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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

Aprovado o Enunciado de Súmula nº 13 

 

Em Sessão Técnica-Administrativa, realizada em 05/08/2020, o TCMGO, na RA nº 83/20, aprovou o 

Enunciado de Súmula nº 13, nos seguintes termos: “O levantamento inicial de preços constitui etapa 

essencial e indispensável da contratação pública, devendo integrar o projeto básico ou o termo de 

referência e, prioritariamente, balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da 

Administração Pública”. (). 

 

 

Impossibilidade de atribuição de funções alheias àquelas definidas na lei para o cargo efetivo 

ocupado por servidores investidos por concurso público 

 

Foi formulada Consulta admitida parcialmente, nos seguintes termos: “Na impossibilidade jurídica de 

transposição de cargos de diferentes carreiras, é possível admitir o exercício de atribuições não previstas no cargo efetivo, 

recompensando-se os servidores por meio de gratificações?”. O Relator, em consonância com o disposto pela 

Unidade Técnica e o MPC, afirmou não ser possível atribuir a servidor funções alheias àquelas 

definidas na lei para o cargo efetivo a qual ele fora investido por concurso de provas e/ou títulos, sob 

pena de configurar desvio ilegal de função e burla ao princípio constitucional do concurso público. 

Destacou ser vedado o pagamento de gratificação ao servidor efetivo em desvio ilegal de função, 

visando recompensá-lo pelo exercício de atribuições alheias àquelas definidas por lei e compatíveis com 

as de outro cargo, ainda que ele possua habilitação para o desempenho de outras atribuições – salvo 

quando designado para função de confiança ou nomeado para cargo em comissão (chefia, 

assessoramento e direção), em relação aos quais perceberá contraprestação específica. Em relação aos 

outros questionamentos feitos na consulta, o Plenário entendeu por sua inadmissibilidade, por se 

tratarem de caso concreto. Determinou o encaminhamento de cópia dos AC-CON nº 10/14 e 08/17, 

cujas teses jurídicas abstratas são suficientes para responder as dúvidas do consulente. Por fim, alertou 

para que sejam observados os regramentos contidos na LC nº 173/20, editada em razão da pandemia 

causada pelo Coronavírus, em especial aos art. 7º e 8º, atinentes às vedações de aumento de despesas 

com pessoal. A proposta de voto foi aprovada por unanimidade (Acórdão-Consulta nº 00011/2020, 

Processo nº 01478/20. Cons. Subst. Irany de Carvalho Júnior, 19.8.20). 
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TRIBUNAL PLENO 

 

Irregularidades em Edital de Credenciamento que contratou profissionais de saúde com 

remuneração fixa e carga horária específica 

 

  

Representação oferecida pela Secretaria de Licitações e Contratos do TCMGO referente a edital de 

credenciamento com o objetivo de contratar profissionais para prestação de serviços de saúde. 

Irregularidades constatadas: (a) estabelecimento de remuneração fixa para as especialidades médicas e 

profissionais da área de saúde, em violação ao art. 3º da INTC nº 007/16, que determina que o 

profissional credenciado seja remunerado por procedimento ou unidade de serviço, e não por salário 

fixo; (b) carga horária específica para os profissionais de saúde, circunstância que, aliada ao já 

mencionado ajuste de remuneração fixa, denota burla à exigência de concurso público, consubstanciada 

no inciso II do art. 37 da CF/88, e que pode conduzir, inclusive, ao reconhecimento judicial de vínculo 

empregatício dos profissionais credenciados com a Administração Pública Municipal, em prejuízo ao 

erário; e (c) credenciamento manejado para o preenchimento de vagas limitadas. O Voto pela 

procedência da Representação foi aprovado por unanimidade, adotando como razões de decidir as 

manifestações da Unidade Técnica e do MPC. O Relator ressaltou ter havido restrição do número 

possível de credenciados, em violação à Lei nº 8.080/90, que admite o credenciamento para 

complementar – e não como forma de substituir – a rede própria de saúde do ente. Asseverou que o 

afastamento da regra do inciso II do art. 37 da CF/88, somente pode ser realizado em situações 

extremas, não servindo tal excepcionalidade como escusa para o descumprimento de preceitos legais 

como feito no caso. Defendeu a imprescindibilidade de  que cargos da área da saúde sejam 

providos por meio de concurso público, primando pela constituição de vínculos efetivos entre os 

profissionais e a Administração Pública, diante de sua essencialidade, sendo direito de todos e dever do 

