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

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

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

seguintes passos: 

 

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

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

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

4. havendo o termo procurado no documento Consolidado, ele será imediatamente localizado no corpo do texto.  
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Este Informativo, desenvolvido a partir de notas tomadas nas sessões de julgamento das Câmaras e do Tribunal Pleno, contém 

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

Tribunal. 
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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

Impossibilidade de dispensar servidores públicos do efetivo controle de jornada de trabalho. 

Controle e registro de frequência de servidores públicos. 

 

Em consulta realizada pelo Presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis foram suscitadas dúvidas 

sobre a possibilidade de a Administração pública adotar sistemática de aferição de cumprimento de 

jornada de trabalho alternativa ao controle de frequência por registro de frequência para assessores 

especiais e assessores parlamentares. Tendo em vista o art. 37 da CF, a Relatoria concluiu que não há 

empecilho jurídico para que a regulamentação do controle de frequência dos servidores do Poder 

Legislativo seja realizada por meio de Resolução. Se manifestou pela impossibilidade de dispensar o 

controle de frequência para o exercício de atividades externas ao órgão, entretanto corroborou com o 

entendimento do MPC de que, em casos muito excepcionais, justificados pelo lugar, natureza ou duração 

da atividade a ser exercida, é possível que tal registro seja dispensado. Ressaltou que a dispensa do registro 

de frequência difere da dispensa do controle de frequência; aquele se refere à desobrigação, diante de 

circunstâncias excepcionais relacionadas à natureza do cargo ou das atividades de registrar o ponto de 

entrada e saída na unidade de lotação; este, à falta de controle do cumprimento da jornada de trabalho e 

do efetivo exercício das atividades pelo servidor. Assim, o TCM-GO respondeu que: (1) o Poder 

Legislativo Municipal tem competência para, por meio de lei ou Resolução, dispor sobre a forma que se 

realizará o controle de frequência dos servidores públicos da Câmara Municipal; (2) em regra, os 

ocupantes de cargos em comissão do Poder Legislativo devem exercer suas funções predominantemente 

na sede da Câmara, posto que as atribuições de direção, chefia e assessoramento são incompatíveis com 

o exercício de atividades externas; (3) é possível, em casos excepcionais, a dispensa do registro de 

frequência/ponto a ocupantes de cargos de provimento em comissão, desde que cumprida as seguintes 

condições: (3.1) previsão em Lei ou Resolução; (3.2) a dispensa deve se restringir ao servidor cujas 

atividades sejam de exercício frequente e predominantemente externo ou que tragam benefícios para a 

efetividade do interesse público e redução dos dispêndios; (3.3) as atribuições do cargo respectivo devem 

ser, como pressuposto da segunda condição, claras e detalhadas nas normas de criação; (3.4) ficar 

documental e motivadamente comprovada a impossibilidade de o servidor registrar na sede do órgão os 

horários de entrada e saída, e, nessa condição, realizar o registro por meio de relatórios que correspondam 

às atividades externas desempenhadas no dia e sua justificativa; (3.5) a dispensa deve ser deferida pela 

autoridade administrativa, motivadamente, em cada caso; (3.6) deve haver disciplina e efetiva execução 

de meios alternativos de controle de cumprimento das atividades; (3.7) a aferição do exercício do cargo 

não deve, em hipótese alguma, ocorrer apenas com base em declarações do servidor ou do superior, mas 

em relatórios formais, com amparo em documentos, inclusive obtidos nos registros eventuais de entrada 

e saída na unidade de lotação, com vistas a permitir a transparência e a verificação oportuna pelo gestor 

e pelos controles interno e externo. O Voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão-Consulta nº 

00029/19. Processo nº 09608/19, Rel. Cons. Subst. Flávio Monteiro A. Luna, 4.12.19). 
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Impacto no índice de suplementação em decorrência de alterações orçamentárias 

 

Em Consulta, o Prefeito de Rio Verde indagou acerca do impacto no índice de suplementação em 

decorrência das alterações orçamentárias realizadas com base no art. 43 da Lei nº 4.320/64. Quando uma 

despesa está autorizada no orçamento, mas é insuficiente, pode ser reforçada mediante créditos 

suplementares, em consonância com o art. 40 e inciso I do art. 41, da mesma lei.  A autorização para 

suplementar uma dotação poderá constar na Lei Orçamentária Anual-LOA; no inciso I do art. 7º da Lei 

de Finanças Públicas, ou em lei específica. Diante do exposto, a relatoria acompanhou a redação dada 

pelo MPC: a) a abertura de créditos adicionais suplementares, qualquer que seja a origem dos recursos, 

dentre as previstas no § 1º  do art. 43, da Lei nº 4.320/64, inclusive por anulação de dotações, sujeita-se 

ao limite previsto na LOA ou eventualmente dado por outra lei, porque não se cogita a abertura desses 

créditos sem autorização legal; b) o reforço de dotação, com base em recursos liberados pela anulação de 

outra dotação, quando dentro da mesma categoria de programação, com aumento da dotação de crédito 

inicial, ainda que de idêntica classificação por natureza da despesa (categoria econômica, grupo de 

natureza, modalidade de aplicação e elemento), em relação ao crédito cuja dotação foi anulada, caracteriza 

uma abertura de crédito adicional suplementar e assim sujeita-se aos limites da LOA e de outras leis 

autorizativas; c) a abertura de créditos adicionais suplementares com amparo em anulação de dotações 

não se confunde com transposição, remanejamento ou transferência de créditos, instrumentos cuja 

distinção já foi assentada pelo TCMGO no AC-CON nº 04/16; d) quando da abertura de créditos 

suplementares, a indicação de nova fonte (leia-se: distinta da relação fonte/destinação do crédito inicial) 

no ato de abertura, segundo a codificação da IN nº 09/2015, Anexo IX, não afasta a sujeição ao limite 

de suplementação. Em conformidade com essa proposta de decisão, o SICOM permite que seja realizado 

o controle de suplementação, desde que sejam utilizados os códigos 17 e 18 da Tabela de Alterações 

Orçamentárias disponível no site do Tribunal. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão-Consulta 

nº 00030/19. Processo nº 07682/19, Rel. Cons. Subst. Flávio Monteiro A. Luna, 11.12.19). 

 

 

Aprovado o Enunciado de Súmula nº 06/19 

 

 

Em Sessão Técnica-Administrativa, realizada no dia 29 de janeiro deste ano, o TCMGO, na RA nº 12/20, 

aprovou o Enunciado de Súmula nº 06/19, nos seguintes termos: “Configura ato de gestão ilegal, passível de 

aplicação de multa e julgamento irregular das contas de gestão, o pagamento dos débitos da administração Pública realizados 

em desacordo com a ordem cronológica de sua exigibilidade, nos termos do caput do art. 5º da Lei nº 8.666/93”. 
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Aprovado o Enunciado de Súmula nº 07/19  

 

 

Em Sessão Técnica-Administrativa, realizada no dia 29 de janeiro deste ano, o TCMGO, na RA nº 03/20, 

aprovou o Enunciado de Súmula nº 07/19, nos seguintes termos: “É vedado o pagamento de horas extras a 

servidores públicos comissionados e a servidores efetivos que percebam gratificação pelo desempenho de função de confiança 

(direção, chefia e assessoramento) ”.  

 

 

Orientação Técnica nº 001/2019 – SCMG 

  

A Secretaria de Contas Mensais de Gestão emitiu, em 02/12/19, Orientação Técnica que trata da 

contabilização e utilização dos recursos repassados aos municípios goianos, oriundos da Cessão Onerosa 

do Bônus da Assinatura do Pré-Sal, nos termos da Lei Federal nº 13.885/2019. No que se refere às leis 

orçamentárias, como o recurso foi previsto em lei sancionada recentemente, provavelmente o orçamento 

do município não previu tal receita e por conseguinte não há despesa fixada. Assim, para executar 

despesas ainda em 2019, o ente deverá aprovar créditos adicionais, na modalidade suplementar ou 

especial, indicando como fonte o excesso de arrecadação. Caso os recursos sejam utilizados em 2020 e o 

orçamento já esteja aprovado, o ente poderá executar despesas, também mediante a aprovação de créditos 

adicionais, indicando como fonte o superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício 

anterior. De qualquer forma, a execução de despesas com os recursos oriundos da cessão onerosa do 

bônus de assinatura do Pré-Sal deverá ser precedida de autorização legislativa. No que tange à 

contabilização da receita, o município deverá observar a seguinte classificação em conformidade com a 

tabela de codificação deste Tribunal: (a) No aspecto patrimonial, deverá ser reconhecida uma variação 

patrimonial aumentativa – Transferências Inter Governamentais – Constitucionais e Legais – Inter OFSS 

– União, conta 4.5.2.1.3.XX.XX (PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público Federação); e (b) 

No aspecto orçamentário, a natureza de receita mais adequada é de Outras Transferências da União – 

Principal, código 1.7.1.8.99.1.0; (c) para o registro da fonte de recurso deverá ser utilizado o código 

1.78.078, constante na Tabela de Codificação/Fonte de Recurso/2019 disponível no site eletrônico deste 

Tribunal. Destacou, ainda, que os recursos: (d) compõem a Receita Corrente Líquida – RCL, utilizada 

como base de cálculo para definição dos limites fiscais previstos na LRF (despesa de pessoal, dívida 

consolidada líquida, operação de crédito etc); (e) não compõem a base de cálculo para aplicação dos 

mínimos legais/constitucionais, como saúde, educação e Fundeb – Fundo de Manutenção e 

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação; (f) não entram 

na base de cálculo utilizada para apuração do duodécimo a ser repassado ao Poder Legislativo Municipal, 

por não se enquadrar nas receitas previstas no art. 29-A da CF/88; e que (g) os recursos podem ainda 

serem utilizados em despesas de investimento, como aquisição de máquinas ou equipamentos, realização 

de obras, aquisição de imóveis ou veículos, ou seja, as que geram um bem de capital que possa ser 
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incorporado pelo Município. Pontuou, ainda, que as receitas podem ser destinadas para o pagamento de 

despesas previdenciárias, correntes ou decorrentes de parcelamentos, com o Regime Próprio de 

Previdência Social do município – RPPS e com o Regime Geral de Previdência – RGPS cujo vencimento 

ocorra até o exercício financeiro do ano subsequente ao ano da transferência dos recursos pela União. A 

Orientação Técnica foi emitida pela Secretaria de Contas Mensais de Gestão em 2.12.19. 

 

 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

 

A ausência de controle eficaz de frequência de servidores públicos afasta denúncia sobre 

servidores fantasmas  

 

Em denúncia oferecida à Ouvidoria deste Tribunal foi relatada a existência de servidores fantasmas no 

município de Baliza/GO, dentre eles comissionados e efetivos. O Relator, em convergência parcial com 

o entendimento da Secretaria de Licitações e Contratos e do Ministério Público de Contas, considerou 

prejudicada a resolução de mérito da denúncia diante da ausência de controle de frequência dos servidores 

por parte do município e apontou que o descontrole da assiduidade é uma cultura generalizada na 

localidade que inviabiliza a verificação efetiva dos serviços prestados. O Relator declarou a situação fática 

irregular pelo descumprimento do “caput” do art. 37 e do § 1º do art. 74, ambos da CF/88, c/c o art. 59 

da LOTCMGO, e aplicou a multa prevista no inciso VIII do art. 74-A da LOTCMGO, além do prazo 

de 60 (sessenta) dias para adequação do controle e para expedição de ato normativo disciplinando registro 

de frequência, modo, prazos, instrumentos e os responsáveis por cada área, inclusive para o 

monitoramento da falta injustificada. Ao final, expediu-se a recomendação de acompanhamento da 

determinação imposta ao controle interno municipal nos termos do parágrafo único do art. 70 da CF/88 

e art. 58 da Lei Estadual nº 15.958/07, no sentido de cessar a irregularidade denunciada. O Voto foi 

aprovado por unanimidade (Acórdão nº 09077/19. Processo nº 18488/17, Rel. Cons. Francisco José 

Ramos, 11.12.19). 

 

 

Declaração de inidoneidade de empresa por irregularidades em procedimento licitatório 

 

Representação oferecida pelo Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitações de Caldas Novas acerca 

de possíveis irregularidades referentes ao Pregão presencial nº 106/18. A empresa vencedora do item 1 

(cama hospitalar) apresentou proposta de preço contendo produtos de outros fornecedores, sem possuir 

a autorização ou o cadastro de representação. Em denúncia ao Fundo Municipal de Saúde a fabricante 

do item afirmou que os produtos do lote 1 não seriam entregues ou seriam falsificados, dado que a 

licitante vencedora não poderia oferece-los à Administração. A empresa vencedora solicitou a desistência 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2007/lei_15958.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2007/lei_15958.htm
http://www.gabinetecivil.goias.gov.br/leis_ordinarias/2007/lei_15958.htm
https://www.tcmgo.tc.br/ecs/d/d/workspace/SpacesStore/7b9f5619-9560-4133-8ab1-de0523239903/00662.PDF
https://www.tcmgo.tc.br/ecs/d/d/workspace/SpacesStore/7b9f5619-9560-4133-8ab1-de0523239903/00662.PDF


 

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

de entrega do referido item. O Relator considerou que a conduta da empresa afetou o caráter competitivo 

da licitação, tendo em vista que ofereceu um produto que não seria capaz de fornecer após a contratação, 

aparentando a utilização de subterfúgios ilícitos para se sagrar vencedora na disputa, com intuito de obter 

vantagem futura. Ressaltou que a ação da empresa denunciada revelou-se como meio para alcançar o fim 

perseguido, qual seja, vencer a licitação e entregar produto diverso, enquadra-se no tipo penal do art. 96 

da Lei nº 8.666/93. Concluiu que a ausência de formalização contratual da Administração Pública com a 

licitante, por motivo de desistência desta, não permitiu o aperfeiçoamento do crime acima exposto. A 

Relatoria se posicionou em convergência com a Secretária de Licitações e Contratos e o MPC e (a) julgou 

procedente o mérito da representação; (b) determinou aos gestores do município, em especial ao 

responsável pelo procedimento licitatório nº 106/18, a adotassem providências quanto à penalização 

administrativa da empresa denunciada e; (c) declarou a empresa denunciada  inidônea para participar, por 

cinco anos, de licitação na Administração Pública Municipal do Estado de Goiás, nos termos previstos 

no art. 51 da Lei estadual nº 15.958/07. O Voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 09115/19. 

Processo nº 15623/18, Rel. Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, 4.12.19). 

