração.  
 
AC-CON nº 018/18 – Município de Senador Canedo 
EMENTA: É permitido ao município firmar contrato ou ajuste com terceiro particular 
que alugue imóvel de propriedade de agente político ou de parente desse agente, 
devendo ser observados os princípios da administração pública. 
Lei nº 13.019/14 
DATA: 31.10.2018 
PUBLICAÇÃO DOC: 1094, de 27.11.2018. p. 80 
INDEXAÇÃO: Administração municipal. Contrato. Locação de bem imóvel. Princípio 
da isonomia. Princípio da moralidade. Princípio da impessoalidade.  
 
AC-CON nº 019/18 – Município de Hidrolândia 
EMENTA:  O município pode instituir, mediante lei, a prorrogação da licença-
maternidade por mais 60 dias, devendo os valores pagos neste período ser 
custeados pelo Tesouro Municipal.  
A lei que instituir a prorrogação será aplicável às servidoras que ainda estiverem em 
gozo da licença-maternidade pelo período de 120 dias ao tempo do início de sua 
vigência, não retroagindo às licenças já usufruídas integralmente. 
CF/88, art. 5º, XXXVI. Decreto-Lei nº 4.657/42. Lei nº 12.376/10. ON SPS/MF nº 
002/09. 
DATA: 07.11.2018 
PUBLICAÇÃO DOC: 1094, de 27.11.2018. p. 46 
INDEXAÇÃO: Licença à gestante, prorrogação. 
 
AC-CON nº 020/18 – Não disponibilizada 
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EMENTA:  
DATA:  
PUBLICAÇÃO DOC:  
 
AC-CON nº 021/18 – Câmara Municipal de Cachoeira Alta 
EMENTA:. O pagamento de décimo terceiro salário e de adicional de férias a agente 
político não está sujeito à vedação da Lei de Responsabilidade Fiscal. 
O adicional de férias para vereador pode ser regulamentado pelo Poder Legislativo 
mediante resolução, lei ou emenda à lei orgânica municipal.  
A data da publicação de acórdão do STF sobre o tema não tem correlação com a 
instituição dos direitos, e sim, sua previsão em ato normativo municipal, sendo 
possível o pagamento retroativo das verbas, se previstas em lei municipal, 
respeitada prescrição quinquenal. 
As férias referentes ao período aquisitivo do último ano de mandato eletivo deverão 
ser gozadas pelos vereadores dentro dos períodos de recesso, resguardando-se o 
período de descanso e o terço constitucional de férias aos edis.  
Compete às Câmaras Municipais a regulamentação de férias coletivas e da 
concessão antecipada das férias, de modo a evitar gastos com indenizações por 
férias não gozadas. Em caso de não cumprimento integral do mandato, deve ser 
devolvido o valor correspondente ao período de férias concedidas antecipadamente. 
CF/88, art. 7º, VIII, XVII; art. 29. LC nº 101/00, art. 21, parágrafo único. 
NOTA: Ver também IN nº 012/17 
DATA: 14.11.2018 
PUBLICAÇÃO DOC: 1105, de 12.12.2018. p. 08 
INDEXAÇÃO: Supremo Tribunal Federal. LRF. Décimo terceiro salário. Férias. 
Adicional de férias. Prescrição. Poder Legislativo. Recesso. Agente político. 
Vereador. 
 
AC-CON nº 022/18 – Município de Santo Antônio de Goiás 
EMENTA: É possível ao Vereador se afastar mediante licença para assumir cargo de 
secretário municipal, com opção pelo subsídio da vereança, desde que previsto na 
lei orgânica municipal, devendo o ônus ser coberto pelo Poder Executivo. 
CF, art. 29, IX. 
DATA: 14.11.2018 
PUBLICAÇÃO DOC: 1094, de 27.11.2018. p.78 
PUBLICAÇÃO DOC: 1177, de 02.05.2019. p.169 
NOTA: Altera a RC nº 014/06, a RC nº 108/96 e a RC nº 125/89  
INDEXAÇÃO: Vereador. Secretário municipal. Remuneração. Subsídio. 
 
AC-CON nº 023/18 – Câmara Municipal de Hidrolândia 
EMENTA: Vereador preso provisoriamente não tem direito ao recebimento de 
subsídio, ressalvada decisão judicial em sentido contrário, caso em que, mesmo 
após a posse do suplente, a despesa continuará integrando a despesa com pessoal  
da câmara municipal. 
CF/88, art. 29-A, caput e § 1º. LC nº 101/00, arts 19, 20. 
DATA: 21.11.2018 
PUBLICAÇÃO DOC: 1102, de 07.12.2018. p. 22 
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INDEXAÇÃO: Vereador. Prisão preventiva. Subsídio. Suplente. Despesa com 
pessoal. LRF. 
 