Estado. Destacou que a IN nº 01/17 do TCMGO determina em seu art. 3º que os profissionais de 

saúde contratados mediante credenciamento devem ser remunerados por procedimento ou unidade de 

serviço prestado, o que torna indevido o pagamento de remuneração fixa. Aplicou multa aos 

responsáveis e alertou à Administração Municipal sobre a necessidade de que, nos próximos 

credenciamentos: 1) sejam estabelecidos valores remuneratórios por procedimento, serviço ou plantão 

efetivamente cumprido, e se exija o controle de frequência, plantão e procedimento, que deve ser 

utilizado  para liquidação do valor devido pelo município; e  2) não seja estabelecido limite de vagas, de 

modo a credenciar e contratar todos os profissionais da saúde interessados que atendam aos requisitos 

estabelecidos no edital, nos termos da INTC nº 07/16, e às regras de inexigibilidade de licitação, 

previstas no caput do art. 25 da Lei nº 8.666/93   (Acórdão nº 03716/20. Processo nº 08440/19, Rel. 

Cons. Francisco José Ramos, 5.8.20). 

 

 

Suspensão de Concurso Público pela inobservância da proibição de nomear servidores no 

período eleitoral e da situação de emergência na saúde pública ocasionada pelo coronavírus 
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Na análise de Edital de Concurso Público o Voto do Relator foi aprovado por unanimidade, 

referendando Medida Cautelar expedida monocraticamente e inaudita altera pars em 30.07.20, que 

determinou a imediata suspensão do certame e de todos os eventuais atos a ele relacionados, na fase em 

que se encontra, até ulterior manifestação do TCMGO, tendo em vista o preenchimento dos requisitos 

legais atinentes à aparência do bom direito e ao perigo da demora. O Relator entendeu haver vícios de 

legalidade referentes ao cargo de Agente de serviços de Higiene e Alimentação, já que não se pode 

exigir do candidato requisito diferente do previsto em lei, com base na disposição expressa dos incisos I 

e II do art. 37 da CF/88. Sustentou que o edital, como norma de caráter administrativo, deve estar, 

obrigatoriamente, vinculado em seu conteúdo a lei específica. Verificou a inobservância da proibição de 

nomear servidores no período compreendido entre os três meses que antecedem as eleições e a data da 

posse dos eleitos, com fundamento no art. 73 da Lei Federal nº 9504/97. Ressaltou que as provas do 

concurso estão previstas para 18.10.20, todavia as orientações do Ministério da Saúde e do Governo 

Federal são no sentido de evitar aglomerações para obstar a possível propagação ocasionada pelo novo 

coronavírus. Determinou a apresentação: (a) da estimativa do impacto orçamentário-financeiro bruto 

no exercício em que a despesa relativa ao concurso público entrará em vigor e nos dois subsequentes e 

o demonstrativo dos recursos para o seu custeio (inciso I do art. 21e §1º do art. 17, ambos da LRF), 

devendo evidenciar o impacto nas despesas totais com pessoal, de modo a demonstrar qual seria o 

índice caso todos os candidatos classificados fossem nomeados; (b) da comprovação de que as despesas 

criadas ou aumentadas, em razão das nomeações, não afetarão as metas de resultados fiscais, 

demonstrando que seus efeitos financeiros, nos períodos seguintes, serão compensados pelo aumento 

permanente de receita ou pela redução permanente de despesa; (c) de forma circunstanciada e 

detalhada, quais medidas serão adotadas para aplicação das provas de modo a preservar a incolumidade 

pública e dos candidatos, ou Plano de Gerenciamento de Riscos, nos possíveis cenários da evolução da 

pandemia; e (d) de que não houve criação de novos cargos a partir de 28.05.20, conforme o disposto no 

inciso V do art. 8ºda LC nº 173/20 (Acórdão nº 03720/20. Processo nº 06611/20, Rel. Cons. Francisco 

José Ramos, 5.8.20). 

 

Suspensão de certame por agrupamento de objetos distintos que deveriam ser licitados 

separadamente – outras irregularidades   

 

Denúncia, com pedido de medida cautelar, diante de supostas irregularidades em edital de Pregão 

Eletrônico para contratação de serviços técnicos e software de gerenciamento do sistema semafórico. 