 

 

Inspeção de veículos de transporte escolar – Descumprimento de normas nacionais de trânsito 

 

 

Em representação formulada pelo Ministério Público de Contas, com o objetivo de verificar a qualidade 

dos veículos de transporte escolar municipal e os contratos de prestação de serviços de terceiros, o 

Relator, em convergência relativa com a Secretaria de Licitações e Contratos e absoluta com o MPC, 

acatou as conclusões do Relatório de Inspeção, no qual foram apontadas irregularidades concernentes à 

frota de veículos terceirizados e próprios do município. Os laudos apontaram que dos 11 (onze) veículos 

terceirizados 6(seis) foram reprovados, por descumprimento do Código de Trânsito Brasileiro, enquanto 

que, da frota municipal, no total de 9 (nove) veículos, 4 (quatro) foram reprovados e 5 (cinco) não foram 

apresentados para vistoria técnica. Diante das irregularidades constatadas o Relator aplicou multa ao 

Prefeito, por ato de gestão ilegal, em descumprimento a diversas normas pertinentes ao transporte 

escolar. Foi dado prazo de 30 (trinta) dias para regularização de documentos dos motoristas e das 

irregularidades verificadas nos veículos, dentre elas os requisitos legais exigidos pelos incisos I, II, III, IV 

do art. 3º; incisos II, III, IV, VIII e IX do art. 4º; inciso IV do art. 5º; art. 7º; e art. 15, todos da Portaria 

23/2012 DETRAN/GO; art. 1º da Resolução nº 14/98 e art. 1º da Resolução nº 504/14 do CONTRAN; 

inciso II do art. 136 e inciso V do art. 138, ambos do Código de Transito Brasileiro.  A proposta foi 

aprovada por unanimidade. (Acórdão nº 09286/19, Processo nº 12551/18, Rel. Cons. Francisco José 

Ramos, 18.12.19). 
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 Concessão de cautelar. Contrato de risco objetivando o aumento da quota no FPM 

 

 Representação com pedido de medida cautelar, relativa a de possíveis irregularidades na contratação, 

pelo Município de Montes Claros de Goiás, de assessoria e consultoria jurídica, que objetiva o aumento 

da quota no FPM como resultado da arrecadação do ICMS, mediante aplicação da Lei Complementar 

Estadual nº 90/11. Em análise prévia, a Secretaria de Licitações e Contratos entendeu ser imprescindível 

a apresentação do procedimento administrativo que desencadeou a contratação, demonstrando que os 

requisitos da lei foram observados e comprovando que os valores acordados a título de pagamento estão 

dentro do praticado pelo mercado. Sustentou ainda que contratos de êxito são incompatíveis com a 

Administração Pública e que ocorreram pagamentos sem comprovação de ingresso de receitas para o 

erário, de maneira que o contratado recebeu quantia apenas com base em liminar concedida, sem decisão 

meritória definitiva. Ressaltou a presença da plausibilidade do direito, diante da constatação das possíveis 

irregularidades: (a) procedimento de declaração de inexigibilidade pendente de documentação 

comprobatória; (b) adoção de contrato de risco, demandando abertura de vista, para demonstração da 

compatibilidade dos percentuais adotados com a complexidade do trabalho; (c) antecipação de 

pagamentos sem ingresso de recursos nos cofres municipais, em violação a cláusula contratual, 

demandando suspensão cautelar de novos pagamentos, em virtude do risco efetivo de prejuízo ao erário; 

(d) possível duplicidade dos contratos. Entendeu haver igualmente o perigo da demora, diante do 

considerável risco de o Município dispensar novos pagamentos sem comprovação de ingresso de 

recursos, além de outras possíveis irregularidades a serem aferidas em dilação probatória consistente. O 

Relator convergiu com a Unidade Técnica e o Ministério Público de Contas e adotou a medida cautelar, 

nos termos do art. 56 da Lei Estadual nº 15.958/2007, para determinar ao Prefeito de Montes Claros de 

Goiás a imediata suspensão, até decisão final de mérito no presente processo, de todo e qualquer 

pagamento relativo ao contrato de assessoria jurídica em questão. O voto foi aprovado por unanimidade 

(Acórdão nº 09320/19. Processo nº 14968/19, Rel. Cons. Subst. Irany de Carvalho Júnior, 18.12.19). 

 

 

Recuperação estrutural do viaduto situado na Avenida Jamel Cecílio, Goiânia 

 

 

Em Representação o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás – CREA –

GO, por meio de Nota Técnica, relatou sobre o estado de conservação do viaduto situado na Avenida 

Jamel Cecílio, Jardim Goiás, Goiânia, no qual foram constatadas as seguintes irregularidades: (1) execução 

de serviço de manutenção ao invés de recuperação estrutural do viaduto; (2) não apresentação de laudos 

técnicos especializados; (3) inexistência de projetos de recuperação estrutural e de drenagem do local e 

(4) controle de tráfego realizado somente na Avenida H. A SEINFRA apresentou um relatório 

declarando que as intervenções relativas à recuperação estrutural já haviam sido executadas pelo 

município; no mesmo relatório, apresentou os cálculos efetuados, os projetos e a execução da obra por 

meio de fotos e, ainda, os laudos de êxito, aprovados pela ABNT. Considerando a veracidade presumida 

das informações e documentos as irregularidades (1) e (2) foram julgadas procedentes, porém já 
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solucionadas. Em relação aos pontos (3) e (4), a SEINFRA informou que estão sendo elaborados projetos 

para a realização de processo licitatório da obra e que os recursos para sua realização serão advindos do 

Convênio Finisa 2, no qual, conforme seu projeto de Lei, é citada a obra Reforma da ponte da Av. H 

(recuperação e drenagem). A Relatoria, em convergência com a Secretária de Fiscalização de Obras e 

Serviços de Engenharia e o MPC, optou por não aplicar multa, dado que a SEINFRA tem tomado 

providências sobre as irregularidades. O Voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 00014/20. 

Processo nº 18338/16, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 29.1.20). 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

 

TCU. Somente é exigível a observância das disposições do artigo 49, §3º, da Lei 8.666/1993 

(contraditório e ampla defesa) quando o procedimento licitatório, por ter sido concluído com a 

adjudicação do objeto, gera direitos subjetivos ao licitante vencedor, ou em caso de revogação 

ou de anulação em que o licitante seja apontado, de modo direito ou indireto, como o causador 

do desfazimento do certame. 

 
“Representação formulada ao TCU apontou possíveis irregularidades no RDC Eletrônico 425/2014-12, 

conduzido pela Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes 

(Dnit) no Estado de Goiás e no Distrito Federal visando à “contratação integrada de serviços de elaboração de 

projeto básico e de projeto executivo de engenharia e de execução das obras de implantação e pavimentação da Rodovia BR-

080/GO, incluindo obras de arte especiais”. Entre as irregularidades suscitadas, mereceu destaque a “revogação 

da licitação sem motivação e sem abertura de prazo para o exercício do contraditório pelos licitantes”. Ao apreciar a 

matéria, a unidade técnica concluiu que não fora desarrazoada a decisão pela revogação do certame. 

Segundo ela, vários precedentes do TCU abordaram os problemas derivados de desatualização de projeto 

utilizado em licitações públicas e, no caso concreto, “ainda que se trate de contratação integrada na qual o 

contratado assume riscos decorrentes de elementos do anteprojeto, há defasagem de mais de cinco anos entre as informações 

geométricas (impactadas pela topografia) e de jazidas (impactadas pelo cadastro), disponibilizadas aos licitantes e utilizadas 

para elaboração das propostas, com grande probabilidade de que as propostas de preços apresentadas pelos licitantes estejam 

dissociadas do objeto que será projetado e construído”. Todavia, no que concerne à ausência de contraditório antes 

da decisão pela revogação da licitação, o titular da unidade técnica propôs a oitiva do Dnit, medida que, 

para a relatora, não seria necessária. Em seu voto, ao analisar as disposições legais sobre o tema, a relatora 

se alinhou ao entendimento consignado em deliberações do TCU, a exemplo do Acórdão 111/2007-

Plenário, e do STJ, como o Mandado de Segurança 7.017/DF, que apregoam ser necessário dar 

oportunidade de contraditório e ampla defesa antes da revogação de licitação apenas quando já se 

adjudicou o seu objeto. Por sua clareza, a relatora julgou oportuno transcrever o seguinte excerto da 

ementa da mencionada decisão judicial: “(...) 3. Revogação de licitação em andamento com base em interesse público 

devidamente justificado não exige o cumprimento do § 3º, do art. 49, da Lei 8.666/93. 4. Ato administrativo com a 

característica supramencionada é de natureza discricionária quanto ao momento da abertura de procedimento licitatório. 5. 

Só há aplicabilidade do § 3º, do art. 49, da Lei 8.666/93, quando o procedimento licitatório, por ter sido concluído, gerou 
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direitos subjetivos ao licitante vencedor (adjudicação e contrato) ou em casos de revogação ou de anulação onde o licitante seja 

apontado, de modo direto ou indireto, como tendo dado causa ao proceder o desfazimento do certame”. Segundo a relatora, 

na situação sob exame, prolongar a discussão sobre os procedimentos adotados no RDC Eletrônico 

425/2014-12 poderia ir contra o princípio da eficiência e configurar maior risco de prejuízo ao interesse 

público do que realizar nova licitação. Ponderações dessa natureza, a seu ver, se alinhariam às recentes 

disposições legais incorporadas ao Decreto-Lei 4.657/1942 (Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro) pela Lei 13.655/2018, em especial as do art. 22, segundo as quais as dificuldades reais do gestor 

devem ser consideradas na interpretação de normas sobre gestão pública, e as circunstâncias práticas 

envoltas à ação do agente público avaliadas em decisão sobre regularidade de conduta ou validade de ato 

ou contrato. Assim sendo, nos termos da proposta da relatora, o Plenário decidiu considerar 

improcedente a representação. (TCU. Plenário, 26.11.19. Acórdão 2656/2019. Relatora Min. Ana Arraes, 

Boletim de Jurisprudência do TCU nº 380). 

 

 

 

STF. Possibilidade de vinculação das verbas do FUNDEF ao pagamento de honorários 

advocatícios contratuais. 

 

A Primeira Turma, por maioria, negou provimento a agravo regimental em recurso extraordinário com 

agravo em que discutido se os recursos destinados ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do 

Ensino Fundamental e de Valoração do Magistério (Fundef) poderiam ser utilizados para o pagamento 

de honorários advocatícios contratuais. O Colegiado, na linha de precedente do STF (RE 1.102.885), 

entendeu que a matéria possui natureza infraconstitucional. O acórdão impugnado considerou viável a 

retenção do valor de honorários advocatícios contratuais da verba executada, na forma do art. 22, § 4º da 

Lei 8.906/1994 (1), de modo que não há matéria constitucional a ser analisada. Vencidos os ministros 

Alexandre de Moraes e Luiz Fux, que proveram o agravo por entenderem que a utilização das verbas 

destinadas ao Fundef para o pagamento de honorários advocatícios contratuais viola diretamente o art. 

60 do ADCT (2). Portanto, trata-se de matéria de cunho constitucional que deve ser examinada pela 

Corte. (STF. Primeira Turma, 26.11.19. ARE 1066359. Relator Min. Marco Aurélio, Informativo de 

Jurisprudência por Temas do STF nº 94). 
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Este Informativo, desenvolvido a partir de notas tomadas nas sessões de julgamento das Câmaras e do Tribunal Pleno, 

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

deste Tribunal. 
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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

Contabilização de verbas rescisórias das Câmaras Municipais – Natureza remuneratória/ 

Indenizatória – incidência no cálculo do limite de 70% previsto no art. 29-A da CF 

 

Em consulta formulada pelo Presidente da Câmara de Anápolis, foram feitos os seguintes 

questionamentos: (1) Os gastos com indenização por exoneração dos servidores efetivos e 

comissionados do Poder Legislativo devem ser contabilizados no elemento “11 – Vencimentos e 

Vantagens fixas – pessoal civil” ou, no elemento “94 – indenizações e restituições trabalhistas”? ; e (2) 

Esses gastos, indenizações e restituições trabalhistas, se somam aos gastos com folha de pagamento 

para efeitos de observância do limite constitucional de 70% trazido no art. 29-A da CF/88?” O tema 

promovou amplo debate nas Unidades Técnicas do TCMGO; ao final, o Relator corroborou o 

entendimento manifestado pela Secretária de Atos e Pessoal e pela Secretária de Contas de Gestão , 

seguido pelo MPC, para assim responder ao Consulente: (1) as parcelas rescisórias correspondentes ao 

saldo de salário e à gratificação natalina (décimo terceiro), por se tratarem de verbas de natureza 

remuneratória, devem ser contabilizadas no elemento 11 – vencimento e vantagens fixas, razão pela 

qual devem ser computadas na apuração do limite imposto pelo § 1º do art. 29-A da CF/88; e (2) As 

parcelas rescisórias correspondentes à indenização de férias não gozadas e/ou proporcionais, ambas 

com acréscimos do terço constitucional (1/3), por se tratarem de verbas de natureza indenizatória, em 

função da perda da condição de servidor ou empregado, devem ser contabilizadas no elemento 94 – 

indenizações e restituições trabalhistas, e, por isso, não devem ser computadas no limite imposto pelo § 

1º do art. 29-A da CF  (Acórdão-Consulta nº 00001/20. Processo nº 09087/19, Rel. Maurício Oliveira 

Azevedo, 12.2.20). 

 

 

Reordenação (readequação) e manutenção do sistema de iluminação pública municipal 

 

Em Consulta, o Prefeito de São Francisco de Goiás apresentou indagações a respeito dos serviços de 

reordenação e manutenção luminotécnica do sistema de iluminação pública municipal, quais sejam: (a) 

possibilidade de classificação como serviço comum e contratação por pregão presencial; (b) se a 

prestação de serviços pode ser considerada como de caráter continuado; (c) se é possível condicionar o 

pagamento à efetiva redução dos valores despendidos com a iluminação pública após a reordenação 

luminotécnica e (d) se o pagamento poderá ser realizado mediante as receitas auferidas pela 

Contribuição para Iluminação Pública (CIP). O Revisor apresentou proposta de voto com base na Lei 

nº 8.666/93, na RN nº 414/2010, da Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), e na ABNT 

NBR nº 5101/2018, corroborando com a manifestação da SFOSEng. Em relação ao questionamento 

(a) afirmou ser possível a realização de Pregão Presencial para os serviços de reordenação (adequação) e 

manutenção luminotécnica, com base nos itens IV a VI da resposta ao AC-CON nº 09/2011, que trata 

da possibilidade de utilização do pregão para obras e serviços de engenharia em geral. Contudo, 
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salientou que os objetos não devem ser licitados conjuntamente, posto que na reordenação há a 

contratação de empresa/profissional para elaboração de projeto básico de adequação da iluminação 

pública, e na manutenção há a contratação para execução. Em resposta ao item (b) concluiu que os 

serviços de reordenação (adequação) da iluminação pública não são considerados de caráter 

continuado, por estarem relacionados à execução de serviços discriminados em projeto específico, com 

finalidade própria e fim determinado. Pontuou, entretanto, que os serviços de manutenção possuem 

caráter continuado, por serem executados de forma rotineira e permanente e serem essenciais para a 

integridade do patrimônio público. Em relação ao questionamento (c) afirmou que, no âmbito da Lei nº 

8.666/93, não é possível condicionar o pagamento desse tipo de serviço à aferição da respectiva 

redução dos valores despendidos com a iluminação pública. Por fim, em resposta ao item (d) 

considerou que os contratos administrativos relativos à prestação de serviços de reordenação e 

manutenção da iluminação pública, regidos pela Lei nº 8.666/93, podem ser pagos com recursos 

provenientes da arrecadação da CIP/COSIP, enquanto pendente o julgamento do RE nº 666.404-RG 

no STF. A proposta de Voto foi aprovada por unanimidade  (Acórdão-Consulta nº 00002/20. Processo 

nº 18319/18, Rel. Cons. Maurício Oliveira Azevedo. Rev. Cons. Subst. Vasco Cícero Azevedo Jambo, 

19.2.2020). 