AC-CON nº 024/18 – Município de Campos Belos 
EMENTA: É constitucional a incorporação, em atividade, de gratificação pelo 
exercício de função de confiança ou cargo em comissão, desde que haja previsão 
legal, não se permitindo contagem de tempo anterior à data da lei que institui o 
benefício, garantindo a estabilidade financeira do servidor. 
É vedada mais de uma incorporação e o pagamento da parcela da gratificação pelo 
exercício da mesma ou de nova função de confiança ou cargo em comissão que 
corresponda até o valor de uma primeira incorporação. 
CF/88, art. 169, § 1º. LC 101/00, arts. 16, 17, caput e § 1º; art. 21, I; art. 22. Lei nº 
9.527/97. EC Estadual nº 10/95.  
DATA: 18.12.2018 
NOTA: Revoga a RC nº 088/00 
PUBLICAÇÃO DOC: 1111, de 20.12.2018. p. 47 
INDEXAÇÃO: Gratificação, incorporação. Cargo em comissão. Função de confiança. 
LRF. 
 
AC-CON nº 025/18 – Câmara Municipal de Goiânia 
EMENTA: É possível a concessão de a vantagem pecuniária a servidor que já tenha 
percebido a mesma vantagem anteriormente, porém anulada por vicio de 
inconstitucionalidade de lei instituidora, desde que tenha implementado, na vigência 
de outra lei legal válida, os requisitos para a concessão do direito, mesmo que essa 
lei posteriormente tenha sido revogada. Ao ser incorporada à remuneração, a 
vantagem desvincula-se da gratificação ou de outra vantagem que lhe serviu de 
referência, assumindo valor certo.  
Se identificada ilegalidade em vantagem integrante de ato de aposentadoria já 
registrado pelo Tribunal, permanece o dever de autotutela da administração para 
proceder à revisão/supressão dos proventos, submetendo os efeitos da decisão a 
nova manifestação do Tribunal. 
Em caso de julgamento pela ilegalidade de aposentadoria pelo TCMGO, deve-se 
utilizar a via recursal para a apresentação da revisão/supressão. 
CF/88, art. 37, X. Lei Estadual nº 15.958/07 (LOTCMGO), art. 38 e art. 43-C. 
DATA: 18.12.2018 
PUBLICAÇÃO DOC: 1111, de 20.12.2018. p. 85 
INDEXAÇÃO: Vantagem pecuniária. Inconstitucionalidade. Revogação. 
Aposentadoria. Proventos. Princípio da autotutela. Recurso. 
 
AC-CON nº 001/19 – Abadiânia Prev 
EMENTA: O ente responsável pela remuneração do servidor público cedido a órgão 
ou entidade da administração pública direta ou indireta de outro ente federativo 
também é responsável pelo pagamento do abono de permanência, salvo disposição 
em contrário, devendo também se responsabilizar pelo desconto da contribuição 
previdenciária e pelo repasse ao regime de previdência social ao qual esteja 
vinculado o servidor cedido. 
DATA: 06.02.2019 
PUBLICAÇÃO DOC: 1130, de 18.02.2019. p. 05 
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INDEXAÇÃO: Cessão de pessoal. Abono de permanência. Contribuição 
previdenciária. 
 
AC-CON nº 002/19 – Aurilândia – Auri-Prev 
EMENTA: É possível a majoração da alíquota de contribuição previdenciária dos 
servidores vinculados ao RPPS, desde que observadas as disposições normativas e 
constitucionais inerentes à matéria. 
CF/88, art. 40; art. 150, IV. Portaria MPS nº 402/08. Portaria MF nº 464/18.  
DATA: 20.02.2019 
PUBLICAÇÃO DOC: 1135, de 25.02.2019. p. 08 
INDEXAÇÃO: Contribuição previdenciária. Alíquota. Regime Próprio de Previdência 
Social. 
 
AC-CON nº 003/19 – Município de Santo Antônio de Goiás 
EMENTA: A conversão do período de  férias do prefeito em pecúnia exige  previsão 
expressa em lei local e viabilidade orçamentária e financeira para sua concessão. O 
pagamento de indenização de  férias vencidas e não gozadas pelo prefeito só pode 
ocorrer ao final do mandato eletivo e se o motivo do não exercício do direito decorrer 
de necessidade da administração. Orienta para a observância de normas da CLT e 
da OIT na elaboração  da norma municipal sobre conversão de férias. 
Convenção OIT nº 132. CLT, art. 143. 
DATA: 27.02.2019 
PUBLICAÇÃO DOC: 1160, de 04.04.2019. p. 69 
INDEXAÇÃO: Prefeito. Férias. Abono pecuniário. 
 
AC-CON nº 004/19 – Município de Senador Canedo 
EMENTA: Inexiste direito subjetivo à nomeação de candidato aprovado em concurso 
público fora do número de vagas previstas no edital (cadastro de reserva). Exceções 
quando, dentro da validade do concurso surgirem novas vagas ou novo concurso e 
se ocorrer preterição de candidatos; quando surgir vaga em decorrência de 
desistência de candidato melhor classificado; em caso de burla, pela contratação de 
temporários ou comissionados. Ressalva a decisões judiciais. Abertura de novo 
certame não obriga a nomeação de candidatos aprovados no cadastro de reserva do 
concurso anterior.  
CF/88, art. 37, IV. STF RE nº 598.099/MS 
DATA: 27.02.2019 
PUBLICAÇÃO DOC: 1145, de 14.03.2019. p. 34 
INDEXAÇÃO: Concurso público. Candidato, convocação. Vaga (pessoal). 
 