Na análise da Secretaria de Licitações e Contratos, ratificada pelo Relator, constatou-se que algumas das 

exigências do edital ferem as normativas e os princípios da legalidade, moralidade e impessoalidade, 

possivelmente restringindo a competitividade do certame e a ampla participação de interessados: (a) 

agrupamento, no mesmo objeto, de serviços distintos, que deveriam ser licitados separadamente (serviços 

técnicos em sistemas especializados de manutenção preventiva, corretiva e laboratorial do sistema semafórico e locação de 

software de gerenciamento, tanto local como remoto, compatível com os controladores eletrônicos de tráfego para semáforos já 

instalados no município); (b) restrição ao caráter competitivo ao inserir no ato convocatório exigências que 

http://www.tcm.go.gov.br/
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apenas o fabricante dos equipamentos poderia atender; e (c) exigência de prova de conceito do software 

em prazo exíguo, de 10 dias úteis da convocação. Quanto ao item (a), afirmou que a licitação possui 

dois objetos, devendo ser aplicada a regra disposta no §1º do art. 23 da Lei nº 8.666/93, que determina 

a divisão em “tantas parcelas quantas se comprovarem técnica e economicamente viáveis, precedendo-se à licitação com 

vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponíveis no mercado e à ampliação da competitividade”. O Relator 

explicou que a regra é que as licitações sejam por item, a fim de preservar a competitividade e fomentar 

a livre iniciativa, previstas, respectivamente, no art. 3º da Lei nº 8.666/93 e inciso IV do art. 1º da 

CF/88. Ressaltou que o agrupamento por lotes só deve ser realizado se o procedimento causar prejuízo 

para o conjunto da licitação (questões técnicas) ou para a economia de escala (questões econômicas), e 

desde que devida e amplamente justificado, sem comprometer a competitividade. Citou a Súmula nº 

247 do TCU. Afirmou não haver elementos técnicos suficientes para comprovar que não se tratam de 

serviços autônomos, que podem ser divididos. Em relação à irregularidade (b), explicou que o edital 

dispunha que a empresa vencedora deveria apresentar certificado de treinamento da equipe expedido 

pelo fabricante, para a manutenção dos controladores de tráfego semafóricos em operação no 

município. Apontou que a exigência é abusiva, na medida em que deixa ao arbítrio da própria fabricante 

condicionar quais empresas poderia participar do certame, ferindo o princípio da isonomia. Ressaltou, 

ainda, que não consta na descrição das atividades econômicas da fabricante a autorização para emitir 

treinamento para outras empresas manusearem seus equipamentos, o que evidencia a patente 

ilegalidade do pregão. Quanto ao item (c), verificou que a fixação de prazo exíguo exigência de 

apresentação de amostra não se mostra razoável, porquanto pode comprometer a participação de 

empresas sediadas em outros Estados, restringindo a competitividade do certame. Entendeu que o 

edital não considerou circunstâncias, inclusive atuais, que vive o país em relação à pandemia do 

COVID-19, que impôs restrições de locomoção de pessoas, acessos restritos e funcionamento reduzido 

de estabelecimentos. Diante do exposto, presentes os requisitos legais, a Medida Cautelar nº 07/20 foi 

referendada, mantendo-se a suspensão do certame. O Voto foi aprovado por unanimidade.  (Acórdão 

nº 03729/2020, Processo nº 07190/20. Cons. Nilo Resende, 30.7.20). 

 

 

Honorários contratuais vinculados a recursos do FUNDEB – Medida concedida 

 

O MPC ofereceu Representação com pedido de Medida Cautelar relativa a suposta irregularidade no 

instrumento firmado com a pessoa jurídica Edberto Quirino & Advogados Associados S/S, mediante 

processo de inexigibilidade de licitação, objetivando recuperar valores devidos pela união ao FUNDEF.  

A Relatoria destacou que foram “evidenciados vícios que vão desde o não preenchimento dos 

requisitos do art. 25 da Lei de Licitações (singularidade do objeto e notória especialização), o 

pagamento com recursos do FUNDEB para serviços estranhos à ação e manutenção do ensino até a 

exorbitância na atribuição de percentual dos honorários frente à ausência de complexidade técnica”. A 

contratação da sociedade advocatícia do caso em tela, “com o fim de receber valores decorrentes de 

diferenças em transferências do FUNDEB por inexigibilidade de licitação sem os requisitos necessários 

(...) caracteriza burla ao procedimento licitatório.” A matéria foi “reiteradamente discutida no âmbito 
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desta Corte de Contas, sendo pacífica a jurisprudência do TCMGO pela ilegalidade da contratação por 

inexigibilidade de licitação, inconstitucionalidade dos honorários contratuais vinculados aos recursos do 

FUNDEB e previsão de honorários contratuais incompatíveis com o serviço (ACÓRDÃO Nº 

06076/2019 - Tribunal Pleno, Relator Cons. Valcenôr Bráz de Queiróz, ACÓRDÃO Nº 02473/2018 - 

Tribunal Pleno, Relator Cons. Maria Teresa, ACÓRDÃO Nº 05293/2019 - Tribunal Pleno Relator 

Cons. Flávio Monteiro de Andrade Luna)”. O Relator apresentou proposta de Voto no sentido de 

conceder medida cautelar para determinar a imediata suspensão do Contrato na fase em que se 

encontra, e que o Prefeito se abstenha de efetuar qualquer pagamento do aludido ajuste. Aprovado por 

unanimidade (Acórdão nº 04128/2020, Processo nº 06875/20. Cons. Subst. Flávio Monteiro de A. 