 

 

Aprovado o Enunciado de Súmula nº 08/19  

  

Em Sessão Técnica-Administrativa, realizada no dia 29 de janeiro deste ano, o TCMGO, na RA nº 

06/20, aprovou o Enunciado de Súmula nº 08/19, nos seguintes termos: “Admite-se a inexigibilidade do 

procedimento licitatório para contratação de serviços advocatícios pela Administração Pública com base na singularidade 

dos serviços técnicos, desde que atendidos os requisitos do inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/93”. 

 

 

Aprovado o Enunciado de Súmula nº 09/19 

 

Em Sessão Técnica-Administrativa, realizada no dia 29 de janeiro deste ano, o TCMGO, na RA nº 

06/20, aprovou o Enunciado de Súmula nº 09/19, nos seguintes termos: “Admite-se a inexigibilidade do 

procedimento licitatório para contratação de serviços contábeis pela Administração Pública com base na singularidade dos 

serviços técnicos, desde que atendidos os requisitos do inciso II do art. 25 da Lei n. 8.666/93”. 

 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

 

Suspensão cautelar de concurso público por irregularidades na descrição e requisitos dos 

cargos oferecidos 
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O TCMGO, em análise de Edital de Concurso Público, realizado pelo município de Mutunópolis, 

deferiu medida cautelar pleiteada pela Secretaria de Atos de Pessoal, com vistas a determinar a imediata 

suspensão do certame. No exame dos elementos ensejadores da concessão da tutela provisória, 

considerou que as irregularidades, se não sanadas conduziriam à nulidade do processo ou implicariam 

em reais prejuízos aos candidatos, à Administração Municipal e haveria consequente dano ao interesse 

público. Pontuou que o poder público é livre para estabelecer as bases do concurso e seus critérios de 

julgamento, desde que o faça com igualdade para todos os candidatos. Após estudo preliminar, 

foramdetectados diversas irregularidades no edital. O Relator estabeleceu prazo para que os 

responsáveis apresentassem a legislação pertinente com as correções necessárias ou comprovassem as 

providências relativas à retificação do edital, nos seguintes pontos: (a) ausência de área de formação 

específica na legislação municipal que cria o cargo de professor; (b) divergência entre a Lei Municipal 

nº. 795/2011 e o edital referente ao requisito de escolaridade previsto para investidura no cargo de 

Auxiliar de Secretária; (c) ausência de previsão para a devolução da taxa de inscrição nas hipóteses de 

pagamento fora do prazo ou em duplicidade no concurso público; (d) inexistência de vagas destinadas 

ao cadastro de reserva técnica e (e) incompatibilidade entre os vencimentos dos cargos ofertados com o 

explicitado no edital. O Voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 00434/20. Processo nº 

16331/19, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 5.2.20 ). 

 

 

Monitoramento em prestação de serviços terceirizados de manutenção automotiva de veículos 

do município 

 

Tratam os autos de Auditoria de Conformidade, visando apurar eventuais irregularidades no Pregão 

Presencial nº 011/2017 de Goiânia, cujo objeto era a contratação de empresa para prestação de serviços 

terceirizados, de caráter continuado, para implantação, administração e gerenciamento eletrônico 

destinado à manutenção corretiva, preventiva e preditiva automotiva em geral. Baseado no Relatório de 

Inspeção da Equipe de Auditoria da Controladoria Geral do Município, o Relator constatou a 

inexistência de fiscalização adequada referente à execução do contrato e a ausência de verificação do 

real desempenho dos fiscais pelo Sistema de Controle Interno. Constatou também, a inexistência de 

documento que ateste a criação de rotinas administrativas para que os diretores e gestores tenham 

condições de controlar os orçamentos aprovados.  Determinou-se à Secretaria de Licitações e 

Contratos, por meio de monitoramento, que verifique o cumprimento das obrigações e deliberações 

acordadas, estando os responsáveis sujeitos à aplicação de multa, conforme os incisos X e XIV do art. 

47-A da Lei Estadual nº 15.958/17, nos seguintes termos: (a) Se há demonstração do Controle Interno 

do município de que efetivamente, os fiscais do contrato (representantes da Administração) estão 

anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, 

determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados, nos termos do art. 

67, § 1º, da Lei nº 8.666/93; (b) se está havendo fiscalização sobre o número mínimo de orçamentos 

observado e se os preços estão condizentes com os praticado no mercado, evitando-se o 

direcionamento das compras e a escolha de uma única empresa/oficina credenciada; e (c) se for 
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instituído, pelo Controle Interno municipal um fluxo administrativo padronizado para que os diretores 

e gestores de cada órgão efetivamente controlem os serviços efetuados, as peças e os acessórios 

utilizados na sua frota, mencionando a quantidade comprada, o valor e a data da realização da despesa, 

com vistas a criar um “banco de dados” do histórico de cada veículo em cada órgão municipal. O voto 

foi aprovado por unanimidade  (Acórdão nº 00579/19. Processo nº 17294/19, Rel. Cons. Daniel 

Augusto Goulart, 12.2.20). 

 

Determinações do TCMGO frente ao descumprimento reiterado do limite de gastos com 

pessoal 

 

 

Representação, com pedido de medida cautelar, interposta pela Secretaria de Atos de Pessoal, sobre 

quadro persistente de excesso de gastos com pessoal no município de Santo Antônio do Descoberto. A 

análise dos índices do município revela que por dez quadrimestres consecutivos o Poder Executivo 

extrapolou o percentual máximo estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal – LRF, sem que 

fossem tomadas as medidas necessárias para diminuir o percentual excedente. Os elementos contidos 

nos autos demonstraram a existência de outras irregularidades na gestão de pessoal na municipalidade, 

quais sejam: (1) provimento desordenado de servidores comissionados em desvio de função; (2) 

servidores em cargos comissionados sem previsão legal; (3) concessão irregular de horas extras; (4) 

burla ao princípio do concurso público; (5) pagamento irregular de gratificação a servidores efetivos e 

comissionados; e (6) atraso salarial dos servidores púbicos. O Relator salientou que o art. 169 da CF/88 

regulamenta as medidas e os prazos a serem observados pela Administração caso o limite de gastos 

com pessoal extrapole os percentuais dispostos na LRF, como a redução em pelo menos vinte por 

cento das despesas com cargos em comissão e funções de confiança e, posteriormente, caso necessária, 

a exoneração dos servidores não estáveis. Diante da inexistência de medidas tomadas pelos gestores 

para a retomada do índice aos níveis autorizados pela legislação, e verificada a plausibilidade do direito e 

o perigo da demora, o Relator acatou o pedido apresentado pela concessão da medida cautelar, nos 

termos do art. 56 da LOTCMGO. Determinou, ainda, que o Poder Executivo: (a) se abstenha de 

conceder novas gratificações amparadas no art. 51 da Lei Municipal nº 180/93; (b) suspenda o 

pagamento de todas as gratificações eventualmente conferidas à margem de qualquer ato secundário 

(decreto, portaria, etc); que as atribua aos beneficiários e fixe seus limites, tendo em vista que referida 

norma não estabelece de forma precisa os parâmetros de estipulação do valor da gratificação e, ainda, 

dispõe que o Chefe do Poder Executivo poderá determinar de forma unilateral o valor, por meio de ato 

infralegal; (c) suspenda o pagamento da gratificação de dedicação exclusiva aos professores incumbidos 

de função gratificada, tendo em vista previsão legal que estabelece a sua não cumulatividade; e (d) se 

abstenha de pagar horas extras aos agentes públicos municipais, salvo quando estes pagamentos 

extraordinários sejam indispensáveis à manutenção de serviços essenciais, e que justifique a despesa por 

meio de procedimento administrativo próprio e individualizado. O voto foi aprovado por unanimidade  

(Acórdão nº 00819/20. Processo nº 10786/19, Rel. Cons. Daniel Augusto Goulart, 19.2.20). 
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Pregão Eletrônico – Irregularidades no edital – superfaturamento no Contrato   

 

Foi instaurada Tomada de Contas Especial, em razão da constatação de superfaturamento, no valor de 

R$ 882.800,00, no contrato celebrado pela Prefeitura de Aparecida de Goiânia para a aquisição de 2.500 

notebooks, destinados a professores da rede municipal de educação. O Relator considerou irregulares 

as contas de responsabilidade dos Secretários de Educação e de Licitações e Compras do município; do 

gestor do contrato; do pregoeiro e da empresa contratada, além de imputar débito solidáriodo valor 

pago a maior. Entendeu ter havido descumprimento aos art. 63 e 64 da Lei nº 4.320/64, e das 

disposições contidas no art. 40, X, §2º, II, e 48 c/c arts. 43, IV, 66, 70 e 96, I, todos da Lei nº 8.666/93.  

Constatou, ademais, as seguintes irregularidades: restrição ao caráter competitivo da licitação; (a) 

ausência de nova publicação do ato convocatório; e (b) reabertura do prazo inicialmente estabelecido, 

após as alterações promovidas; (c) não cumprimento pela licitante vencedora da exigência de possuir 

central telefônica própria para abertura de chamadas técnicas; e (d) desclassificação indevida de 

licitantes por não apresentarem amostra no prazo exigido. Determinou a aplicação de multas ao 

pregoeiro e ao Secretário Municipal de Educação, por descumprimento ao §4º do art. 21 da Lei nº 

8.666/93 e dos arts. 3º, IV e 4º, VII e XI da Lei nº 10.520/02. Entendeu que o simples “atesto” do 

Chefe do Executivo Municipal para a realização do procedimento licitatório não possui materialidade 

suficiente para inseri-lo na cadeia causal das irregularidades constatadas, independente da teoria adotada 

(seja a da causalidade adequada ou a da interrupção do nexo causal), nos termos do decidido pelo 

TCMGO nos Acórdãos nº 06715/17 e 02179/2018. Por fim, recomendou à Administração Municipal 

de Aparecida de Goiânia que em licitações futuras, abstenha-se de promover a excessiva descrição de 

características técnicas dos itens no termo de referência a ser veiculado, por serem incompatíveis com o 

pregão e poderem ser interpretadas como direcionamento da licitação. O voto foi aprovado por maioria 

qualificada  (Acórdão nº 00828/2020. Processo nº 17390/16, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 

19.2.2020 ) 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

 

STJ - Credenciamento. Hipótese de inexigibilidade de licitação. Critérios de Classificação 

previstos em edital. Ilegalidade  

 

O estabelecimento de critérios de classificação para a escolha de licitantes em credenciamento é ilegal. 

O credenciamento é hipótese de inexigibilidade de licitação não prevista no rol exemplificativo no art. 

25 da Lei nº 8.666/1993, amplamente reconhecida pela doutrina especializada e pela jurisprudência do 

Tribunal de Contas da União. Segundo a doutrina, o sistema de credenciamento, como forma de 

inexigibilidade de licitação, torna inviável a competição entre os credenciados, que não disputam os 

preços, posto que, após selecionados, a Administração Pública se compromete a contratar todos os que 

atendam aos requisitos de pré-qualificação. Segundo o TCU, para a utilização do credenciamento 

devem ser observados requisitos como: i) a contratação de todos os que tiverem interesse e que 
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satisfaçam as condições fixadas pela Administração, não havendo relação de exclusão; ii) garantia de 

igualdade de condições entre todos os interessados hábeis a contratar com a Administração, pelo preço 

por ela definido; iii) demonstração inequívoca de que as necessidades da Administração somente 

poderão ser atendidas dessa forma. Com efeito, sendo o credenciamento modalidade de licitação 

exigível em que há inviabilidade de competição, ao mesmo tempo em que se admite a possibilidade de 

contratação de todos os interessados em oferecer o mesmo tipo de serviço à Administração Pública, os 

critérios de pontuação exigidos em edital para desclassificar a contratação da empresa já habilitada 

mostra-se contrário ao entendimento doutrinário e jurisprudência esposado (STJ. Plenário, 03.12.2019. 

RESp nº 1.747.636-PR. Relator Min. Gurgel de Faria, Informativo de Jurisprudência do STJ nº 662 ). 

 

 

TCEMG - É possível a revisão de concessão de aposentadoria por invalidez, mediante 

apresentação de certidão de tempo de contribuição que demonstre o recolhimento por período 

anterior ainda não contabilizado  

 

Trata-se de Consulta encaminhada por diretor-geral de instituto municipal de previdência de servidores 

públicos, por meio da qual formula o seguinte questionamento: “ É possível a revisão para inclusão de 

tempo anterior e recálculo de benefício de aposentadoria por invalidez, com a utilização de CTC 

apresentada após a concessão? ” Observadas as disposições regimentais vigentes, a Consulta foi 

admitida e o relator, conselheiro Cláudio Couto Terrão, inicialmente destacou que a aposentadoria por 

invalidez tem hierarquia constitucional e sua redação já foi alterada pelas Emendas Constitucionais 

n. 20/98 e n. 41/03, o que implicou significativas alterações nas regras de concessão e de cálculo dos 

proventos de aposentadorias por invalidez decorrentes de acidente em serviço, de moléstia profissional 

ou de doença grave, contagiosa ou incurável, que passaram da integralidade da remuneração para a 

média de 80% (oitenta por cento) das melhores contribuições, para então retornar ao valor total da 

última remuneração no cargo efetivo. De outro lado, nos casos de invalidez resultante de fatores outros 

que não os destacados pelo inciso I do § 1º do art. 40 da Constituição, a concessão da aposentadoria 

sempre esteve atrelada à proporcionalidade dos proventos – em relação ao tempo de serviço, pela 

redação original, ou ao tempo de contribuição, desde a EC n. 20/98. Destacou, ainda, que a 

proporcionalidade dos proventos é aplicada sobre todo o tempo de contribuição de que dispõe o 

servidor no momento em que passa a fazer jus à aposentadoria por invalidez, ainda que os 

recolhimentos tenham se efetivado por vínculos diferentes e até mesmo para regimes previdenciários 

distintos. Com efeito, alteou que, caso o segurado logre demonstrar o recolhimento de contribuições 

previdenciárias anteriores, cabe ao órgão concedente reconhecê-las para todos os fins, porquanto 

abrangidas pelo direito adquirido – inclusive definição da modalidade de aposentação e cálculo dos 

proventos proporcionais – revisando o ato concessório, se necessário para a correção de situação 

prejudicial, conforme tese fixada por esta Corte, durante a emissão de parecer na Consulta n. 838981, 

no sentido de que é possível a revisão de aposentadoria em face de comprovação posterior de tempo de 

contribuição. Ademais, explanou que, como consequência da aplicação da garantia do direito adquirido 

à esfera previdenciária, especialmente à vista do direito intertemporal, foi desenvolvido o princípio do 
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direito adquirido ao melhor benefício, segundo o qual, preenchendo o servidor os requisitos para a 

aposentadoria, esta deve ser concedida ou revisada de modo a conferir-lhe a maior renda possível, 

orientação expressamente adotada pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) na redação 

da Instrução Normativa INSS/PRES n. 77/15. Nesse mesmo contexto, evidenciou o julgamento do 

Recurso Extraordinário n. 630501, com repercussão geral reconhecida, no qual o Supremo Tribunal 

Federal reafirmou a garantia do direito adquirido ao melhor benefício, a ser preservada inclusive pela 

via da revisão. À vista dessas ponderações, levando em conta a jurisprudência e a legislação aplicável, 

considerou possível a revisão da concessão de aposentadoria por invalidez, mediante apresentação de 

certidão de tempo de contribuição que demonstre recolhimento por período anterior ainda não 

contabilizado, com o consequente recálculo dos proventos. Em caráter complementar, ressalvou que o 

direito à revisão da aposentadoria para reconhecimento de direito adquirido ao tempo de contribuição 

não é atingido pela prescrição, que alcança tão somente as relações patrimoniais dele decorrentes, 

consistentes nas prestações mensais do benefício, conforme conteúdo da Súmula n. 85 do Superior 

Tribunal de Justiça que reconhece, portanto, a imprescritibilidade do fundo de direito em relações de 

trato sucessivo, como é o caso da aposentadoria por invalidez, incidindo a prescrição somente sobre as 

parcelas do benefício devidas há mais de cinco anos, contados do requerimento, para as quais o prazo 

prescricional renasce mensalmente. O voto do relator foi aprovado por unanimidade.  (TCEMG. 

