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Este Informativo, desenvolvido a partir de notas tomadas nas sessões de julgamento das Câmaras e do Tribunal Pleno, 

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

deste Tribunal. 
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TRIBUNAL PLENO 

 

Parecer Prévio pela rejeição de Contas de Governo por irregularidades diversas 

 

Na análise das Contas de Governo de Caldas Novas, referentes ao exercício de 2018, foram verificadas 

as seguintes irregularidades: (a) empenho de despesas em valor superior ao das receitas 

realizadas/arrecadadas, que propiciou o desequilíbrio nas contas públicas, denotou a falta de 

planejamento e ocasionou a geração de dívidas; (b) não foi apresentada ao TCMGO a documentação 

comprobatória dos saldos das obrigações evidenciadas no Demonstrativo da Dívida Fundada; (c) 

descumprimento do limite de 54% para Despesa Total com Pessoal do Poder Executivo, previsto no 

artigo 20, III, b, da LC n° 101/00 – Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), já considerado o prazo de 

recondução do citado limite; e (d) inscrição em Restos a Pagar processados sem suficiente 

Disponibilidade de Caixa, em dissonância ao equilíbrio das Contas Públicas disciplinado no artigo 1° da 

LRF. O Relator corroborou com o entendimento da Secretaria de Contas de Governo e do Ministério 

Público de Contas de que era exigível conduta diversa do responsável, apresentando seu voto no 

sentido de: (1) emitir Parecer Prévio pela rejeição das Contas de Governo de 2018, em decorrência das 

falhas mencionadas; e (2) aplicar multa com eficácia de título executivo, com base no § 3º do inciso 

VIII do art. 71c/c art. 75, ambos da CF/88, reproduzida no § 1º do inciso IX do art. 2º da Lei Estadual 

nº 13.251/98, e ainda, nos termos do art. 47-A da Lei Estadual nº 15.958/07 e art. 237 do RITCMGO. 

O voto foi aprovado por unanimidade (Parecer Prévio nº 00382/20, Processo nº 06397/19. Rel. Cons. 

Nilo Resende, 2.9.20). 

 

 

Impossibilidade de pagamento de adicional de insalubridade a credenciados da saúde 

 

Em Representação, foi referendada medida cautelar, por irregularidades em aditivos de contratos de 

credenciamento com profissionais da saúde, objetivando alterar os valores pagos para incluir adicional 

de insalubridade em razão do ambiente de trabalho hostil, especificamente no atendimento de pacientes 

com suspeita e já contaminados pela COVID-19. A Secretaria de Licitações e Contratos destacou a 

vigência da INTC nº 007/16, que veda a concessão de parcela indenizatória própria de servidor público 

aos credenciados prestadores de serviços. Em seu voto, o Relator apontou que o “credenciado pela 

administração pública não é servidor público, mas sim um prestador de serviço, pois é contratado para a execução de 

serviço certo, cuja remuneração auferida é decorrente da quantidade de procedimentos realizados pelo valor fixado no 

instrumento convocatório”. Ressaltou que “caso opte o gestor por incrementar os pagamentos dos profissionais de saúde 

que se encontram em contato com pacientes com suspeita e já contaminados pela Covid-19, deverá fazê-lo mediante novo 

credenciamento, prevendo um valor maior para os plantões (nos moldes autorizados pelo art. 10 da INTCM nº 

007/2016 (desde que não caracterize adicional de insalubridade), ou por meio outro, juridicamente possível, escolhido 

pelo município”. Preenchidos os requisitos legais – fumus boni iuris e perigo de grave lesão ao erário 
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municipal –, a relatoria referendou a Medida Cautelar expedida, que determinou a imediata suspensão 

de todos os pagamentos referentes aos adicionais de insalubridade do caso (Acórdão nº 04867/2020, 

Processo nº 08139/20. Rel. Cons. Francisco José Ramos, 9.9.2020). 