Luna, 10.8.20). 

 

Ilegalidade na transposição de cargo de Vigilante para Guarda Municipal 

 

Representação oferecida pelo MPC, com pedido de medida cautelar, relatando suposta transposição de 

cargos. O MPC constatou a publicação da Lei Municipal nº 4.181/20, por meio da qual seria possível o 

aproveitamento dos servidores ocupantes do cargo de Vigilantes, lotados na Guarda Civil Municipal, no 

cargo de Guarda Civil. Alegou que, apesar de legislação local referir-se a aproveitamento de servidores 

efetivos que estariam em disponibilidade, devido à extinção do cargo de Vigia, a situação configura 

transposição de cargos, em afronta ao princípio constitucional do concurso público, disposto no inciso 

II do art. 37 da CF/88 e na Súmula Vinculante nº 43 do STF. Apontou que as atribuições e 

responsabilidades das Guardas Civis Municipais, fixadas pela Lei nº 4.183/20, são mais amplas que as 

de Vigilantes, cujas atividades administrativas são de menor complexidade. Ressaltou, ainda, a 

incompatibilidade do requisito de escolaridade para tais cargos, já que o transposto exige como 

requisito de escolaridade o ensino médio completo, e o originário, apenas ensino fundamental. As 

alegações do Parquet foram acolhidas na integralidade pelo Relator; a Medida Cautelar nº 009/20, 

expedida monocraticamente em 5.8.20, foi referendada pelo Plenário. O Relator entendeu estar 

presente o perigo da demora, diante da edição da Lei nº 4.183/20 – que dispôs sobre o aproveitamento 

de servidores efetivos ocupantes do cargo de Guarda Civil Municipal de forma ilegal – e Lei nº 

4.181/20 – que criou 200 (duzentos) cargos de Guarda Municipal, que serão providos mediante 

transformação de cargos ocupados por Vigilantes – e a plausibilidade jurídica do pedido. O Voto foi 

aprovado por unanimidade (Acórdão nº 04293/20. Processo nº 07344/20, Rel. Cons. Fabrício Macedo 

Motta, 19.8.20). 

 

Medida Cautelar – Irregularidade na nomeação de cargo comissionado de controlador interno 

do município  

 

Em Denúncia, julgada procedente pelo Plenário, referente à irregularidade na nomeação do 

Controlador Interno, o Relator destacou que a Lei Orgânica Municipal veda a nomeação de servidores 

comissionados que tenham sido responsabilizados ou condenados pela prática de infrações penais, 

cíveis ou administrativas que configurem hipótese legal de inelegibilidade. Constatou, no sistema de 
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processos eletrônicos do TJGO, a existência de nove ações de improbidade administrativa em desfavor 

do servidor nomeado; duas ações de execução relativas a débitos imputados em seu desfavor, por 

danos causados ao erário; uma ação popular; uma condenação em âmbito judicial, com decisão 

transitada em julgado, com incurso no inciso XII do art. 10 da Lei nº 8.429/92 (Lei de Improbidade 

Administrativa), e contas rejeitadas pelo TCMGO. Informou que o art. 1º da referida Lei Orgânica 

impede a nomeação ou manutenção, no âmbito da administração pública municipal, em cargo 

comissionado de servidor com contas rejeitadas ou condenado judicialmente. O Plenário deferiu 

Medida Cautelar, determinando o afastamento provisório, de imediato, sem remuneração, do 

controlador interno da Prefeitura , por estarem presentes os requisitos autorizadores periculum in mora e 

fumus boni iuris, de forma a se evitar o risco de ineficácia da decisão de mérito e de novos danos ao 

erário, nos termos do disposto no art. 53 e § 2º do art. 56, ambos da LOTCMGO (Acórdão nº 

04462/2020. Processo nº 13469/19. Rel. Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, 19.8.20) 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

 

STJ - Os benefícios da colaboração premiada, previstos nas Leis ns. 8.884/1994 e 9.807/1999, 

não são aplicáveis no âmbito da ação de improbidade administrativa. 