Plenário, Consulta n. 1072612, Rel. Cons. Cláudio Couto Terrão, 04.12.2019, Informativo de 

Jurisprudência do TCEMG nº 208). 
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Este Informativo, desenvolvido a partir de notas tomadas nas sessões de julgamento das Câmaras e do Tribunal Pleno, 

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

deste Tribunal. 
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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

Inclusão do quinquênio na base de cálculo das horas extras 

 

Em consulta, o Presidente da Câmara Municipal de Cachoeira Alta indagou sobre a legalidade da 

inclusão do quinquênio na remuneração base dos servidores para fins de cálculo de horas extras. A 

Unidade Técnica destacou que o TCMGO possui entendimento consolidado de que, para fins de 

pagamento de horas extras o cumprimento da carga horária respectiva deve ser comprovado por meio 

de registro de ponto. Tendo como base o entendimento do STF, proferido na decisão monocrática 

2012-ARE 638268/GO, o Relator respondeu que: (a) as horas extraordinárias pagas aos servidores 

públicos têm como base de cálculo a remuneração total do servidor, nela compreendida o vencimento-

base e os acréscimos pecuniários percebidos em caráter habitual e permanente; logo, o quinquênio 

integra a base de cálculo das horas extras; (b) o 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. O servidor 

comissionado não possui direito ao pagamento de horas extras devido à relação de confiança e pela 

natureza do cargo, o que inviabiliza controle de horário; e (c) a remuneração do serviço extraordinário 

deve ser eventual, pautada no excepcional interesse público devidamente justificado e condicionada à 

ocorrência da sobre jornada, efetivamente mensurada e controlada por registro fidedigno de ponto.  

(Acórdão-Consulta nº 00003/20. Processo nº 12424/19, Rel. Cons. Subst. Flávio Monteiro Andrade 

Luna, 23.1.19). 

 

 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

 

Concurso Público – ilegalidades – concessão de Medida Cautelar para suspensão do certame 

 

A Secretaria de Atos de Pessoal (SAP) autuou processo para efeito de controle externo de índole 

constitucional, em que se analisa Edital de Concurso Público realizado pela Prefeitura de Cachoeira 

Alta para o provimento de vagas no quadro de pessoal do Poder Executivo. Visando tutelar o interesse 

público e a regularidade dos atos administrativos, a Relatoria considerou presentes os requisitos legais 

(probabilidade do direito e perigo de dano) e regimentais (fumaça do bom direito e perigo da demora 

com fundado receio de lesão grave e de difícil reparação) necessários para a concessão da tutela 

provisória de urgência, Medida Cautelar, suspendendo o Concurso Público. Foi determinada a 

realização de abertura de vista aos responsáveis para retificar o Edital. Foram verificados diversos vícios 

de legalidade no Edital referentes: (1) aos cargos de Agente Comunitário de Saúde e Agente de 

Combate à Endemias; (2) ao cargo de Guarda Municipal; (3) ao cargo de Agente de Serviços de Obras 

Públicas; (4) à ausência de leis criadoras dos cargos públicos do concurso [com quantitativos de vagas, 
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requisitos de provimento, atribuições, regime jurídico e vencimentos]; (5) à ausência de documentos 

essenciais para instrução processual; (6) à ausência de cláusula de arredondamento para os casos em que 

a aplicação do percentual de vagas reservadas às pessoas com deficiência resulte em número fracionado; 

e (7) ao critério de desempate em desacordo com a Resolução nº 23.391/2013, do TSE. A Medida 

Cautelar expedida monocraticamente foi referendada, sendo determinada a suspensão imediata do 

Concurso Público em sua integralidade, para todos os cargos, até ulterior deliberação deste Tribunal. O 

Voto foi acolhido por unanimidade (Acórdão nº 00948/20. Processo nº 03671/20, Rel. Cons. 

Francisco José Ramos, 4.3.19). 

 

 

Serviços de Publicidade não se configuram como serviços contínuos – irregularidade na 

prorrogação do prazo. 

  

Em Recurso Ordinário foi pleiteada a reforma do Acórdão nº 00765/2018, por meio do qual foi 

declarada a existência de irregularidades em Termos Aditivos de Contrato cujo objeto é a prestação de 

serviços especializados na área de publicidade. O Relator concordou com o entendimento da Secretaria 

de Recursos e do Ministério Público de Contas, negando provimento ao Recurso, mantendo-se o 

inteiro teor do Acordão. O Relator entendeu que as prorrogações do contrato são ilegais, já que o 

objeto do contrato não se configura como serviços contínuos, com base no inciso II do art. 57 da Lei 

nº 8666/93; apesar de serem essenciais, a interrupção ou a suspensão dos serviços de publicidade não 

ocasionaria prejuízos ou danos irreparáveis. Ponderou não existir a necessidade premente de produção 

intelectual de atividades publicitárias, quando, neste caso, o que se busca é apenas dar maior visibilidade 

aos atos institucionais de governo. Sobre a manutenção do valor do contrato por cinco anos, como 

demonstração suficiente para comprovar que a prorrogação seria vantajosa, a Especializada sustentou 

não ser razoável presumir-se essa vantagem, que deve ser comprovada por meio de pesquisa de preços, 

de acordo com os serviços utilizados. A Unidade Técnica mencionou a IN nº 10/15 (art. 4º, § 3º, III), 

que exige a indicação da motivação técnica financeira que fundamentou a celebração do aditivo. Nos 

autos, o Recorrente não apresentou levantamento de preço para demonstrar que a manutenção do valor 

inicialmente pactuado seria mais vantajosa do que a tentativa de celebração de novo ajuste e que os 

preços contratados ainda estavam de acordo com os valores praticados no mercado. A proposta de 

Voto foi aprovada com unanimidade.  (Acórdão nº 009991/20. Processo nº 11880/16, Rel. Daniel 

Augusto Goulart, 4.3.20 ). 

 

 

Exclusão da responsabilidade de gestor – tempo exíguo de permanência na gestão (interino) – 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade 

 

Em Pedido de Revisão foi pleiteada a reforma do Acórdão nº 00806/18, por meio do qual foram 

mantidas as aplicações de multa e imputações de débito aos gestores responsáveis pela COMURG de 

Goiânia, de janeiro de 2011 a maio de 2014. A Secretaria de Recursos do TCMGO, embasada nos 
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princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade, entendeu que o gestor permaneceu 

na presidência do órgão por exíguo tempo, com mandato temporário e interino, período insuficiente 

para tomar conhecimento e promover a correção das irregularidades verificadas no órgão. Em 

consonância a Unidade Técnica e o MPC, o Relator afirmou que não há razões para considerar que 

teria havido julgamento à revelia de processo devidamente publicado no DOC (Diário Oficial de 

Contas), contudo, concordou que o tempo exíguo à frente do órgão deve ser considerado para excluir a 

responsabilidade do gestor nas contas tomadas. No mérito, o Relator conheceu e deu provimento 

parcial ao Pedido para julgar regulares as contas tomadas, de responsabilidade de gestor municipal que 

respondeu pelo órgão durante o período de 10/4/14 a 1º/5/14,  diante da exclusão da responsabilidade 

dele, desconstituindo o débito imputado solidariamente em relação ao mesmo gestor, mantendo, 

porém, a multa aplicada em seu desfavor. O Voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 

00960/20. Processos nº 12172/19, 12440/19 e 12460/19, Rel. Cons. Sérgio A. Cardoso de Queiroz, 

4.3.20 ). 

 

 

Possibilidade de ocupação de cargo de Secretário Municipal por gestor com contas rejeitadas, 

desde que não caracterizado ato doloso de improbidade  

 

Em Acórdão do TCMGO foi determinado o afastamento de servidores que ocupavam cargos 

comissionados (Secretário Municipal) e a aplicação de multa aos gestores responsáveis, em razão de que 

eles teriam Contas julgadas irregulares. Foi interposto Recurso Ordinário, ao qual foi dado provimento, 

alterando-se esta decisão. Os Recorrentes alegaram que o art. 2º da Lei Municipal nº 354/2012 possui 

disciplina idêntica à da Lei Complementar nº 135/10, e veda a nomeação para cargos em comissão ou 

função gratificada, no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo, de cidadãos que tiveram 

suas contas rejeitadas por irregularidades insanáveis, e que configurasse ato doloso de improbidade 

administrativa, e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou 

anulada pelo Poder Judiciário, para os oito exercícios seguintes à decisão. Afirmaram que as Contas 

foram rejeitadas pelo cometimento de irregularidades formais, não se aplicando o disposto na referida 

legislação. O Relator, em consonância com a Secretaria de Recursos e o MPC, verificou que o simples 

julgamento irregular das Contas do agente público não veda que este seja nomeado para cargos em 

comissão ou funções de confiança, conforme prevê a lei municipal. Destacou, ainda, que para 

configuração de irregularidade é necessária a análise do dolo ou culpa na prática dos atos para 

comprovação de que estes caracterizar-se-iam como ato de improbidade administrativa, fato não 

discutido no processo originário. Diante do exposto, a proposta de Voto foi no sentido de desconstituir 

a irregularidade e consequentemente as multas aplicadas, sendo acolhida por unanimidade  ( Acórdão 

nº 01005/20. Processo nº 05498/17, Rel. Cons. Subst. Vasco C. A. Jambo, 12.2.20  ). 

 

 

Denúncia – Desclassificação de empresa – exequibilidade da proposta oferecida – Referenda 

Cautelar Monocrática 
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 Em Denúncia relativa a supostas irregularidades em Tomada de Preços realizada pelo município de 

Alto Horizonte, visando à contratação de empresa para prestar serviços de adequação e atualização do 

Plano Municipal de Saneamento Básico, foi concedida Medida Cautelar. A irregularidade constatada 

refere-se à ausência de oportunidade para que a empresa que não venceu a licitação (desqualificada) 

comprovasse a exequibilidade de sua proposta (de menor valor). O Relator entendeu que haveriam 

dados suficientes para reconhecer a existência do fumus boni iurus e que também estava presente o 

fundado receio de grave lesão ao erário e/ou direito alheio também, uma vez que a empresa vencedora 

do certame apresentou proposta mais onerosa, o que poderia vir a acarretar prejuízos progressivos à 

Administração Pública. Apontou que a suspensão imediata da execução do contrato decorrente da 

licitação é necessária para garantir que não haja ineficácia da decisão de mérito, uma vez que o termo 

entre a Prefeitura e a licitante vencedora já foi assinado, e que o empenho da despesa é a próxima fase. 

Foi concedida vista dos autos aos gestores responsáveis para que, observados os princípios 

constitucionais, apresentem defesa e justificativas. O Voto foi aprovado por unanimidade  (Acórdão nº 

01353/20. Processo nº 15851/19, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 18.3.20 ). 

 

 Auditoria operacional e de conformidade – Programa de Olho nas Escolas  

 

Em decorrência de auditoria operacional, combinada com aspectos de auditoria de conformidade, 

determinada no âmbito do Programa De Olho nas Escolas, e realizada pela Comissão Especial de 

Auditoria na Secretaria Municipal de Educação e Cultura de Trindade (SMEC), o Plenário determinou à 

Prefeitura de Trindade e à Secretaria Municipal de Educação e Cultura que: (1) Institucionalizem 

política e procedimentos relacionados à previsão e execução orçamentária, de modo que: (1.1) conste 

no orçamento as previsões de gastos para cada etapa da educação de acordo com a realidade municipal 

e de acordo com o que determina o MCASP; (1.2) sejam fixadas as dotações orçamentárias específicas 

para as ações a serem desenvolvidas em cada uma dessas etapas da educação, visando atender o que 

preconizam a LDB, o PNE e o PME; (1.3) sejam divulgados previamente aos gestores os valores totais 

previstos para o ensino fundamental e para a educação infantil, incluindo elementos e subelementos; 

(1.4) haja cooperação entre os gestores da SMEC e os demais gestores do município (contabilidade, 

licitação, compras e finanças), no sentido de executar o orçamento tal como foi planejado; e (1.5) sejam 

efetuados os lançamentos corretos dos valores despendidos nas funções 361 e 365, conforme as 

disposições do MCASP e MDF. O TCMGO recomendou medidas para: (2) melhorar o desempenho 

da rede municipal de ensino fundamental; (3) melhorar a qualidade do ambiente educacional, da relação 

ensino-aprendizagem e o desempenho da rede, de sorte a atingir os objetivos e metas do ensino 

fundamental; (4) que, considerando as situações encontradas que não estão diretamente ligadas à 

qualidade do ensino, mas que causam impacto no desempenho da rede quanto à elaboração de termos 

de referência relacionados às solicitações de compras/serviços, os gestores solicitantes discriminem as 

ações e etapas da educação relacionadas aos itens demandados de tal forma que a contabilidade possa 

empenhar a despesa na subfunção adequada e busque padronizar os procedimentos/rotinas 

administrativas de suas várias áreas/unidades; e (5) instaurar, após o encaminhamento do Plano de 
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Ação pelo gestor, o processo de monitoramento destas ações para verificação de sua efetiva 

implementação, devendo o monitoramento ser formalizado neste mesmo processo (Acórdão nº 

011331/20. Processo nº 05447/18, Rel. Cons. Fabrício Macedo Motta, 18.3.20 ). 

 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

 

STF – Inelegibilidade: configuração de ato doloso de improbidade administrativa e fato 

superveniente   

 

A Segunda Turma, por maioria e em conclusão de julgamento, negou provimento a dois agravos 

regimentais interpostos de decisão que, em juízo de retratação, proveu recurso extraordinário com 

agravo, para afastar declaração, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), de inelegibilidade de candidato, 

porquanto não mais subsistiria a premissa estruturante de rejeição das contas deste pelo Tribunal de 

Contas da União (TCU). Os agravantes sustentavam, em síntese, que o ato agravado não poderia ter 

restabelecido a elegibilidade, pois, segundo a jurisprudência do TSE, a data de diplomação seria o termo 

final para se conhecer de fato superveniente ao registro da candidatura que afaste inelegibilidade. 

Anotavam, ainda, que o acórdão do TCU reconhecido como fato superveniente foi proferido em 

recurso e revisão julgado em 11.9.2019. Prevaleceu o voto do ministro Gilmar Mendes (relator). De 

início, registrou a oscilação do posicionamento do TSE sobre a aludida matéria ao longo dos anos. 