 

 

 Ausência de ilegalidade na aposentadoria voluntária com proventos integrais por servidor que 

cumpriu o inciso IV do art. 6º da EC nº 41/2003 

 

  

Em Recurso Ordinário, o TCMGO reformou decisão exarada no Acórdão nº 06753/19, que julgou 

ilegal, para fins de registro, o ato de concessão de aposentadoria voluntária com proventos integrais, 

por descumprimento ao disposto no inciso IV do art. 6ºda EC nº 41/03, que condiciona o 

cumprimento de dez anos de carreira e cinco anos de efetivo exercício no cargo em que se der a 

aposentadoria. O Relator corroborou com o entendimento da Secretaria de Recursos e do Ministério 

Público de Contas, em observância aos princípios da razoabilidade, boa-fé e da proporcionalidade. 

Considerou que o servidor cumpriu o mandamento constitucional, por já ocupar cargo equivalente na 

Administração Pública, perfazendo assim o tempo de carreira exigido, e que ingressou por meio de 

concurso público no cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, e que é equivalente ao de Encanador e 

Auxiliar de Serviços Gerais, podendo-se dizer que o segundo cargo abarca o primeiro, cabendo, ao 

TCMGO, portanto, verificar a razoabilidade no julgamento do ato. Verificou o cumprimento dos 

demais requisitos pelo beneficiário e, em que pese não ter sido cumprido o tempo exigido pela 

legislação, não vislumbrou motivos para discordar da análise de que houve continuidade e completude 

do tempo de carreira entre os cargos, entendendo pelo registro da aposentadoria. O Voto foi aprovado 

por unanimidade, no mérito, foi reformado o Acórdão para considerar: (a) legal o ato de concessão de 

aposentadoria voluntária com proventos integrais em favor do servidor, no cargo de Encanador – Nível 

2; (b) reduzir a multa aplicada, permanecendo apenas a relativa à intempestividade na protocolização do 

ato de concessão de aposentadoria (Acórdão nº 04876/20. Processo nº 06215/19, Rel. Cons. Valcenôr 

Braz de Queiroz, 9.9.20). 

 

Denúncia - Edital de Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preços – irregularidades – 

Aquisição de usina de micro pavimentação 

 

Em Denúncia foram noticiadas supostas irregularidades em edital de Pregão Presencial – Sistema de 

Registro de Preços – “para futura aquisição de Usina de micro pavimentação destinada a manutenção das vias 

pavimentadas do município”. Em razão de irregularidades detectadas, o Relator corroborou com a 

Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia e com o Ministério Público de Contas 

para responsabilizar o gestor diante da adoção do sistema de registro de preço fora das hipóteses 

previstas no art. 3º do Decreto Federal nº 7892/13, haja vista tratar-se da aquisição de bem único. 

Verificou a excessiva especificação na descrição do item, que poderia ter resultado em restrição ao 

caráter competitivo da licitação. Salientou quanto à irregularidade na exigência de pagamento parcelado 
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do bem, por tratar-se de objeto de natureza indivisível, já que foi adquirida apenas uma unidade, cujo 

pagamento deveria ser único, após regular liquidação. O Relator deixou de imputar multa pela ausência 

de informação do termo de referência quanto à condição do equipamento, tendo em vista que a 

licitação já está conclusa e o objeto já foi adquirido. O Tribunal alertou sobre a necessidade de se 

observar estas questões nas futuras licitações. O Voto foi aprovado por unanimidade, sendo apontadas 

as seguintes irregularidades: (a) a adoção do sistema de registro de preço em hipótese não prevista no 

art. 3º do Decreto Federal nº 7.892/13; (b) Termo de Referência deficiente, dada a falta de informação 

quanto a condição de uso do equipamento pretendido (novo ou usado), além de conter especificação 

excessiva de alguns itens do objeto; (c) Previsão em edital de pagamento parcelado, sendo que, por se 

tratar de aquisição de equipamento, a Lei nº 8.666/93 determina a quitação integral no prazo máximo 

de trinta dias após a entrega da cobrança da contratada à contratante (Acórdão nº 04878/20. Processo 

nº 04612/19, Rel. Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, 9.9.20). 