 

A delação premiada - espécie de colaboração premiada - é um mecanismo por meio do qual o 

investigado ou acusado, ao colaborarem com as autoridades apontando outras pessoas que também 

estão envolvidas na trama criminosa, obtêm benefícios na fixação da pena ou mesmo na execução 

penal. Embora o instituto tenha sido consolidado, com a promulgação da Lei n. 12.850/2013, ressalta-

se que o ordenamento jurídico já trazia previsões esparsas de colaboração premiada - gênero do qual a 

delação premiada é espécie -, dentre as quais os alegados arts. 13 a 15 da Lei n. 9.807/1999, bem como 

o art. 35-B da Lei n. 8.884/1994 (vigente à época da interposição do recurso, revogado pelo art. 87 da 

Lei n.12.529/2011 - atual Lei Antitruste). Assim, por meio de interpretação sistemática desses 

dispositivos, observa-se que os mecanismos ali citados são restritos às finalidades previstas nos 

respectivos diplomas normativos. No que se refere à Lei n. 9.807/1999 - que instituiu o Programa 

Federal de Assistência a Vítimas e a Testemunhas Ameaçadas -, o benefício se restringe ao processo 

criminal e pressupõe que o réu esteja sofrendo algum tipo de ameaça ou coerção em virtude de sua 

participação na conduta criminosa. Por sua vez, a Lei Antitruste, ao prever o acordo de leniência, 

restringe seus benefícios a eventuais penalidades impostas em decorrência da prática de crimes contra a 

ordem econômica, "tipificados na Lei n. 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos demais crimes 

diretamente relacionados à prática de cartel, tais como os tipificados na Lei n. 8.666, de 21 de junho de 

1993, e os tipificados no 88 do Decreto-Lei n. 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal". Por 

fim, é necessário consignar que a transação e o acordo são expressamente vedados no âmbito da ação 

de improbidade administrativa (STJ. Informativo de Jurisprudência nº 674. Segunda Turma, REsp 

1.464.287-DF). 

 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8429.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2007/lei_15958.htm
https://www.tcmgo.tc.br/portalwidgets/consulta-processo/13469/2019
https://www.tcmgo.tc.br/portalwidgets/consulta-processo/13469/2019
https://ww2.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=%27201400917025%27.REG.
https://ww2.stj.jus.br/SCON/jurisprudencia/toc.jsp?livre=%27201400917025%27.REG.
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TCEPR - Prestação de contas de transferência voluntária. Exercícios de 2010/2013. Suposta 

triangulação nos repasses do convênio principal que originou o presente termo de adesão 

analisada em autos próprios. Adesão do ente municipal no processo de registro de preço – 

“carona”. Falhas formais. Pela regularidade das contas, com ressalvas e recomendações   

 

Conforme manifestações no processo, devem ser julgadas regulares com ressalvas as presentes contas 

de transferência voluntária. Inicialmente, quanto às irregularidades relativas à triangulação do convênio 

formada pelo órgão repassador dos recursos, Secretaria do Estado da Saúde, Paranacidade e vários 

municípios do território paranaense, como bem anotado pela Unidade Técnica, a metodologia adotada 

pelo Estado no repasse dos recursos estaduais aos municípios para a implantação do programa está 

sendo tratada no processo nº 244620/11, referente ao Termo de Convênio nº 05/2010. Assim, os 

aspectos relativos à legalidade e legitimidade do mecanismo de transferência, denominado 

"triangulação", bem como eventuais prejuízos causados, serão exclusivamente tratados no referido 

processo, que originou os repasses posteriores aos municípios que aderiram ao programa, razão pela 

qual acompanho a Unidade Técnica e deixo de analisar nos presentes autos as referidas peculiaridades 

que antecederam a assinatura do presente Termo de Adesão, limitando-se a presente análise aos 

recursos repassados ao Município de Nova Cantu. Em relação a questão da adesão do ente municipal 

no processo de registro de preço realizado pelo Estado do Paraná, acompanho os pareceres uniformes 

pela ressalva do item, considerando que se trata de procedimento realizado no ano de 2010, bem como, 

"o Acórdão nº. 986/115, que deu base ao presente apontamento, foi publicado apenas em junho de 

2011, ou seja, após a celebração da transferência e da utilização do sistema do "carona" pelos 

municípios que aderiram ao convênio nº. 03/2010, acompanho os pareceres uniformes pela ressalva do 

item", tal como apontado na Instrução nº 6666/14 da Unidade Técnica (peça nº 85, fl. 05) (TCEPR. 

Boletim de Jurisprudência nº 80. Segunda Câmara. Acórdão nº 1425/20). 
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