Com a ressalva de que o entendimento jurisprudencial não é absolutamente pacífico, avaliou que, no 

caso concreto, a inconstitucionalidade da decisão do TSE, na realidade, parece dar-se não em razão da 

limitação temporal da ocorrência do fato superveniente, mas da própria aplicação extensiva da alínea g 

do inciso I do art. 1º da Lei Complementar (LC) 64/1990. Assinalou estar previsto, claramente, no 

dispositivo legal, que a rejeição de contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas pelo 

candidato só atrai a inelegibilidade se da rejeição se configurar ato doloso de improbidade 

administrativa. Depreendeu da análise detida dos autos que, entretanto, essa caracterização não se faz 

presente na espécie. A seu ver, o TSE realizou interpretação extensiva da cláusula de inelegibilidade 

para pressupor que a simples afronta à Lei de Licitações (Lei 8.666/1993) implicaria a caracterização do 

ato doloso de improbidade, o que se revela em desacordo com o texto constitucional e com a 

jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). Isso porque, ao se manifestar acerca do § 4º do art. 

37 da Constituição Federal (CF), o STF procedeu à devida distinção entre ato meramente ilegal e ato 

ímprobo, exigindo para este uma qualificação especial: lesar o erário ou, ainda, promover 

enriquecimento ilícito ou favorecimento contra legem de terceiro. Nessa linha, estaria o que firmado 

no RE 976.566 (Tema 576 da repercussão geral). Logo, o ato de improbidade administrativa não pode 

ser presumido pelo simples descumprimento da Lei de Licitações. Deve ser comprovado o especial fim 

de agir do agente público a depender do tipo enquadrado. Segundo o ministro, parece ter havido 

presunção de que, ocorrida a ilegalidade na contratação pública, o ato de improbidade administrativo 

doloso seria daí decorrente, sem se ater a elementos factuais, a partir de mera construção exegética 
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destituída de dados empíricos. Não se coaduna com a jurisprudência do STF e o posicionamento do 

Superior Tribunal de Justiça a conclusão de que a ausência ou dispensa indevida de licitação é 

considerada irregularidade insanável que configura ato doloso de improbidade administrativa, sendo 

conduta apta a atrair a inelegibilidade previstas no art. 1º, I, g, da LC 64/1990. O relator ressaltou que o 

fato de a ausência de licitação para a contratação de serviços de telefonia haver sido objeto de ressalva 

pela Controladoria Geral da União, desde 2009, não configura argumento suficiente para amparar que 

se trata de ato de improbidade administrativa doloso. Reiterou que não se deve confundir ilegalidade ou 

incompetência com ato de improbidade administrativa. Ausente o reconhecimento de dano e a clara 

existência de dolo, não subsiste a conclusão extraída pelo TSE. Ademais, o TCU, em sede de recurso de 

revisão, aprovou, com ressalva, as contas do recorrente e afastou as multas a ele impostas. Embora a 

decisão superveniente reforce a inadequação da interpretação dada pelo TSE ao caso, a bem da 

verdade, antes mesmo disso, já era incontroverso que a posição inicial do TCU não firmava a 

ocorrência de ato doloso ou de dano ao erário apto a amparar a incidência da aludida alínea. A decisão 

do TRE e a do TSE reconheceram essa circunstância, daí não há que se falar em necessidade de 

revolvimento fático-probatório. Em arremate, consignou que a decisão do TSE é originariamente 

acoimada de inconstitucionalidade, não havendo que se falar também em limitação para ocorrência de 

fato superveniente. Vencido o ministro Edson Fachin, que proveu o agravo para negar seguimento ao 

recurso extraordinário, em face de não ser cabível o recurso para simples reexame de prova e da 

impossibilidade de, na sede eleita, rever interpretação de legislação infraconstitucional e seus requisitos. 

Verificou não ser possível manter o ato agravado até porque não caracterizadas as ofensas 

constitucionais indicadas no recurso extraordinário. O provimento de recurso extraordinário depende 

do reconhecimento, em primeiro lugar, de repercussão geral da questão constitucional trazida, o que 

não ocorreu; ou, como segunda opção, da existência de jurisprudência dominante em casos análogos, o 

que não parece ser a hipótese dos autos, até por suas peculiaridades intrínsecas. Noutro ponto, 

explicitou que o TCU julgou irregular as contas. O pronunciamento que se deu, em processo de 

revisão, foi proferido mais de dez meses após a decisão do TSE e mais de oito meses depois da 

diplomação dos candidatos eleitos. Sublinhou que a jurisprudência do TSE é no sentido de que a data 

da diplomação é o termo final para se considerar e conhecer qualquer alteração fática ou jurídica 

superveniente que se refira aos requisitos para o registro da candidatura. Igualmente, que cabe à Justiça 

Eleitoral proceder ao enquadramento das irregularidades como insanáveis, ou não, e verificar se 

constituem, ou não, ato doloso de improbidade administrativa. (STF. Plenário, 3.3.2020, ARE 1197808 

AgR-SP. Rel. Min Gilmar Mendes, Informativo de Jurisprudência do STF nº 968). 

 

 

STJ – A exclusão do candidato, que concorre à vaga reservada em concurso público, pelo 

critério d a heteroidentificação, seja pela constatação de fraude, seja pela aferição do fenótipo 

ou por qualquer outro fundamento, exige o franqueamento do contraditório e da ampla defesa 

 

Cinge-se a controvérsia a definir a legalidade da regra editalícia segundo a qual, na apreciação das 

"características fenotípicas do candidato", a comissão do concurso "proferirá decisão terminativa sobre 
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a veracidade da autodeclaração", sem franquear ao candidato o direito ao recurso, salvo "na restrita 

hipótese de a Administração constatar fraude/falsidade da autodeclaração". O STF, no julgamento da 

ADC 41/DF, declarou a constitucionalidade dos critérios de autodeclaração e heteroidentificação para 

o reconhecimento do direito de disputar vagas reservadas pelo sistema de cotas. Entretanto, lê-se no 

voto do relator, Ministro Roberto Barroso, que esses dois critérios serão legítimos, na medida em que 

viabilizem o controle de dois tipos possíveis de fraude que, se verificados, comprometem a política 

afirmativa de cotas: dos "candidatos que, apesar de não serem beneficiários da medida, venham a se 

autodeclarar pretos ou pardos apenas para obter vantagens no certame"; e também da "própria 

Administração Pública, caso a política seja implementada de modo a restringir o seu alcance ou a 

desvirtuar os seus objetivos". Também aduziu em seu voto que "devem ser garantidos os direitos ao 

contraditório e à ampla defesa, caso se entenda pela exclusão do candidato". Depreende-se que, nos 

procedimentos destinados a selecionar quem tem ou não direito a concorrer às vagas reservadas, tanto 

as declarações dos candidatos, quanto os atos dos entes que promovem a seleção, devem se sujeitar a 

algum tipo de controle. A autodeclaração é controlada pela Administração Pública mediante comissões 

preordenadas para realizar a heteroidentificação daqueles que se lançam na disputa; o reexame da 

atividade administrativa poderá ser feito pelos meios clássicos de controle administrativo, como a 

reclamação, o recurso administrativo e o pedido de reconsideração. Assim, deve-se entender, em 

consonância com a orientação que se consolidou no Supremo, que a exclusão do candidato pelo 

critério da heteroidentificação, seja pela constatação de fraude, seja pela aferição do fenótipo, ou por 

qualquer outro fundamento, exige o franqueamento do contraditório e da ampla defesa. (STJ. Segunda 

Turma, 27.2.2020. RMS 62.040-MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Informativo de Jurisprudência do 

STJ nº 06666). 
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mudança irregular de cargo (ascensão funcional) 
 
OUTROS TRIBUNAIS 
 
9) STF – ação de ressarcimento ao erário baseada em decisão de Tribunal de Contas é prescritível 
10)  STF - Câmara Municipal não pode desautorizar ato do Tribunal de Contas quanto a registro de admissão de 
pessoal 
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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 
 

TCMGO e MPC/TCMGO expedem Recomendação Conjunta aos jurisdicionados, com 
medidas preventivas e provativas para combater crise econômica causada pelo coronavírus 

  
 Recomendação Conjunta emitida pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás e do 
Ministério Público de Contas, dispondo sobre medidas preventivas e proativas a serem tomadas pelos 
jurisdicionados em face dos efeitos financeiros decorrentes da pandemia do coronavírus (COVID-19). 
Tal medida adveio após o reconhecimento do estado de calamidade pública em todo o território 
goiano, declarado pelo Decreto Legislativo nº 501, de 25/3/2020, e em observância ao art. 65 da Lei 
Complementar nº 101/2000, que estabelece mecanismos de atenuação dos critérios e limites nela 
fixados. Foram considerados, também, os termos da Resolução Conjunta 
ATRICON/ABRACOM/AUDICON/CNPTC/IRB nº 01, expedida aos Tribunais de Contas, para a 
adoção de medidas recomendadas uniformemente. Recomendou-se aos jurisdicionados que: (a) 
ampliem a transparência, de modo a manter as informações disponíveis em seus portais, uma vez que a 
realização de despesas baseadas no decreto de calamidade pública pode dar ensejo a operações 
ilegítimas; (b) permaneçam alimentando as bases de dados do TCMGO, no que se refere às licitações e 
contratos, despesas e receitas, dentre outras, na periodicidade regrada; (c) publiquem os atos 
excepcionais para evitar questionamentos futuros; (d) mantenham o fornecimento de merenda escolar 
durante todo o período da quarentena e enquanto durar a paralisação das aulas nas escolas municipais, 
consoante o disposto na Lei nº 13.987/20, com aplicação por analogia do Decreto Estadual nº 
9.643/20, se legislação vindoura não determinar de outra forma; e (e) deem preferência à aquisição de 
bens e serviços das micro e pequenas empresas. Aos Prefeitos e Gestores em geral, recomendou-se: (f) 
a imediata implantação de instância de governança no âmbito do Poder Executivo municipal, com a 
participação de especialistas nas searas da economia e das finanças públicas, para reavaliar as despesas 
fixadas e as receitas estimadas na LOA; (g) a elaboração de Plano de Contingenciamento de Despesas, 
contendo, além daqueles passíveis de serem adiados, descontinuados ou reduzidos, todos os atos ou 
dispêndios, com os respectivos valores monetários, que deverão ser objeto de abstenção ou restrição ao 
mínimo necessário, justificadamente; (h) a publicação, em sítio oficial específico na internet, de todas as 
informações previstas no § 3º do art. 8º, da Lei nº 12.527/11, além do nome do contratado, o número 
de sua inscrição na RFB, o prazo contratual, o valor e o respectivo processo de contratação ou 
aquisição, independentemente do número de habitantes do município; (i) realizar revisão cautelosa do 
calendário anual de eventos públicos promovidos pelos municípios, a exemplo de festejos tradicionais e 
religiosos ou competições esportivas, adotando-se medidas de postergação ou cancelamento, tendo em 
vista a duração ainda desconhecida do cenário de calamidade decorrente da pandemia e da 
potencialização da disseminação do vírus em aglomerações; (j) observar, na contabilização de recursos 
destinados ao enfrentamento da emergência, as cautelas consignadas na Nota Técnica SEI nº 



 

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

12774/2020/ME, especialmente quanto à oportuna identificação de receitas e despesas relacionadas ao 
combate à pandemia; (k) envidar esforços para fortalecer o planejamento das contratações públicas, 
com especial atenção aos objetos contratuais que podem ser cancelados ou excluídos; (l) notadamente 
em relação aos contratos administrativos envolvendo prestação de serviço, que sejam mantidas, na 
medida do possível, as atividades de fiscalização da execução e gestão contratual, e que sejam 
estabelecidos os objetivos a serem buscados na execução de cada contrato, levando em consideração a 
essencialidade do serviço, a economicidade e o impacto socioeconômico para a empresa e para a 
sociedade. Ainda, foi sugerida a constituição de comissão técnica para identificar os contratos cujo 
cumprimento de obrigações possa ser prejudicado diretamente pela pandemia, e buscar o 
reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, abstendo-se de aplicar sanções 
contratuais em razão da inexecução contratual que  possa ser  fundada unicamente  em evento de força 
maior caracterizado; e (m) nas contratações emergenciais para aquisição de bens, serviços e insumos em 
combate à COVID-19, com fundamento na Lei Federal nº 13.979/2020, deve-se buscar estimativas de 
preços utilizando-se de métodos confiáveis; motivar a relação entre o objeto contratual e o atendimento 
da situação de emergência; justificar os valores contratados, especialmente se superiores aos praticados 
no mercado; e dar imediata publicidade nos termos do item (h). Concluiu-se que a natureza orientativa 
desta Recomendação não isenta os jurisdicionados de responsabilização futura por consequências que 
poderiam ser mitigadas ou eliminadas caso, tempestiva e coerentemente, as medidas ora sugeridas 
tivessem sido implementadas.   (Recomendação Conjunta nº 01/2020. TCMGO e MPC/TCMGO. 
14/3/20). 

 
 

Cômputo de verbas de natureza indenizatória e assistencial na apuração da despesa total com 
pessoal 

 
 Em Consulta, o Prefeito de Itaberaí solicitou posicionamento do TCMGO sobre o cômputo ou não de 
verbas de natureza indenizatória, tais como: “salário família, vale transporte, diárias, ajuda de custo, 
bolsa de estudo, licença prêmio, aviso prévio, abono de férias, férias não gozadas, terço constitucional, 
horas extras, exercício de função gratificada, auxílio doença e auxílio creche”, na apuração da despesa 
total com pessoal. A relatoria citou o Manual de demonstrativos Fiscais (MDF) do STN para esclarecer 
que, por não possuírem caráter remuneratório, as verbas indenizatórias não entram no cálculo da 
despesa total com pessoal, e respondeu que: (a) as despesas com vale transporte, ajuda de custo, diárias, 
auxílio creche e auxílio educação, por serem consideradas verbas de natureza indenizatórias, em regra 
não são consideradas despesa bruta com pessoal; (b) os gastos com horas extras, gratificações por 
exercício de função gratificada, terço constitucional de férias, licença prêmio não gozada para servidores 
em exercício, aviso prévio cumprido e auxílio-doença (ou licença para tratamento de saúde), por 
possuírem natureza remuneratória, deverão ser computados no cálculo da despesa total com pessoal do 
município, nos termos do caput do art. 18 da LC nº 101/00; (c) a despesa com licença prêmio 
indenizada, aviso prévio indenizado e as despesas com pagamento de férias não gozadas (vencidas e 
proporcionais), em caso de desligamento definitivo do servidor, deverão ser registradas no elemento de 
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despesa 94 – Indenizações e Restituições Trabalhistas, podendo ser deduzidas da despesa total com 
pessoal, nos termos do §1º do art. 19 da LC nº 101/00; e, (d) a despesa com salário-família, 
considerando que o referido benefício possui natureza assistencial, não deverá ser computada na 
despesa total com pessoal. A proposta de voto foi acolhida por unanimidade (Acórdão-Consulta nº 
00004/20. Processo nº 13276/19. Rel. Cons. Subst. Vasco C. A. Jambo, 22.4.20 ). 
 