AC-CON nº 005/19 – Município de Santa Cruz de Goiás 
EMENTA: É possível a realização de licitação na modalidade de Convite com menos 
de três convidados, caso algum dos licitantes seja inabilitado por apresentar 
irregularidade fiscal, desde que a Administração tenha convidado três ou mais 
licitantes.  
Só deve ser exigida a regularidade fiscal de Microempresa (ME) e Empresas de 
Pequeno Porte (EPP) na assinatura do contrato, sendo assegurado prazo de até 5 
dias úteis, prorrogáveis por igual período, para a apresentação da documentação. 
LC nº 123/06, art. 46. Lei nº 8.666/93, art. 22, § 3º. 
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DATA: 13.03.2019 
PUBLICAÇÃO DOC: 1150, de 21.03.2019. p. 82 
INDEXAÇÃO: Licitação. Convite. Pequena empresa. Microempresa. Regularidade 
fiscal. 
 
AC-CON nº 006/19 – Município de Corumbaíba 
EMENTA: Não é possível o pagamento de abono de permanência a servidor com 
deficiência, que tem o direito de se aposentar pelo regime especial, caso decida 
permanecer em atividade no serviço público municipal. 
CF/88, art. 40, §4º, I e § 19. LC nº 142/13. IN MPS/SPPS nº 002/14. 
DATA: 24.04.2019 
PUBLICAÇÃO DOC: 1182, de 09.05.2019. p. 18 
INDEXAÇÃO: Pessoa com deficiência. Abono de permanência. Aposentadoria 
especial. 
 
AC-CON nº 007/19 – Procurador Geral de Justiça 
EMENTA: Não havendo lei específica, a designação de servidor efetivo, em estágio 
probatório, para o exercício de cargo em comissão ou de função gratificada, não 
suspende o período probatório, desde que a natureza do cargo ou da função tenha 
relação com as funções do cargo efetivo. A Administração Pública deve verificar se 
há compatibilidade da natureza do cargo em comissão é compatível com o cargo 
efetivo e, sendo incompatíveis, deve ser suspensa a avaliação de desempenho até o 
retorno do servidor ao cargo de origem. 
DATA: 22.05.2019 
PUBLICAÇÃO DOC: 1201, de 06.06.2019. p. 139 
INDEXAÇÃO: Servidor público. Cargo efetivo. Função de confiança. Cargo em 
comissão. Estágio probatório. Avaliação de desempenho. 
 
AC-CON nº 008/19 – Câmara Municipal de Quirinópolis 
EMENTA: Não é permitida a dispensa do controle de jornada de trabalho do 
advogado público, devendo este se submeter às regras estabelecidas para todos os 
servidores públicos.  
É possível a substituição do registro de ponto por mecanismos alternativos de 
frequência e produtividade, desde que que previsto em ato próprio. 
DATA: 22.05.2019 
PUBLICAÇÃO DOC: 1203, de 10.06.2019. p. 09 
INDEXAÇÃO: Jornada de trabalho, controle. Advogado. 
 
AC-CON nº 009/19 – Goiânia – Procon 
EMENTA: A desvinculação dos recursos do FMPDC Goiânia deve ser feita 
aplicando-se, sobre o total, o percentual de 30% previsto no art. 76-B do ADCT da 
CF/88 e, sobre os 70% restantes, o percentual de até 30% definido no art. 16, 
parágrafo único, da Lei Municipal nº 7.770/97, exclusivamente para despesa com 
pessoal e custeio das atividades relacionadas às suas finalidades essenciais, no 
âmbito da Secretaria Municipal de Governo e de Articulação Institucional. 
CF/88, ADCT, art. 76-B. 
DATA: 22.05.2019 
PUBLICAÇÃO DOC: 1203, de 10.06.2019. p. 07 
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INDEXAÇÃO: Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor. Despesa com 
pessoal. Desvinculação de receitas. 
 
AC-CON nº 010/19 – Município de Mineiros 
EMENTA: O município não pode realizar contratação temporária de servidor com a 
finalidade de cedê-los a outro ente federado. É possível a contratação por prazo 
determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, 
respeitados os dispositivos constitucionais e legais. 
CF/88, art. 37, IX. LC nº 101/00, art. 21; art. 62.                                                                
DATA: 05.06.2019 
PUBLICAÇÃO DOC: 1219, de 05.07.2019. p. 11 
INDEXAÇÃO: Contratação temporária. Cessão de pessoal.  
 
AC-CON nº 011/19 – Goiânia – SMT  
EMENTA: Recursos decorrentes de multas de trânsito podem ser destinados a 
órgãos ou entidades que exerçam atribuições de guarda municipal, com exceção da 
parcela alcançada pela desvinculação do art. 76-B, do ADCT da CF/88. 
Na contabilização das receitas de multas de trânsito deve-se usar a codificação de 
natureza de receita 1.9.1.0.01.1.1 (Multas Previstas em Legislação Específica), e a 
fonte de recursos 1.71.019 (Multas de Trânsito). 
Não é obrigatória conta bancária específica para a movimentação de recursos 
arrecadados com multas de trânsito. 
CF/88, ADCT, art. 76-B. Lei nº 9.503/97, art. 320 
DATA: 12.06.2019 
PUBLICAÇÃO DOC: 1211, de 24.06.2019. p. 14  
INDEXAÇÃO: Código de Trânsito Brasileiro. Receita. Classificação orçamentária. 
Multa. Trânsito. Desvinculação de receitas. Fonte de recursos. 
 