 

 

Suspensão de concurso público por irregularidades referentes à realização de prova de 

capacidade física sem lei definidora e publicação do edital nos últimos meses de mandato 

  

O TCMGO referendou medida cautelar que suspendeu Edital de Concurso Público diante da existência 

de irregularidades. O Relator destacou que o art. 56 da LOTCMGO autoriza a adoção de medida 

cautelar, com ou sem prévia oitiva da parte, determinando a manutenção da suspensão do ato ou do 

procedimento impugnado até decisão de mérito. Em concordância com a Unidade Técnica e com o 

MPC, constatou as seguintes irregularidades: (a) omissão no protocolo de documentos essenciais ao 

controle externo, impossibilitando a integral análise de legalidade dos cargos oferecidos no edital; (b) 

exigência de realização de prova de capacidade física para diversos cargos, sem que houvesse a 

respectiva previsão legal; (c) realização de concurso público sem suficiente dotação orçamentária, 

comprometendo o orçamento subsequente, deixando para o sucessor a nomeação dos aprovados; e (d) 

falta de laudo ou plano de gerenciamento de riscos contendo aprovação da autoridade sanitária do 

município sede para a realização das provas, diante da pandemia do COVID-19. Quanto aos requisitos 

para a concessão da medida cautelar pleiteada, aduziu que o perigo da demora foi evidenciado pelo ato 

de abertura do período de inscrições, tornando-se necessário evitar a continuidade do concurso, a fim 

de minimizar os prejuízos aos candidatos e à Administração. Em relação à plausibilidade jurídica do 

pedido, constatou em (b) que a lei municipal não previu prova de capacidade física para diversos cargos 

ofertados ao arrepio da jurisprudência consolidada nos Tribunais Superiores. Informou que apenas a 

existência de lei formal pode impor condições para o preenchimento de cargos, empregos ou funções 

públicas. Apontou que a irregularidade pode ocasionar a nulidade do certame para os cargos 

correspondentes, além da aplicação de multa aos responsáveis. Em relação ao item (c), verificou que a 

prova objetiva estava prevista para ocorrer em 6/9/20, e a homologação do concurso em 21/11/20. 

Considerando as eleições municipais a serem realizadas em 2020, concluiu não ser possível ao Chefe do 

Poder Executivo realizar nomeações dos candidatos aprovados no ano em curso, tendo em vista que tal 

ato só poderá ser feito se a homologação  ocorresse três meses antes da realização do pleito, ou seja, até 
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15/8/20, nos termos do inciso V da Lei nº 9.504/97. Diante do exposto, votou pela concessão da 

medida cautelar, suspendendo o concurso público e concedendo prazo para que os responsáveis 

apresentem justificativas e documentação referentes às irregularidades. O voto foi aprovado por 

unanimidade (Acórdão nº 05200/2020. Processo nº 06927/20. Rel. Cons. Daniel A. Goulart, 

23.9.2020). 

 

Abrangência da sanção de impedimento de contratar e licitar temporariamente com a 

Administração Pública disposta no art. 7º da Lei do Pregão 

 

Em Agravo interposto em face da Medida Cautelar nº 02/2020-GABCSC, exarada monocraticamente 

pela Presidência do TCMGO em 16/7/20, foi suspenso cautelarmente pregão presencial deflagrado 

pelo Município de Caldas Novas, diante da constatação de que empresa declarada vencedora de um dos 

itens estaria temporariamente impedida de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública 

Municipal, conforme a Relação de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCESP 

–, o que poderia acarretar prejuízos de ordem jurídica. A empresa licitante alegou que não há 

plausibilidade jurídica em lhe estender os efeitos da pena que foi imposta pelo município de Piraju/SP, 

impedimento de contratar e licitar temporariamente com a Administração (art. 7° da Lei n. 

10.520/2002), fora daquele ente federativo. O Relator acompanhou o posicionamento da Secretária de 

Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia e do Ministério Público de Contas, tendo em vista que 

a decisão do Chefe do Poder Executivo que aplicou a penalidade à agravante declarou expressamente 

que a sanção tem efeitos no âmbito daquele município. A SFOSEng destacou que “o relator daqueles autos 

evidenciou que o alcance da pena prevista na Lei do Pregão não deve extrapolar a órbita interna do ente sancionador. 