 

Uso de Comissão de Licitação da Prefeitura nas Câmaras Municipais quando o número de 
servidores for inferior a três 

 
  
Trata-se de Consulta formulada por Presidente de Câmara Municipal sobre a possibilidade de o Poder 
Legislativo utilizar a mesma comissão de licitação da Prefeitura, com a aquiescência do chefe do Poder 
Executivo, quando não houver servidores suficientes no órgão. Em seu voto, o Relator asseverou que, 
com base no art. 51 da Lei nº 8.666/93, as comissões de licitação, sejam permanentes ou especiais, 
devem ser compostas por no mínimo três membros, sendo dois deles servidores capacitados e 
pertencentes ao quadro do órgão da Administração responsável pelo certame. Acrescentou que, em 
consideração às dificuldades dos entes federados de menor porte de atenderem as exigências para 
formação de suas comissões de licitação, o legislador estabeleceu a exceção quanto ao número de 
integrantes no §1º do art. 51 para a modalidade convite. O Tribunal Pleno concluiu que a Comissão de 
Licitação da Prefeitura pode atuar nas licitações realizadas pela Câmara Municipal quando o número de 
servidores do Poder Legislativo for inferior a três ou não exista no em seu quadro de pessoal pelo 
menos dois servidores qualificados para participar do procedimento licitatório, nos termos do art. 51 da 
Lei nº 8.666/93. Afirmou que, nessa situação, a Comissão de Licitação da Prefeitura deve observar : (a) 
se foi criada e regulamentada por lei, deve haver alteração legislativa prevendo a sua atuação nas 
licitações da Câmara Municipal; (b) se foi criada e regulamentada por ato administrativo, deve haver 
alteração no seu texto, prevendo a atuação nas licitações do Poder Legislativo, caso em que deve haver 
entre os dois órgãos formalização de convênio ou outro ato formal; e (c) se foi criada por lei, mas a sua 
atuação e atribuições estão previstas em ato administrativo, deve haver alterações deste ato, nos termos 
do previsto no subitem anterior. Alertou que, sendo efetivada a utilização da Comissão de Licitação do 
Executivo pela Câmara Municipal, nos termos respondidos nos itens precedentes, caberá à autoridade 
competente do Legislativo homologar e, após, adjudicar o objeto da licitação, nos termos do inciso VI 
do art. 43 da Lei nº 8.666/93. A proposta de voto foi aprovada por unanimidade. ( Acórdão nº 
00005/20. Processo nº 13301/19, Rel. Vasco C. A. Jambo, 22.4.20). 
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TRIBUNAL PLENO 

 
 Inexigibilidade de licitação para contratação de assessoria jurídica –singularidade dos serviços 

advocatícios 
 

 Representação, com pedido de Medida Cautelar, interposta pelo Ministério Público de Contas (MPC), 
em face de possíveis irregularidades em contrato formulado entre a Prefeitura de Quirinópolis e 
escritório de advocacia. O voto do Relator foi aprovado por maioria, com imputação de multa à 
Prefeita, pela ausência de levantamento inicial de preços, fundamentado em pesquisa prévia de preços 
de mercado, e existência de celebração de contrato de risco. O Relator divergiu da Secretaria de 
Licitações e Contratos e do MPC no tocante à inexigibilidade de licitação. Salientou quanto à edição do 
Enunciado de Súmula TCMGO nº 08, que admite a inexigibilidade de procedimento licitatório para 
contratação de serviços advocatícios pela Administração Pública com base na singularidade dos 
serviços técnicos, desde que atendidos os requisitos do inciso II do art. 25 da Lei nº 8666/93. 
Asseverou que a singularidade do objeto deve ser analisada caso a caso, e entendeu que na contratação 
analisada o objeto é único e singular, uma vez que o município conta em seu quadro de pessoal com 
apenas um procurador efetivo e um procurador comissionado. De acordo com o Relator, não se pode 
excluir o poder discricionário do gestor de, excepcionalmente, contratar por meio de inexigibilidade de 
licitação em casos específicos que demandem estudo mais aprofundado, desde que observados os 
requisitos legais. A Especializada (SLC), o MPC e os Conselheiros Francisco José Ramos e Fabrício 
Macedo Motta entenderam que a singularidade descrita no inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/93 está 
atrelada aos serviços enumerados no art. 13, pois se refere ao objeto contratual e não ao profissional 
que irá executá-lo, em relação ao qual o requisito é que tenha notória especialização, e, quanto ao objeto 
do contrato em análise, concluíram que não seria de natureza singular, o que tornaria possível aos 
procuradores do município promovessem o ajuizamento da demanda judicial objeto da contratação. O 
Voto foi aprovado, vencidos os Conselheiros Francisco José Ramos e Fabrício Macedo Motta  
(Acórdão nº 01366/20. Processo nº 19341/18, Rel. Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, 15.4.20  ). 
 

Tomada de Contas Especial – Sobrepreço e superfaturamento na aquisição de bens – 
irregularidade na pesquisa de preços   

  
 Em Recurso Ordinário foi pleiteada a reforma do Acórdão que julgou Irregulares as Constas Tomadas 
do município de Aparecida de Goiânia e da empresa contratada (Pregão Presencial nº 44/2014), 
havendo, ainda, imputação de débitos e aplicação de multas aos responsáveis. O Relator deu 
provimento parcial ao recurso, mantendo a irregularidade das contas tomadas a imputação de débito no 
valor original, e das multas decorrentes do superfaturamento. Entendeu que “a causa ensejadora da 
Irregularidade das Contas Tomadas foi a constatação de superfaturamento das compras de materiais elétricos em razão da 
divergência entre os preços unitários da proposta vencedora com os preços unitários referenciais do orçamento básico e do 
levantamento inicial realizados pela Prefeitura”. Foram analisados, de forma parcelada, a conduta e o nexo 
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causal de cada gestor que contribuiu para a irregularidade, ou seja, o superfaturamento. Destacou que, 
inicialmente, no levantamento inicial de preços constava “aquisição de relé fotoelétrico NF”, o que, 
posteriormente, foi alterado para “relé fotoelétrico magnético”. Entendeu que o levantamento de 
preços do item inicialmente definido, e não do item efetivamente licitado, torna inútil esta importante 
etapa de controle de preços das aquisições públicas. Excluiu a responsabilidade do Controlador 
Interno, por restar demonstrado que sua omissão não possuiu ligação direta com o sobrepreço. 
Manteve a Irregularidade das Contas Tomadas e a aplicação de multa, em razão da constatação de 
irregularidade restritiva à competitividade, com exigência de amostras, o que teria resultado em e 
prejuízos ao conjunto da licitação. Recomendou à Administração municipal, no que se refere à fase 
interna do planejamento das licitações e instrumentos convocatórios, que realize cotação de preços dos 
produtos que serão adquiridos, “sem alterações posteriores a fim de ser utilizado como parâmetro para o julgamento 
da proposta, afinal o levantamento inicial de preço constitui etapa essencial do processo licitatório, devendo integrar o 
Termo de Referência ou Projeto Básico, quando exigíveis, desde que amparado em ampla pesquisa no mercado, 
incontestável estimativa de custo e evidencie compatibilidade com os preços de referência praticados pela Administração 
Pública, verificáveis exemplificativamente nos Bancos de Preços do setor público e do setor privado”. O Voto foi 
aprovado por unanimidade.  ( Acórdão nº 01373/20. Processo nº 09594/15, Rel. Cons. Fabrício 
Macedo Motta, 15.4.20  ). 
 
 

Medida Cautelar – Suspensão de licitação para implantação de sistema de 
videomonitoramento urbano 

 
 Denúncia, com pedido de Medida Cautelar, apresentada a este Tribunal, relatando a existência de 
supostas irregularidades em Edital de Tomada de Preços realizado pela Prefeitura de Itarumã, 
objetivando a contratação de empresa para implantação de videomonitoramento urbano, com 
fornecimento de projeto executivo e infraestrutura, aprovação na concessionária de energia elétrica e 
ministrar treinamento com recursos municipais. Pela análise dos autos, o Relator decidiu por admitir a 
Representação e conceder, monocraticamente e inaudita altera pars, a tutela de urgência pleiteada pela 
empresa denunciante, com vistas a suspender a Tomada de Preços e todos os atos relacionados ao 
certame, entendendo que estariam presentes todos os pressupostos autorizadores (fumus boni iuris e 
periculum in mora). Declarou, neste caso, prejudicada a resolução de mérito da denúncia, uma vez que 
o procedimento licitatório foi revogado pelo gestor municipal e entendeu não ser razoável a realização 
de diligência para maiores esclarecimentos.  Por fim alertou ao município de Itarumã que nos próximos 
procedimentos licitatórios para contratação de empresa de videomonitoramento urbano observe o 
inciso IV do art. 30 da Lei nº 8666/93 c/c o art. 1º da Lei nº 15.985/2007, de modo a exigir registros 
das licitantes na Secretaria de Segurança Pública do Estado. O Voto foi aprovado por unanimidade 
(Acórdão nº 01379/20. Processo nº 04622/20, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 15.4.20). 
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Irregularidades em quadro de pessoal de Câmara Municipal — Expedição de Medida Cautelar 
  
Em Denúncia autuada pela Ouvidoria do TCMGO, foram informadas possíveis irregularidades no 
âmbito do quadro de pessoal do Poder Legislativo de Anápolis. Após realização de inspeção pela 
Secretaria de Atos de Pessoal (SAP), concluiu-se: ter havido nomeações de servidores comissionados 
em detrimento de aprovados em concurso público (burla ao concurso público), a existência de desvio 
de função e a ausência de definição das atribuições dos cargos de provimento em comissão em geral. O 
Relator destacou a existência de um alto quantitativo de comissionados na estrutura administrativa e 
grande quantidade de cargos efetivos vagos. Considerou ter havido a violação do disposto nos incisos 
II e V do art. 37 da CF/88, diante da existência de servidores comissionados realizando atividades 
meramente burocráticas e rotineiras da administração, sem qualquer relação com as atribuições de 
chefia, direção ou assessoramento. Observou que a legislação da Câmara Municipal é omissa no que 
tange às atribuições dos cargos e aos requisitos para seus preenchimentos, dificultando o controle 
quanto ao desvio de função. Reconhecida a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, em 
parcial convergência com a SAP e integral concordância com o Ministério Público de Contas, o Relator 
deferiu Medida Cautelar determinando ao Chefe do Poder Legislativo que: (a) se abstenha de lotar 
servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão existentes na estrutura da presidência, da 
mesa diretora e dos gabinetes dos vereadores (e demais áreas finalísticas) na estrutura administrativa da 
Câmara Municipal,  e de realizar novas nomeações; (b) avalie a necessidade de convocação dos 
aprovados no Concurso Público nº 001/2017, em número suficiente para a composição do quadro de 
servidores da Câmara, em substituição aos comissionados que foram entrevistados e que se encontram 
claramente em desvio de função; e (c) apresente cronograma de substituição dos servidores em desvio 
de função, e, caso opte pela não convocação de aprovados no certame, justificar, por escrito, as razões 
de fato e de direito. O Voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 01402/20. Processo nº 
08023/19, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 22.4.20). 
 
Alteração jurisprudencial – reflexos no ato de aposentadoria de servidor público municipal que 

realizou mudança irregular de cargo (ascensão funcional) 
 

Tratam os autos de Recurso Ordinário interposto pelo prefeito de Santa Helena de Goiás e pela gestora 
do Santa Helena de Goiás – PREV visando a reforma do Acórdão nº 05982/19. O Tribunal Pleno 
acatou, por unanimidade, o voto do Revisor, no sentido de: (1) considerar legal o ato de concessão de 
aposentadoria voluntária da servidora no cargo de Assistente Legislativo e determinar seu registro; (2) 
desconstituir as multas aplicadas aos recorrentes; (3) informar que, com fundamento no art. 6º da EC 
nº 41/03, os proventos foram fixados integralmente, tendo como base a última remuneração percebida 
no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria; (4) informar que a paridade será total, consoante regra 
do art. 7º da EC nº 41/03 c/c art. 2º da EC nº 47/05, ou seja, que os proventos serão revistos na 
mesma proporção e na mesma data, sempre que se modificar a remuneração dos servidores em 
atividade, sendo também estendidas quaisquer vantagens ou benefícios posteriormente concedidos aos 
servidores em atividade, inclusive quando decorrentes da transformação ou reclassificação do cargo ou 
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função em que se deu a aposentadoria, na forma da lei; e (5) ressaltar que a Vantagem Pessoal Nominal 
Identificável (VPNI absorvível) tem natureza temporária, se sujeita apenas aos reajustes gerais dos 
servidores públicos, e seu montante será absorvido sempre que houver reorganização ou reestruturação 
dos cargos e  carreiras, ou remunerações previstas em lei, até sua completa extinção. O Revisor trouxe 
em síntese o novo entendimento firmado pelo TCMGO sobre o assunto, resumida nos seguintes 
termos: “a) mudança irregular de cargo (por meio de acesso, ascensão ou qualquer outra nomenclatura 
prevista em ato normativo municipal) ocorrida até 5 (cinco) anos antes da data da aposentadoria: 
inafastável o dever de retificação do ato de aposentadoria para que a inativação seja processada no 
cargo de provimento inicial (aquele inicial e licitamente ocupado), com base nos vencimentos deste e 
sem qualquer possibilidade de manutenção dos valores irregularmente fixados para os proventos 
(VPNI), observado, em cada caso, a incidência do entendimento cristalizado na Súmula n.º  106 do 
Tribunal de Contas da União;  b) mudança irregular de cargo (por meio de acesso, ascensão ou 
qualquer outra nomenclatura prevista em ato normativo municipal) ocorrida entre 5 (cinco) e 20 (vinte) 
anos antes da data da aposentação: em atenção ao princípio da segurança jurídica, desde que observada 
boa-fé e ausente qualquer impugnação ao ato que alçou o servidor ao cargo a que só poderia chegar 
pela via do provimento originário (requisitos que devem ser analisados à luz do caso concreto), é 
possível retificar o ato original de aposentadoria, com readequação da remuneração para corresponder 
àquela do cargo de origem (cargo licitamente ocupado, ainda que extinto) e complementação 
remuneratória, até o limite necessário para atingir o atual valor nominal percebido (independente da 
estrutura remuneratória da carreira do cargo), por meio do pagamento de parcela remuneratória a ser 
absorvida, à medida que houver reajustamento na remuneração/proventos do servidor, até que se 
alcance a remuneração que se pretendia preservar  (valor atual); e  c) mudança irregular de cargo 
operada há mais de 20 (vinte anos) da data da aposentadoria:  observados os critérios estabelecidos na 
DN n.º 5/2019 (art. 18, caput e § 2º, IV), referida mudança de cargo (por meio de acesso, ascensão ou 
qualquer outra nomenclatura prevista em ato normativo municipal) não ensejará a ilegalidade do ato de 
aposentadoria.”  O voto foi aprovado por unanimidade.  (Acórdão nº  01569/20. Processo nº 
11739/18, Rel. Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Rev. Cons. Fabrício Macedo Motta,  
24.4.20) 
 
 

OUTROS ÓRGÃOS 
 
 
STF – ação de ressarcimento ao erário baseada em decisão de Tribunal de Contas é prescritível 
 
Por unanimidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) concluiu que é prescritível a ação de 
ressarcimento ao erário baseada em decisão de Tribunal de Contas. O entendimento se deu, em sessão 
virtual, no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 636886, com repercussão geral reconhecida 
(tema 899).No caso concreto, Vanda Maria Menezes Barbosa, ex-presidente da Associação Cultural 
Zumbi, em Alagoas, deixou de prestar contas de recursos recebidos do Ministério da Cultura para 
aplicação no projeto Educar Quilombo. Por isso, o Tribunal de Contas da União (TCU) ordenou a 
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restituição aos cofres públicos dos valores recebidos. Segundo o relator do recurso, ministro Alexandre 
de Moraes, o STF concluiu, no julgamento do RE 852475, com repercussão geral (tema 897), que 
somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário com base na prática de ato de 
improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992). 
Ele apontou que, em relação aos demais atos ilícitos, inclusive àqueles não dolosos atentatórios à 
probidade da administração e aos anteriores à edição da norma, aplica-se o decidido pelo Supremo no 
RE 669069 (é prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública decorrente de ilícito civil - 
tema de repercussão geral nº 666).De acordo com o ministro Alexandre de Moraes, no caso, deve ser 
aplicado o disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional (CTN), que fixa em cinco anos o 
prazo para a cobrança do crédito fiscal e para a declaração da prescrição intercorrente. Foi fixada a 
seguinte tese de repercussão geral: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em 
decisão de Tribunal de Contas”. (STF. Plenário, Sessão Virtual de 10.4.2020 a 17.4.2020, RE 636.886. 
Rel. Min. Alexandre de Moraes). 