AC-CON nº 012/19 – Câmara Municipal de Caldazinha 
EMENTA: O Poder Executivo pode realizar licitação com a finalidade de contratação 
de empresa para a realização de concurso público para provimento de cargos da 
câmara municipal, utilizando os valores da taxa de inscrição como forma de 
pagamento. 
A empresa pode ser remunerada com base na quantidade de inscritos, prevendo-se 
valores máximos e mínimos no contrato.  
As receitas arrecadadas com as inscrições constituem receita pública do município e 
devem ser contabilizadas conforme a Lei nº 4.320/64. 
Havendo diferença entre a arrecadação e a despesa total, as sobras integrarão as 
receitas públicas ordinárias do município. 
CF/88, art. 29-A. Lei nº 4.320/64. 
DATA: 12.06.2019 
PUBLICAÇÃO DOC: 1211, de 24.06.2019. p. 8  
INDEXAÇÃO: Poder Executivo. Poder Legislativo. Receita. Despesa. Licitação. 
Concurso Público.  
 
AC-CON nº 013/19 – Abadia de Goiás - ABADIAPREV 
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EMENTA: A Portaria nº 333/17 (MF) prevê o a possibilidade de parcelamento e 
reparcelamento de débitos previdenciários, respeitada a Lei de Responsabilidade 
Fiscal.  
Os valores referentes à contribuição previdenciária, objeto de parcelamento, devem 
ser incluídos no cálculo da despesa total com pessoal no momento da ocorrência do 
fato gerador e serão contabilizados como dívida consolidada, para fins de limite de 
endividamento. 
LC nº 101/00. Portaria MF nº 333/17 
DATA: 03.07.2019 
NOTA: Ver também DN nº 015/12; RA nº 021/08 
PUBLICAÇÃO DOC: 1226, de 31.07.2019. p. 7  
INDEXAÇÃO: LRF. Previdência social. Débito, parcelamento. Dívida pública. 
Despesa com pessoal. Contribuição previdenciária. 
 
AC-CON nº 014/19 – Câmara Municipal de Edéia 
EMENTA: É irregular a cessão ou disposição de estagiários da câmara municipal 
para outros órgãos da Administração Pública, por se tratar de instituto típico do 
regime funcional de servidores públicos 
O estágio é ato educativo supervisionado, regulamentado por lei federal, cujo 
descumprimento pode ocasionar prejuízos à Administração Pública. 
Lei nº 11.788/08, art. 3º; art. 9º, VII; art.15. 
DATA: 10.07.2019 
PUBLICAÇÃO DOC: 1226, de 31.07.2019. p. 98  
INDEXAÇÃO: Poder Legislativo. Cessão de pessoal. Estágio supervisionado. 
Estagiário. 
 
AC-CON nº 015/19 – Município de Piracanjuba 
EMENTA: Aportes periódicos de recursos realizados pelo município, para 
equacionar o déficit atuarial do RPPS, devem ser aplicados por pelo menos cinco 
anos, têm natureza de “outras despesas correntes”, não são incluídos nas despesas 
com pessoal e não repercutem no limite fiscal estabelecido na Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 
Os recursos dos aportes periódicos, quando utilizados antes de completados cinco 
anos de sua realização, passam a integrar o total das despesas com pessoal e 
repercutem no limite fiscal.  
A contribuição previdenciária suplementar realizada pelo município para equacionar 
o déficit atuarial tem natureza idêntica à da contribuição patronal principal, 
compondo o total das despesas com pessoal. 
LC nº 101/00, art. 18; art. 19. Portaria MF nº 464/18. Portaria MPS nº 746/11. 
DATA: 10.07.2019 
PUBLICAÇÃO DOC: 1226, de 31.07.2019. p. 231  
INDEXAÇÃO: Regime Próprio de Previdência Social. Contribuição previdenciária. 
LRF. Transferência de recursos. Despesa com pessoal. 
 
AC-CON nº 016/19 – Câmara de Cachoeira Dourada 
EMENTA: A Câmara Municipal pode recolher os valores de taxas de inscrição de 
concurso público para provimento de cargos do seu quadro de pessoal, sendo 
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vedada a criação de conta especial. A correlação entre a receita e a despesa, de 
fonte/destinação, no caso, não caracteriza vinculação.  
Os valores despendidos pela Câmara, até o limite dos valores obtidos com 
inscrições não devem incidir no limite total de despesa previsto no art. 29-A, caput, 
da Constituição Federal; caso o gasto ultrapasse o arrecadado, será incluído no 
cálculo do art. 29-A. O valor excedente entro o recolhimento e as despesas deverá 
ser recolhida ao Poder Executivo. 
As receitas decorrentes das inscrições não devem ser computadas como repasse de 
duodécimo por parte do Poder Executivo.  
A receita arrecadada pela Câmara em sua conta própria tem natureza de receita 
orçamentária corrente do município e deve ser contabilizada pelo Poder Legislativo; 
a previsão da receita deve guardar a mesma fonte/destinação de recursos que a 
execução da despesa. 
CF/88, art. 29-A, caput. 
DATA: 14.08.2019 
PUBLICAÇÃO DOC: 1249, de 02.09.2019. p. 39 
INDEXAÇÂO: Concurso público, inscrição. Taxa. Duodécimo. Poder Legislativo. 
Poder Executivo. Receita. Despesa. 
 