Esse entendimento se alinha à jurisprudência majoritária do TCU, explicitada pelo Boletim de Jurisprudência n. 253, no 

qual consta: ‘Os efeitos da sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no art. 7º da Lei 10.520/2002 

restringem-se ao âmbito do ente federativo sancionador (União ou estado ou município ou Distrito Federal’”. O Agravo 

foi provido por unanimidade e a medida cautelar revogada, considerando-se sem efeitos, no âmbito do 

município de Caldas Novas, a sanção aplicada em desfavor da empresa no município de Piraju-SP 

(Acórdão nº 05397/2020. Processo nº 06395/20. Rel. Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, 

30.9.2020). 

 

 

RECOMENDAÇÃO CONJUNTA 

 

TCMGO e MPC/TCMGO expedem a Recomendação Conjunta nº 05, pela possibilidade de se 

instituir, por lei, benefício aos prestadores de serviço de saúde credenciados durante a 

pandemia da COVID-19   

 

Recomendação Conjunta emitida pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e 

Ministério Público de Contas, dispondo sobre a possibilidade de se instituir, por lei, benefício de 

assistência social aos prestadores de serviços de saúde credenciados, acometidos pelo contágio da 
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COVID-19 e impactados pelos efeitos sociais e econômicos decorrentes da pandemia do coronavírus. 

Os Chefes dos Poderes Executivos dos municípios goianos e Gestores da Saúde foram orientados 

quanto à possibilidade de instituição de benefício assistencial voltado a mitigar o impacto social e 

financeiro aos dos profissionais prestadores de serviços de saúde credenciados, afastados da prestação 

de serviços, com remuneração suspensa, estritamente pelo período em que não estejam percebendo 

benefício previdenciário. Para tanto, recomendou-se pela: (a) necessidade de lei aprovada e sancionada 

mediante o devido processo legislativo para instituição do referido benefício; (b) obrigatoriedade de 

regulamentação por decreto, contendo especificação de critérios para concessão do benefício, definindo 

expressamente destinatários, requisitos de elegibilidade, condições, prazos e valores, entre outros 

quesitos que entender cabíveis; (c) destinação exclusiva aos profissionais de saúde credenciados, 

contaminados com COVID-19 e que não estejam cobertos por nenhum auxílio previdenciário; e (d) 

duração restrita ao período de calamidade pública. Os jurisdicionados foram orientados a observar o 

dever de motivação, transparência e controle efetivo na concessão do referido benefício, objetivando a 

manutenção do equilíbrio das contas públicas e, em especial, pelas disponibilidades financeiras e 

orçamentárias (Recomendação Conjunta nº 05/2020. TCMGO e MPC/TCMGO. 09.09.20). 

 

 

OUTROS TRIBUNAIS 

 

 

TCU - Remuneração. Licença para atividade política. Candidato. Eleição.  

Município. Afastamento. 

 

Para fazer jus a afastamento remunerado para fins de desincompatibilização em virtude de candidatura 

em eleições municipais (art. 1º da LC 64/1990), é necessário que o servidor concorra a cargo eletivo em 

disputa no mesmo município onde exerce suas atribuições. (TCU, Boletim de Pessoal nº 82. Acórdão 

nº 2285/20). 

 

 

TCEMT - Processual. Competência. Tribunal de Contas. Processos de representação. 

 Impulso oficial. 

 

Em processos de representação, com requisitos de admissibilidade preenchidos, a atuação do Tribunal 

de Contas deve pautar-se pela apuração de sua procedência, não estando adstrita a eventuais pedidos 

formulados pelos representantes. Assim, o Tribunal de Contas, com base no princípio do impulso 

oficial, pode, por iniciativa própria, circunscrito às suas competências, ampliar o escopo de fiscalização 

dos fatos trazidos ao seu conhecimento.  Diferentemente do que ocorre no Poder Judiciário, onde a 

petição inicial tem a “função de bitolar a atividade jurisdicional”, isto é, o magistrado só pode decidir 

nos estritos limites da demanda, no processo de fiscalização de contas públicas, levado a efeito por 

magistrados de contas, o Tribunal de Contas detém o poder-dever de verificar, de ofício, erros e falhas 

na conduta administrativa, ainda que não apontados na inicial da denúncia ou representação. ( TCEMT. 
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Boletim de Jurisprudência nº 67, Acórdão nº 204/2020-TP). 
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