 
 

 STF - Câmara Municipal não pode desautorizar ato do Tribunal de Contas quanto a registro 
de admissão de pessoal   

 
O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 47 da repercussão geral, julgou procedente o recurso 
extraordinário para afastar a preliminar de ilegitimidade passiva do Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado do Rio Grande do Sul. Foi fixada a seguinte tese: "A competência técnica do Tribunal de 
Contas do Estado, ao negar registro de admissão de pessoal, não se subordina à revisão pelo Poder 
Legislativo respectivo”.   (STF. Plenário, Sessão Virtual de 10.4.2020 a 17.4.2020, RE 576920. Rel. Min. 
Edson Fachin ). 
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deste Tribunal. 

 

 

 

 

SUMÁRIO 
 

 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

1) Aprovado o Enunciado de Súmula nº 10 

2) Aprovado o Enunciado de Súmula nº 11 

3) Aprovado o Enunciado de Súmula nº 12 

4) TCMGO e MPC/TCMGO expedem Recomendação Conjunta nº 02, que recomenda a observância de regras 

para flexibilização de funcionamento do comércio local 

5) TCMGO e MPC/TCMGO expedem Recomendação Conjunta nº 03, que reitera aos gestores de saúde a 

obrigatoriedade da notificação compulsória para os casos suspeitos de COVID-19 

6) TCMGO e MPC/TCMGO expedem Recomendação Conjunta nº 04, que trata da suspensão dos prazos de 

validade dos concursos públicos durante a vigência do Decreto nº 9.653/20 

7) Plano de saúde da iniciativa privada para atender a servidores públicos. Vedação para agentes políticos. 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

8) Irregularidades na contratação de serviços terceirizados de caráter continuado — implantação, administração e 

gerenciamento da frota de veículos. 

9) Contratações diretas para o  enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. 

10) Concessão de medida cautelar — compra emergencial de material hospitalar para o combate à pandemia de 

coronavírus (COVID-19) — indícios de superfaturamento. 

11) Tomada de Contas –ausência de comprovação da execução de despesas pelo Presidente de Câmara Municipal 

– imputação de débito  

 

OUTROS TRIBUNAIS 

 

12) STF - Covid-19 e restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal   

13) STF - Covid-19 e responsabilização de agentes públicos 

14) STF – Direito Previdenciário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Previdência Complementar Privada. 

Deputados Estaduais. Estado Patrocinador. Improcedência   

 

 

 

http://www.tcm.go.gov.br/


 

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

 

TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

 

Aprovado o Enunciado de Súmula nº 10 

 

Em Sessão Técnica-Administrativa, realizada em 27/05/2020, o TCMGO, na RA nº 44/20, aprovou o 

Enunciado de Súmula nº 10, nos seguintes termos: “É ilegal a destinação de verbas constitucionalmente 

vinculadas (FUNDEF-FUNDEB) para pagamento de honorários advocatícios.”. 

 

 

Aprovado o Enunciado de Súmula nº 11 

 

Em Sessão Técnica-Administrativa, realizada em 27/05/2020, o TCMGO, na RA nº 48/20, aprovou o 

Enunciado de Súmula nº 11, nos seguintes termos: “Admite-se a contratação de pessoal por prazo determinado, 

mediante processo seletivo simplificado, na forma da legislação municipal e da RN 07/05 TCMGO, para atender 

programas sociais, custeados com verbas de outro ente (federal ou estadual), que, por sua natureza, possuam caráter 

temporário, sem qualquer garantia de continuidade, e atendam ao excepcional interesse público, vedada qualquer 

modalidade de contratação direta.”.  

 

 

Aprovado o Enunciado de Súmula nº 12 

  

 Em Sessão Técnica-Administrativa, realizada em 27/05/2020, o TCMGO, na RA nº 42/20, aprovou o 

Enunciado de Súmula nº 12, nos seguintes termos: “Considera-se ilegal e deve ter seu registro negado a 

aposentadoria de servidor público municipal cujos proventos sejam calculados pela integralidade e contenha vantagem 

pecuniária de caráter temporário (gratificação) que, na vigência da redação conferida pela EC nº 20/1998 ao art. 40, § 

2º da CF, foi incorporada somente para fins de aposentadoria ou cuja incorporação ocorreu em atividade sem autorização 

da legislação local, por ofensa ao referido dispositivo constitucional e ao art. 2º, IX, c/c art. 43 da ON/MPS 02/09.”    

 

 

TCMGO e MPC/TCMGO expedem Recomendação Conjunta nº 02, que recomenda a 

observância de regras para flexibilização de funcionamento do comércio local 

 

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

Ministério Público de Contas, dispondo sobre a flexibilização do comércio local, com vistas a garantir 

as condições sanitárias e de proteção social para fazer às necessidades emergenciais da população diante 
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da pandemia da COVID-19. Foi recomendado aos Chefes dos Poderes Executivos dos municípios 

goianos que: (I) somente adotem a flexibilização das medidas restritivas de circulação, como liberação 

das atividades de comércio, mediante recomendações técnicas, com base em evidências científicas e em 

análises sobre as informações estratégicas em saúde, expedidas pela autoridade sanitária, que sustentem 

as medidas municipais, destinadas ao enfrentamento da pandemia do COVI-19; (II) observem a 

manutenção das medidas indicadas no Decreto Estadual nº 9.653/20, enquanto não houver orientação 

técnica devidamente fundamentada em sentido diverso, emanada dos organismos de saúde 

internacionais ou dos órgãos de saúde federal, estadual ou municipal, estabelecendo medidas seguras 

que proporcionem a verticalização do isolamento social, compatibilizando o exercício das atividades 

econômicas com a proteção à saúde e à vida; (III) promovam com rigor a fiscalização do cumprimento 

das restrições impostas pelos governos visando conter a pandemia do COVID-19, adotando as medidas 

legais cabíveis em caso de constatação de descumprimentos; (IV) estabeleçam canais de comunicação 

para diálogo permanente com a sociedade civil, empresários, associações, sindicatos, entre outros, 

visando o desenvolvimento de estratégias que busquem ampliar e garantir a efetiva participação da 

sociedade civil nos processos de elaboração e deliberação das políticas públicas, em especial aquelas 

relacionadas ao combate à pandemia, pois é muito importante a participação e o envolvimento de todos 

na implantação de medidas visando mitigar a propagação do COVID-19; e (V) promovam, junto à 

sociedade local, campanha educativa e orientativa sobre as precauções para evitar a contaminação e 

propagação do COVID-19, bem como quanto aos benefícios do uso de máscaras, mesmo que 

artesanais, notadamente pelas pessoas que tenham de sair de casa e circular pelas vias públicas, para 

exercer atividades ou adquirir produtos ou serviços essenciais, inclusive quando se utilizarem do 

transporte público.    (Recomendação Conjunta nº 02/2020. TCMGO e MPC/TCMGO. 6.5.20 ).  

 

 

 TCMGO e MPC/TCMGO expedem Recomendação Conjunta nº 03, que reitera aos gestores 

de saúde a obrigatoriedade da notificação compulsória para os casos suspeitos de COVID-19 

 

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

Ministério Público de Contas, em 6.5.20. Aos gestores de saúde dos municípios goianos foi: (I) 

reiterada a obrigatoriedade de notificação imediata dos casos suspeitos de COVID-19, de acordo com 

os protocolos e critérios clínicos e epidemiológicos definidos pelo Ministério da Saúde, com o objetivo 

de desencadear as medidas de monitoramento com a finalidade de evitar a sua propagação; (II) 

informado que a obrigatoriedade da notificação imediata de casos suspeitos de COVID-19 por parte 

dos gestores públicos de saúde deve ser feita de acordo com orientações (específicas para COVID-19) 

do Ministério da Saúde e do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (CIEVS), da 

Secretária de Estado da Saúde do Estado de Goiás, evitando-se os malefícios da subnotificação; (III) 

alertado sobre a obrigatoriedade de informar diariamente a disponibilidade de leitos de internação 

hospitalar (gerais e de terapia intensiva), assim como a situação atual de ocupação destes, inclusive com 

a informação dos leitos ocupados por pacientes com suspeita ou com diagnóstico do COVID19, 

contendo o município de origem do paciente; e (IV) alertado, ainda, que o descumprimento das 
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medidas adotadas pelos gestores públicos municipais, conforme previstas no art. 3ª da Lei nº 13.979, de 

2020, acarretará a responsabilização civil, administrativa e penal dos agentes infratores, inclusive do 

servidor público que concorrer para o descumprimento.” (art. 3º, caput e § 1º, da Portaria 

Interministerial MS/MJSP nº 5/2020). Por fim, foi ressaltado que a presente recomendação não esgota 

a atuação do TCMGO sobre o tema, não excluindo futuras recomendações ou outras iniciativas cuja 

atuação seja pertinente ao seu objeto.   (Recomendação Conjunta nº 03/2020. TCMGO e 

MPC/TCMGO. 6.5.20 ). 

 

 

TCMGO e MPC/TCMGO expedem Recomendação Conjunta nº 04, que trata da suspensão 

dos prazos de validade dos concursos públicos durante a vigência do Decreto nº 9.653/20 

 

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

Ministério Público de Contas, dispondo sobre a realização de concursos públicos realizados durante a 

vigência do Decreto Estadual nº 9.653/20, que adotou pertinentes medidas para prevenção e 

enfrentamento da pandemia, reiterando a situação de emergência na saúde pública no Estado de Goiás, 

pelo prazo de 150 dias. Recomendou-se aos gestores dos Poderes Executivo e Legislativo a suspensão 

dos prazos de validade dos concursos públicos realizados, pelo período de vigência do Decreto nº 

9.653/20, editado pelo Governo do Estado. Na recomendação, consideraram-se os concursos públicos 

cujo prazo de validade não tenha se expirado até a data em que a manifestação conjunta foi publicada, 

sendo eles retomados após a cessação dos efeitos do Decreto Legislativo. Destacou também que os 

Poderes Executivo e Legislativo dos municípios goianos darão ampla publicidade, em veículo oficial e 

nos respectivos sites institucionais, aos atos relativos aos certames cujos prazos de validade foram 

prorrogados. (Recomendação Conjunta nº 04/2020. TCMGO e MPC/TCMGO. 6.5.20). 

 

 

 Plano de saúde da iniciativa privada para atender servidores públicos. Vedação para agentes 

políticos.   

 

 Em consulta, o Presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis apresentou os seguintes 

questionamentos: (1) “O Poder Legislativo Municipal pode celebrar convênio com plano de saúde da iniciativa 

privada, destinado a atender funcionários, vereadores e familiares destes?” (2) “Em caso positivo, quais os procedimentos 

devem ser adotados para a viabilização do referido convênio?”. A Unidade Técnica – SCMG – destacou que é 

possível a celebração de convênio com empresa privada para prestar auxílio à saúde aos servidores 

públicos municipais. No entanto, os agentes políticos não são abrangidos por esse benefício, pois não 

estão vinculados  a regime jurídico estatutário que fundamentaria a concessão do direito deferido aos 

servidores públicos. A Relatoria acrescentou que a impossibilidade de incluir os agentes políticos 

municipais se deve, também, ao fato de ocuparem mandato temporário e serem regidos por regime 

jurídico praticamente todo delineado pela Constituição Federal (art. 29 a 31), e não por leis municipais. 
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Tendo isto exposto, o Relator respondeu que: (a) É possível ao Poder Público firmar contrato com instituição 

privada provedora de plano de saúde para conceder assistência médico-hospitalar destinada aos servidores públicos e seus 

familiares, sendo vedada a extensão do benefício aos agentes políticos; (b) A contratação de instituição privada provedora 

de plano de saúde impõe que as seguintes condições sejam observadas: (b.1) autorização legal para concessão do benefício, 

com expressa disciplina dos requisitos e dos procedimentos aplicáveis, notadamente com previsão da necessidade de adesão e 

contribuição voluntária por parte dos servidores; (b.2) autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentárias e 

obediência aos requisitos constantes dos artigos 15 e 16 da Lei Complementar nº 101/00 (LRF); (b.3) previsão na Lei 

Orçamentária Anual de dotação orçamentária própria para o pagamento e (b.4) prévia licitação, nos moldes da Lei nº 

8.666/93. (Acórdão-Consulta nº 00006/2020. Processo nº 09073/19. Rel. Cons. Subst. Flávio Monteiro 

de Andrada Luna, 13.5.20  ). 

 

 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

 

 Irregularidades na contratação de serviços terceirizados de caráter continuado — 

implantação, administração e gerenciamento da frota de veículos.   

 

 Representação, oriunda da Comissão Especial de Inquérito da Câmara de Goiânia, contendo relatório 

sobre irregularidades em contrato celebrado entre a Secretária Municipal de Saúde (SMS) e empresa 

vencedora do Pregão Presencial nº 11/17, tendo como objeto a prestação de serviços terceirizados de 

caráter continuado para manutenção da frota de veículos da unidade.  Sobre o não estabelecimento do 

valor real da mão de obra e dos serviços a serem prestados pela empresa vencedora, o Relator 

corroborou com o entendimento da Unidade Técnica (SLC), por entender que não existiu qualquer 

irregularidade na seleção do critério de julgamento (menor taxa de utilização), que foi expressamente 

disposto no item 8.1 do edital, frente à peculiaridade do objeto licitado. Afirmou tratar-se de um novo 

modelo de contratação pela Administração Pública, o qual vem sendo inclusive admitido pelo TCU. 

Ressaltou que não houve irregularidade na aplicação de taxa negativa de administração pela contratada 

(-5,02%), e que ela não se confunde com o percentual exigido das oficinas credenciadas (15,9%), por se 

tratarem de relações jurídicas distintas (contratada e contratante; contratada e credenciadas, 

respectivamente). Sustentou que a cobrança de tal percentual pela contratante já foi objeto de discussão 

nos autos de nº 17294/18, ocasião em que foi realizada uma Auditoria de Conformidade no Município, 

na qual se concluiu pela legalidade da referida taxa. Em consonância com a Unidade Técnica, o Relator 

concluiu que o Diretor Administrativo da Secretaria Municipal de Saúde se utilizou do cargo para 

direcionar a prestação de serviços de manutenção da frota de veículos do SAMU a uma oficina 

credenciada determinada, prática vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Por fim, o Relator 

verificou a existência de serviços prestados sem prévio procedimento licitatório, no interregno entre a 

finalização de outro contrato de manutenção de frota pela SMS de Goiânia e o Pregão Presencial nº 

11/17. Ressaltou a total dissonância com o disposto no inciso XXI do art. 37 da Lei 8.666/93, e 
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aplicou multa aos responsáveis. O Voto foi aprovado por unanimidade   (Acórdão nº 01834/20. 