AC-CON nº 017/19 – Município de Cachoeira Dourada 
EMENTA: É possível a aquisição, por município, de bem imóvel  localizado em outro 
município ou estado, para servir de casa de apoio a pessoas em tratamento de 
saúde, respeitadas as regras da Constituição Federal e da Lei de Licitações e o 
interesse público.  
Pode ser utilizado o duodécimo devolvido pela Câmara ao Poder Executivo, para a 
aquisição do imóvel. Por se tratar de despesa de capital, deve estar prevista na 
LOA, no PPA e na LDO e, na falta de previsão nesses instrumentos, devem ser 
feitas alterações legislativas. 
CF/88, art. 29-A; art. 37, XXI; art. 165, § 1º e § 2º; art. 167. Lei nº 8.666/93, art. 24, 
X; art. 26 
DATA: 14.08.2019 
PUBLICAÇÃO DOC: 1249, de 02.09.2019. p. 43 
INDEXAÇÃO: Bem imóvel, aquisição. Casa de apoio. Licitação. Interesse público. 
Duodécimo. Despesa de capital. LOA. LDO. PPA. 
 
AC-CON nº 018/19 – Câmara de Paraúna 
EMENTA: A Câmara Municipal não pode contratar advogado dativo para defesa de 
ex-prefeito em processo de julgamento do Parecer Prévio emitido pelo TCMGO, por 
inexistir previsão legal. Também não é possível o pagamento de honorários a 
advogado para realizar tal defesa, configurando ato de improbidade administrativa a 
realização de despesa com essa finalidade. 
CF/88, art. 37, caput. Lei 8.429/92. 
DATA: 14.08.2019 
PUBLICAÇÃO DOC: 1249, de 02.09.2019. p. 165 
INDEXAÇÃO: Poder Legislativo. Defensor dativo. Advogado, contratação. 
Honorários advocatícios. Despesa. Improbidade administrativa. 
 
AC-CON nº 019/19 – Edealina - FMPS 
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EMENTA: O tempo de serviço exercido por profissional de educação na função de 
“inspetor” não pode ser considerado como efetivo exercício nas funções de 
magistério para fins de aposentadoria especial de professor, independentemente de 
ter sido prestado em estabelecimento de ensino ou na Secretaria de Educação. 
Em caso de cessão do servidor para outro órgão a aposentadoria especial só será 
possível se atendidos os requisitos do §2º do art. 67 da Lei Federal nº 9.394/96, que 
define quais atividades são consideradas como “funções de magistério”. 
CF/88, art. 40, § 5º. Lei nº 9.394/96, art. 67, § 2º. Lei nº 11.301/06 
DATA: 21.08.2019 
PUBLICAÇÃO DOC: 1249, de 02.09.2019. p. 81 
INDEXAÇÃO: Tempo de serviço. Magistério. Aposentadoria especial. Tempo de 
contribuição, redução. Cessão de pessoal. 
 
AC-CON nº 020/19 – Câmara de Bom Jesus de Goiás 
EMENTA: O Poder Legislativo detém a iniciativa privativa para propor lei instituidora 
do benefício de auxílio alimentação aos seus servidores, devendo observar critérios 
como: existência de lei em sentido estrito com previsão das situações que autorizam 
o pagamento e respeito aos princípios da isonomia, proporcionalidade e 
razoabilidade. Sua concessão deve estar prevista no orçamento e na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias e deve atender às regras do art. 16 e 17 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal. O auxílio-alimentação tem caráter indenizatório, não se  
incorpora aos vencimentos para qualquer fim e nem se estende aos inativos. 
Também não deve ser computado no limite de 70% (setenta por cento) de gasto 
com folha de pagamento previsto no § 1º do art. 29-A da Constituição Federal. 
CF/88, art. 29-A, § 1º; art. 39, § 1º; art. 169, §1º, I e II. LC nº 101/00, art. 16 e art. 17 
DATA: 04.09.2019 
NOTA: Revoga o item 2 da RC nº 044/07 
PUBLICAÇÃO DOC: 1261, de 18.09.2019. p. 34 
INDEXAÇÃO: Auxílio-alimentação. Poder Legislativo. Indenização. LRF. LDO. Folha 
de pagamento. Despesa com Pessoal. 
 
AC-CON nº 021/19 – Município de Abadia de Goiás 
EMENTA: É possível a alienação de área pública para fins de investimento dos 
recursos em construção de escolas, postos de saúde e reforma de bens imóveis, por 
se tratar de uso de receita de capital em despesa de capital, de acordo com as 
normas do direito financeiro e da Lei de Responsabilidade Fiscal. É vedada a 
utilização de receitas provenientes de alienação de bens imóveis para reformas de 
imóveis, por se tratar, em regra, de despesa de custeio, que poderá, 
excepcionalmente, ser caracterizada como despesa de capital no caso de contribuir 
diretamente para a formação ou aquisição de bem de capital.  
Lei nº 4.320/64, art. 12, § 1º e 4º. LC nº 101/00, art. 44. 
DATA: 02.10.2019 
PUBLICAÇÃO DOC: 1281, de 16.10.2019. p. 44  
INDEXAÇÃO: LRF. Alienação de bens. Bem público. Bem imóvel. Reforma (Obra 
pública). Receita de capital. Despesa de capital. Despesa de custeio. 
 
AC-CON nº 022/19 – Município de Orizona 
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EMENTA: Não é possível a concessão de adicional de titularidade aos profissionais 
da educação mediante apresentação de certificados de “cursos livres”, por não 
atender aos requisitos da lei que, no caso, exige autorização do Conselho de 
Educação competente ou que os cursos sejam ministrados por instituições 
credenciadas ou autorizadas por órgão oficial. 
DATA: 09.10.2019 
PUBLICAÇÃO DOC: 1284, de 21.10.2019. p. 146 
INDEXAÇÃO: Professor. Magistério. Remuneração. Gratificação de titularidade. 
Princípio da legalidade. Capacitação.  
 
AC-CON 023/19 – Município de Trindade 
EMENTA: Não é possível a contratação de médico auditor, por meio de 
credenciamento, porque as atividades de natureza regulatória e fiscalizatória são 
típicas de Estado, indelegáveis a terceiros. Essas atividades devem ser exercidas 
por servidores com vínculo efetivo e permanente, por médico efetivo cujas 
atribuições contemplem o exercício dessas funções, ou deve-se realizar concurso 
público de provas e/ou títulos.  
CF/88, art. 37, II. Lei nº 12.842/13, art. 5º. 
DATA: 16.10.2019 
PUBLICAÇÃO DOC: 1297, de 12.11.2019. p. 71 
INDEXAÇÃO: Médico. Auditor. Carreira típica de estado. Credenciamento. Servidor 
público, contratação. Cargo efetivo. Concurso público. 
 
AC-CON 024/19 – Câmara de Palestina de Goiás 
EMENTA: Conhece da consulta sobre legalidade de utilização da Comissão de 
Licitação da Prefeitura Municipal, com aquiescência de seu Chefe de Governo, pelo 
Poder Legislativo, quando o número de servidores da Câmara Municipal for inferior a 
3 (três) servidores. Ressalva a ausência de parecer técnico ou jurídico. 
DATA: 23.10.2019 
PUBLICAÇÃO DOC: 1290, de 01.11.2019. p. 56 
INDEXAÇÃO: Poder Legislativo. Comissão de licitação. Parecer jurídico, ausência. 
Parecer técnico, ausência. 
 
AC-CON 025/19 – Câmara de Goiânia 
EMENTA: É possível a contratação direta, por inexigibilidade de licitação, de  
profissional ou de empresa de consultoria e assessoria técnica, de notória 
especialização, para auxiliar na análise do plano diretor municipal, considerando a 
complexidade e singularidade do objeto. 
CF/88, art. 182, § 1º. Lei nº 8.666/93, art. 25, II e § 1º; art. 13, III. 
DATA: 06.11.2019 
NOTA: Revoga a RC nº 010/06 
PUBLICAÇÃO DOC: 1297, de 12.11.2019. p. 25 
INDEXAÇÃO: Poder Legislativo. Contratação direta. Inexigibilidade de licitação. 
Notória especialização. Plano diretor. Contratação. Serviços. 
 
AC-CON 026/19 – Câmara de Anápolis 
EMENTA: A Câmara Municipal pode fixar os subsídios do prefeito, vice-prefeito, 
vereadores e secretários municipais para a próxima legislatura, no ano 
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imediatamente anterior ao da realização das eleições municipais, desde que não 
haja disposição contrária do Lei Orgânica do Município e que esteja de acordo com 
a IN nº 004/12 do TCMGO 
DATA: 20.11.2019 
NOTA: Ver também IN nº 004/12 
PUBLICAÇÃO DOC: 1310, de 02.12.2019. p. 14 
INDEXAÇÃO: Agente político. Remuneração. Subsídio, fixação. Prefeito. Vice-
Prefeito. Vereador. Secretário municipal. Eleição. 
 
AC-CON 027/19 – Município de Cachoeira de Goiás 
EMENTA: Utiliza-se a licitação na modalidade concorrência para a concessão de 
direito real de uso de bem público, exceto para fins de moradia. Para a concessão 
de direito de uso (administrativa de uso), utiliza-se o pregão, preferencialmente 
eletrônico. A autorização legislativa e a avaliação precedem o certame licitatório. 
Inexistindo lei municipal que exija autorização legal específica, é possível a genérica. 
Podem ser objeto de concessão de uso de bem público terrenos edificados ou não. 
Encaminha cópias dos AC-CON 010/14 e 020/11, sobre assistente de ensino 
(professor leigo). 
Lei nº 8.666/93, art. 17. MP nº 2.220/01. 
DATA: 20.11.2019 
NOTA: Ver também AC-CON nº 010/14 e AC-CON 020/11 
PUBLICAÇÃO DOC: 1310, de 02.12.2019. p. 32 
INDEXAÇÃO: Licitação. Concorrência pública. Pregão. Pregão eletrônico. Bem 
público. Bem imóvel. Concessão de direito real de uso. Direito de uso. 
 
AC-CON 028/19 – Município de Abadia de Goiás 
EMENTA: É possível a permuta de imóvel público por imóvel particular, construído 
ou não, cumpridas as seguintes condições: a) presença de interesse público 
justificado mediante processo administrativo que demonstre as razões de escolha do 
imóvel particular permutado e preço praticado; b) avaliação prévia; c) atendimento 
aos requisitos da lei municipal (lei orgânica ou lei ordinária) para permuta de bens 
imóveis. É possível a realização de chamamento público (prospecção de mercado), 
mesmo que não haja disposição legal. 
DATA: 27.11.2019 
PUBLICAÇÃO DOC: 1326, de 23.01.2020. p. 05 
INDEXAÇÃO: Bem público. Bem imóvel. Permuta. Chamamento público. Interesse 
público. 
 
AC-CON 029/19 – Câmara de Quirinópolis 
EMENTA: O Poder Legislativo tem competência para dispor sobre a forma de 
controle de frequência de seus servidores, por meio de lei ou de resolução. Os 
ocupantes de cargo em comissão devem trabalhar, em regra, na sede da câmara, 
sendo possível, excepcionalmente, a dispensa do registro de ponto, que deve ser 
deferida pela autoridade competente, com motivação, em cada caso. Devem ser 
utilizadas formas alternativas de controle de cumprimento das atividades, por meio 
de relatórios formais amparados em documentos. 
Em caso de omissão, a responsabilidade é solidária aos administradores de cada 
poder e ao responsável pelo controle interno. 
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DATA: 04.12.2019 
PUBLICAÇÃO DOC: 1319, de 12.12.2019. p. 296 
INDEXAÇÃO: Poder Legislativo. Servidor público. Cargo em comissão. Assiduidade. 
Solidariedade. 
 
AC-CON 030/19 – Município de Rio Verde 
EMENTA: A abertura de créditos adicionais suplementares sujeita-se ao limite 
previsto em lei, não se confundindo com transposição, remanejamento ou 
transferência de créditos quando amparada em anulação de dotações. A indicação 
de nova fonte no ato da abertura não afasta a sujeição ao limite da suplementação. 
Emite informação e recomendação a respeito do Sistema de Controle de Contas 
Municipais do TCMGO quanto a alterações orçamentárias. 
Lei nº 4.320/64, art. 43.  
DATA: 11.12.2019 
NOTA: Ver também AC-CON nº 004/16 e IN nº 009/15, anexo IX. 
PUBLICAÇÃO DOC: 1326, de 23.01.2020. p. 249 
INDEXAÇÃO: Abertura de crédito. LOA. 
 
AC-CON 001/20 – Câmara de Anápolis 
EMENTA: No caso de exoneração de servidores efetivos e comissionados as 
parcelas rescisórias de natureza remuneratória (saldo de salário e gratificação 
natalina) devem ser contabilizadas no elemento 11, e computadas dentro do limite 
do art. 29-A da Constituição Federal. As parcelas rescisórias de natureza 
indenizatória (férias não gozadas e/ou proporcionais com acréscimo do terço 
constitucional) devem ser contabilizadas no elemento 94, e não computadas no 
limite do art. 29-A da Constituição Federal. 
CF/88, art. 29-A, § 1º. 
DATA: 12.02.2020 
PUBLICAÇÃO DOC: 1348, de 27.02.2020. p. 06 
NOTA:  Revoga a RC nº 098/01. Altera o item “2” da RC nº 030/07. 
INDEXAÇÃO: Poder Legislativo. Despesa com pessoal. Servidor público. 
Empregado público. Verba rescisória, contabilização. Verba indenizatória. Décimo 
terceiro salário. Adicional de férias. 
 
AC-CON 002/20 – Município de São Francisco de Goiás 
EMENTA: Os serviços de reordenação (adequação) e de manutenção do sistema de 
iluminação pública devem ser licitados separadamente, podendo-se utilizar a 
modalidade pregão. Os serviços de reordenação não são considerados de caráter 
continuado; os serviços e manutenção sim, pois são essenciais, rotineiros e 
permanentes. Os pagamentos devem ser feitos com base nos preços contratuais, 
mediante apresentação das faturas e proporcionalmente à execução dos serviços, e 
não condicionados a resultados de redução de custos futuros. Os contratos podem 
ser pagos com recursos da CIP/COSIP até a decisão final do STF no recurso 
extraordinário nº 666.404-RG, vedada sua vinculação como garantia de pagamento 
ao contratado. 
Lei nº 8.666/93. RN ANEEL nº 414/10. 
DATA: 19.02.2020 
NOTA: Ver também AC-CON nº 009/11 
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PUBLICAÇÃO DOC: 1349, de 28.02.2020. p. 6 
INDEXAÇÃO: Iluminação pública, adequação. Iluminação pública, manutenção. 
Projeto básico. Licitação. Pregão. Execução de obras e serviços. Serviços 
contínuos. Pagamento. Empreitada por preço global. 
 
AC-CON 003/20 – Câmara de Cachoeira Alta 
EMENTA: O quinquênio integra a base de cálculo das horas extras pagas a servidor 
público. O servidor ocupante de cargo efetivo faz jus a hora extra caso não perceba  
gratificação por desempenho de função de confiança ou por cargo em comissão de 
direção, chefia e assessoramento. Servidor ocupante de cargo em comissão não 
tem direito a hora extra. 
A remuneração de serviço extraordinário deve ser eventual, justificada por 
excepcional interesse público e devidamente controlada. 
DATA: 18.03.2020 
PUBLICAÇÃO DOC: 1384, de 25.05.2020. p. 49 
NOTA: Ver também AC-CON nº 002/14 
INDEXAÇÃO: Cargo público. Servidor público. Cargo efetivo. Cargo em comissão.  
Hora extra. Adicional por tempo de serviço. Quinquênio.  
 
AC-CON 004/20 – Município de Itaberaí 
EMENTA: Despesas com vale-transporte, ajuda de custo, diárias, auxílio creche e 
auxílio educação não têm natureza indenizatória, e não são consideradas despesa 
bruta com pessoal. Computam-se no cálculo de despesa total com pessoal os 
gastos com horas extras, gratificações de função, terço de férias, licença-prêmio não 
gozada, aviso prévio cumprido e auxílio-doença, por serem de natureza 
remuneratória. 
Despesa com licença-prêmio indenizada, aviso prévio indenizado, pagamento de 
férias não gozadas, em caso de desligamento definitivo do servidor, devem ser 
registradas no elemento de despesa 94. 
Despesa com salário-família não deve ser computada na despesa total com pessoal 
por ter natureza assistencial. 
O Manual de Demonstrativos Fiscais, da STN, contém orientações sobre o tema. 
LC nº 101/00, art. 18, caput; art. 19, § 1º 
DATA: 22.04.2020 
PUBLICAÇÃO DOC: 1373, de 05.05.2020. p. 4. DOC: 1378, de 14/05/2020. p. 132 
INDEXAÇÃO: Despesa com pessoal. LRF. Auxílio-transporte. Indenização. Hora 
extra. Adicional de férias. 
 
AC-CON 005/20 – Câmara de Palestina de Goiás 
EMENTA: A Câmara Municipal pode utilizar a Comissão de Licitação da Prefeitura 
quando o número de seus servidores, excluídos os vereadores, for inferior a 3 (três), 
ou mesmo igual ou superior a 3 (três) e não exista em seu quadro de pessoal pelo 
menos 2 (dois) servidores qualificados para a função. Caso ocorra essa utilização, 
cabe à autoridade competente do Legislativo a homologação e adjudicação do 
objeto da licitação. 
Lei nº 8.666/93, art. 43, VI; art. 51 
DATA: 22.04.2020 
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PUBLICAÇÃO: DOC: 1378, de 14/05/2020. p. 203 
INDEXAÇÃO: Comissão de licitação. Poder Executivo. Poder Legislativo. 
 
AC-CON 006/20 – Câmara de Quirinópolis 
EMENTA: O Poder Público pode contratar instituição privada de plano de saúde 
para servidores e seus familiares, vedada sua extensão aos agentes políticos, 
observadas as condições: autorização legal para a concessão com os requisitos e 
procedimentos, autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias, previsão na Lei 
Orçamentária Anual e prévia licitação. 
LC nº 101/00, art. 15, art. 16. Lei nº 8.666/93 
DATA: 13.05.2020. 
NOTA: Reforma a RC nº 023/10, item 2. 
PUBLICAÇÃO: DOC: 1378, de 14/05/2020. p. 187 
INDEXAÇÃO: Poder Legislativo. Plano de saúde. Licitação. LDO. LOA. LRF. 
 
AC-CON 007/20 – Município de Rio Verde 
EMENTA: Não é possível a antecipação do pagamento de prestação de serviço de 
transporte escolar durante o período de suspensão das aulas em decorrência da 
pandemia do Coronavírus – Covid-19 –, não se aplicando ao caso as regras da 
Medida Provisória nº 961/20. 
MP nº 961/20. Decreto Legislativo nº 6/20 
DATA: 10.06.2020 
PUBLICAÇÃO: DOC: 1403, de 23/06/2020. p. 88 
INDEXAÇÃO: Transporte escolar. Prestação de serviços. Pagamento antecipado. 
 
AC-CON 008/20 – Município de Estrela do Norte 
EMENTA: A aposentadoria de servidor público ou empregado público após a 
vigência da EC nº 103/19, utilizando tempo de contribuição, implica em rompimento 
do vínculo funcional ou em rescisão do contrato de trabalho. Também há ruptura do 
vínculo caso a aposentadoria de servidor público se dê antes da vigência da EC nº 
103/19. 
As aposentadorias de empregados públicos celetistas ocorridas anteriores à EC nº 
103/19 não rompem automaticamente o vínculo com a Administração se houverem 
permanecido em atividade, conforme regra de transição. 
Servidor aposentado, com vínculo funcional rompido só poderá cumular proventos 
com vencimentos de cargo em comissão ou mediante reingresso por meio de 
aprovação em concurso público, no caso de cargos acumuláveis. 
CF/88, art. 37, § 10, § 14. EC nº 103/19.  
DATA: 10.06.2020 
NOTA: Ver também RC nº 004/10, RC nº 012/10, AC-CON nº 005/13, AC-CON nº 
009/14 
PUBLICAÇÃO: DOC: 1404, de 24/06/2020. p. 10 
INDEXAÇÃO: Aposentadoria. Servidor público, vínculo. Empregado público. Vínculo 
empregatício. Acumulação remunerada. Acumulação de cargo público. Concurso 
público. 
 
 