Processo nº 11675/18, Rel. Cons. Daniel Augusto Goulart, 6.5.20). 

 

 

 Contratações diretas para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. 

 

 Representação com pedido de Medida Cautelar, oferecida pela Secretaria de Licitações e Contratos 

deste TCMGO, objetivou a expedição de determinações aos Prefeitos, Secretários e Controladores 

Internos dos municípios goianos, em razão das fragilidades encontradas nos procedimentos de compras 

e contratações diretas para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. O Pleno ou o TCMGO 

deferiu Medida Cautelar nos seguintes termos: (1) Que o prefeito e secretários disponibilizem 

imediatamente todas as contratações e aquisições afetas ao combate à pandemia causada pela COVID-

19 em local específico dentro do sítio eletrônico oficial do município na rede mundial de computadores 

(internet), para assegurar sua publicidade e a transparência, contendo, no que couber, além das 

informações previstas no § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, o objeto, o 

nome do contratado, o número de sua inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, o 

valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição, em cumprimento ao disposto no artigo 4º, 

§2º da Lei n. 13.979/2020; (2) Que o prefeito e secretários disponibilizem todas as contratações e 

aquisições por dispensa de licitação realizadas após a publicação da Medida Provisória no 961 (de 07 de 

maio de 2020) – que possibilitou o pagamento antecipado e aumentou o limite de valor da dispensa – 

em local específico dentro do sítio eletrônico oficial do município na rede mundial de computadores 

(internet), em atendimento ao princípio da publicidade previsto no art. 37 da CF/88 e no art. 8º da Lei 

no 12.527/11; (3) Que o prefeito e secretários determinem e/ou providenciem a remessa ao TCMGO, 

por meio eletrônico, em até 48 horas a contar da publicação do aviso no órgão oficial, das informações 

e documentos previstos na IN nº 12/18 do TCMGO (plataforma COLARE), relativos a 

procedimentos licitatórios e dispensas decorrentes do COVID-19. (4) Que as aquisições e contratações 

realizadas pela Prefeitura ou por qualquer Secretaria Municipal para enfrentamento da pandemia do 

novo coronavírus estejam condicionadas às seguintes providências específicas de responsabilidade do 

respectivo gestor da Pasta: (a) Segregação das funções, de modo a desconcentrar as atividades e 

procedimentos inerentes ao processo de aquisição e contratações relacionadas ao combate à pandemia 

da COVID-19, com a participação de diferentes responsáveis por cada etapa da declaração de dispensa, 

recebimento, liquidação, guarda e pagamento; (b) Nomear agente (s) público (s) específico (s) para o 

acompanhamento da entrega dos bens recebidos, sendo responsabilidade dele (s) registrar a quantidade 

recebida, a marca do bem entregue e atestar seu correto funcionamento (nome e assinatura). (5) Que os 

Controles Internos insiram como pontos de controle obrigatórios em processos de dispensa de licitação 

dos municípios decorrentes do novo coronavírus a verificação de: (a) Termo de referência ou projeto 

básico simplificado, conforme previsto no art. 4º-E, §1o, da Lei n. 13.979/2020, contendo: 

fundamentação simplificada da contratação; descrição resumida da solução apresentada; requisitos da 

contratação; critérios de medição e pagamento; estimativas dos preços; e adequação orçamentária; (b) 

Justificativa do quantitativo com base em projeções, ainda que incertas, dos impactos da COVID-19 no 
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sistema de saúde; (c) Estimativa de preços, obtida por, no mínimo, um dos seguintes parâmetros: 1) 

Portal de Compras Governamental; 2) pesquisa publicada em mídia especializada; 3) sítios eletrônicos 

especializados ou de domínio amplo; 4) contratações similares de outros entes públicos; ou 5) pesquisa 

realizada com os potenciais fornecedores, nos termos do art. 4º-E, VI, da Lei Federal n. 13.979/2020; 

d) Razões da escolha da empresa contratada e do preço, mediante grade das proponentes e dos preços 

por ela ofertados, com a avaliação da aceitabilidade técnica e de valores de mercado, nos moldes do art. 

4o-E, § 1o, II e III da Lei n. 13.979/2020; e) Justificativa, na impossibilidade de obtenção de estimativa 

de preços e/ou no caso de valor contratado superior à estimativa de preços, conforme prevê o art. 4o-

E, §§ 2o e 3o, da Lei Federal n. 13.979/2020; f) Justificativa em caso de pagamento antecipado, 

conforme admitido na Medida Provisória no 961/20, bem como verificação da exigência de garantia, de 

cláusula de ressarcimento ou outras medidas de redução de risco para o município (por exemplo, 

entrega e pagamento parciais/programadas); (g) Justificativa, no caso de ser dispensada documentação 

relativa à regularidade fiscal e trabalhista ou requisito de habilitação, em face da restrição de 

fornecedores, nos termos do art. 4o-F da Lei Federal n. 13.979/2020; h) Formalização de contrato, 

conforme previsto no art. 62, § 4o, da Lei no 8.666/93, principalmente quando exigida assistência 

técnica ou haja garantia; i) Condições de pagamentos nas ordens de fornecimento e propostas das 

empresas, se foram realizados de forma antecipada, à vista, ou em até 30 dias; j) Informações do (s) 

agente (s) público (s) responsável pelos recebimentos dos produtos adquiridos e entregues (os registros 

e relatórios por ele elaborados e assinados).   (Acórdão nº 02022/20. Processo nº 05088/20. Rel. Cons. 

Joaquim Alves de Castro Neto, 13.5.20). 

 

 

 Concessão de medida cautelar — compra emergencial de material hospitalar para o combate à 

pandemia de coronavírus (COVID-19) — indícios de superfaturamento.   

 

 Representação, com pedido de medida cautelar, interposta pela Secretaria de Licitações e Contratos, 

após conhecimento de irregularidades em dispensa de licitação realizada pelo município de Iporá, para a 

aquisição de materiais hospitalares, em atendimento à situação excepcional decorrente da COVID-19. 

O Plenário, por unanimidade, acolheu o voto do Relator: (a) pela concessão da Medida Cautelar, tendo 

em vista o preenchimento dos requisitos autorizadores do periculum in mora e do fumus boni iuris, 

comunicando imediatamente o Prefeito, a Secretária de Saúde e o Controlador Interno, para que, em 

até 48 horas, comprovem ter suspendido a compra de 6.000 máscaras PFF2, ao preço de R$ 22,50 a 

unidade, até que o TCMGO decida sobre o mérito da questão; (b) pela publicação das contratações e 

das aquisições relacionadas ao combate à pandemia causada pelo coronavírus (COVID-19), em local 

específico no sítio eletrônico oficial do município, para assegurar a publicidade e transparência, 

contendo, no que couber, além das informações previstas no §3º do art. 8º da Lei nº 12.527/11, o 

objeto, o nome do contratado, o número da inscrição na Receita Federal do Brasil, o prazo contratual, 

o valor e o respectivo processo de contratação ou aquisição, em cumprimento ao disposto no § 2º do 

art. 40 da Lei nº 13.979/20; (c) pela publicação do termo de referência, e que sejam indicados os 

respectivos contratos advindos do procedimento de dispensa de licitação nº 3.914/20, e das pertinentes 
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justificativas de preços das contratações; (d) pelo encaminhamento das pesquisas de estimativas de 

preços realizadas anteriormente à contratação, nos termos exigidos pelo § 1º do inciso VI do art. 4º-E 

da Lei nº 13.979/20. A Unidade Técnica destacou quanto à insuficiência de informações sobre 

contratações emergenciais publicadas no site do município, em desacordo com a Lei Federal nº 

13.979/20, e sobre possível sobrepreço na aquisição de máscaras PFF2, em clara ofensa aos princípios 

do interesse público, legalidade, legitimidade e economicidade. Destacou que o TCMGO solicitou 

orçamento à empresa contratada para aquisição dos produtos, tendo sido apresentada proposta em 

valor R$45.000,00, portanto, inferior, o que justifica a expedição da medida cautelar. O Voto foi 

aprovado por unanimidade   (Acórdão nº 02176/20. Processo nº 05370/20, Rel. Cons. Valcenôr Braz 

de Queiroz, 20.5.20  ). 

 

 

 Tomada de Contas –ausência de comprovação da execução de despesas pelo Presidente de 

Câmara Municipal – imputação de débito.    

 

 O Presidente da Câmara Municipal de Alexândia, em 2017, instaurou Tomada de Contas diante da 

falta de apresentação das contas do Poder Legislativo relativas ao exercício de 2016 e da existência de 

irregularidades nos exercícios de 2015 e 2016. O Relator, em consonância com o entendimento da 

SCMG e do MPC, votou pela irregularidade nas contas tomadas, ante a ausência de comprovação da 

efetiva execução do objeto de despesas nos exercícios de 2015 e 2016, e pela falta de comprovação da 

legalidade na concessão de diárias a servidores. Na TCE foi apurado o total de R$631.043,04 em 

liquidação e pagamento de despesas irregulares, relacionado a gastos cuja execução não foi comprovada 

pela Câmara Municipal (serviços de assessoria jurídica, assessoria, consultoria, serviços de levantamento 

de informações no INSS e aquisição de peças para celular). Esclareceu que não foram encontradas 

evidências aptas a comprovar a regularidade de tais despesas, dada à ausência de provas documentais 

necessárias (documentos fiscais e atesto) para confirmar que houve observância à liquidação. Ressaltou 

que o cumprimento das fases para execução de despesas não é ato discricionário da Administração 

Pública, e sim uma obrigação imposta ao gestor, com base nos arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64, para 

avaliar o cumprimento das cláusulas contratuais. Afirmou que, considerando a responsabilidade do 

Presidente da Câmara Municipal em aprovar as despesas e assinar as autorizações de pagamento e os 

cheques, competia a ele negar o pagamento de despesas não liquidadas, ou seja, não amparadas em 

documentos que tivessem o devido atesto de sua execução, com a data, o local e o nome de servidor 

responsável pelo ateste. Declarou que no processo de prestação de contas relacionado à execução da 

despesa pública o gestor assume a responsabilidade de obedecer a legislação financeira e o ônus de 

comprovar a conformidade da aplicação dos recursos públicos, nos termos do parágrafo único do art. 

70 da CF/88 e do art. 93 do Decreto-Lei nº 200/67. Na análise das Contas tomadas, constatou-se, 

ainda, irregularidade referente à ineficiência no controle de gastos com combustíveis, considerando que 

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

nas requisições de abastecimento, não foram observadas as exigências normativas do TCMGO (RN nº 

004/01), tendo em vista a incompletude das informações encaminhadas ao SICOM e a limitação dos 
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dados disponíveis no Portal da Transparência. Concluiu pela imputação de débito e aplicação de multa 

ao ex-gestor, em razão das irregularidades. A proposta de Voto foi aprovada com unanimidade.   

(Acórdão nº 02361/20. Processo nº 19043/18, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 27.5.20  ) 

 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

 

 STF - Covid-19 e restrições da Lei de Responsabilidade Fiscal 

 

 O Plenário, por maioria, referendou a medida cautelar anteriormente deferida e extinguiu a ação direta 

de inconstitucionalidade por perda superveniente de objeto. A cautelar referendada concedeu 

interpretação conforme à Constituição Federal (CF) aos arts. 14, 16, 17 e 24 da Lei Complementar 

101/2000  — Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) — e 114, caput e § 14, da Lei 13.898/2019 — Lei 

de Diretrizes Orçamentárias para 2020 (LDO/2020) —, para, durante a emergência em saúde pública 

de importância nacional e o estado de calamidade pública decorrente do novo coronavírus (Covid-19), 

afastar a exigência de demonstração de adequação e compensação orçamentárias em relação à 

criação/expansão de programas públicos destinados ao enfrentamento do contexto de calamidade 

gerado pela disseminação de Covid-19. Além disso, a medida se aplicou a todos os entes federativos 

que, nos termos constitucionais e legais, tivessem decretado estado de calamidade pública decorrente da 

pandemia de Covid-19. O autor da ação direta argumentava que o estabelecimento de novas despesas 

necessárias em virtude da pandemia acabaria sendo passível de responsabilização se não houvesse a 

interpretação conforme. Prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes (relator), que referendou a 

liminar para garantir maior segurança jurídica. Com relação à LDO/2020, explicitou que o art. 114 foi 

alterado por lei posterior. O preceito passou a estabelecer que, na ocorrência de calamidade pública 

reconhecida pelo Congresso Nacional e durante sua vigência, fica dispensada a compensação tratada 

em seu caput (LDO/2020, art. 114, § 16). O relator observou que, em suma, o pedido formulado na 

ação objetivou afastar a aplicabilidade de restrições para fins de combate integral da pandemia na saúde 

pública e em seus reflexos, como a manutenção de emprego e de empresas e a subsistência dos seres 

humanos. Esclareceu que o afastamento não afetaria de forma alguma o mandamento constitucional de 

transparência, de prudência fiscal, consubstanciado na LRF. Os dispositivos impugnados pretendem 

evitar gastos não previstos, a improvisação nas finanças públicas, e não vedar gastos orçamentários 

absolutamente necessários destinados à vida, à saúde, ao trabalho e à subsistência dos brasileiros. 

Ademais, a única válvula de escape seria o art. 65 da LRF, que afasta alguns dispositivos. O 

mencionado artigo estabelece regime emergencial para casos de reconhecimento de calamidade pública, 

afasta a necessidade de contingenciamento de recursos e sanções pelo descumprimento de limites de 

gastos com pessoal. Contudo, não prevê expressamente a possibilidade de criação de novas despesas 

emergenciais e necessárias no combate a uma pandemia, sem que tenham sido previstas anteriormente 

no orçamento. O ministro lembrou que o surgimento da pandemia do Covid-19 seria fato 

superveniente, imprevisível, cujas consequências gravíssimas eram impossíveis de serem programadas e 
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exigem a atuação direta do Poder Público municipal, estadual e federal. Essa excepcionalidade foi 

considerada para a suspensão dos dispositivos questionados. Do ponto de vista jurídico e lógico, seria 

impossível a previsão dos efeitos econômicos quando aprovadas as leis orçamentárias. Sublinhou que a 

interpretação conforme dada na cautelar se baseou nos princípios da razoabilidade e da dignidade da 

pessoa humana, na valorização do emprego e na saúde pública. Esses preceitos e princípios 

constitucionais seriam totalmente afastados se não houvesse a possibilidade de os entes combaterem a 

pandemia, auxiliando a população, inclusive, com recursos públicos. Se os dispositivos adversados 

fossem aplicados rigidamente, por exemplo, não seria possível a concessão do auxílio emergencial de 

R$ 600,00 (seiscentos reais) durante a pandemia. A respeito do art. 42 da LRF (4), o relator rejeitou o 

pedido formulado pelo amicus curiae no sentido de que o dispositivo fosse abrangido pela cautelar, haja 

vista não ter sido impugnado pelo autor da ação. Na ação direta de inconstitucionalidade, a causa de 

pedir é aberta, mas o pedido não. Portanto, eventual análise do art. 42 deve ser feita na via própria. 

Noutro passo, o ministro Alexandre de Moraes julgou extinta a ação direta de inconstitucionalidade em 

virtude da superveniência da Emenda Constitucional (EC) 106/2020, que instituiu regime 

extraordinário fiscal, financeiro e de contratações para enfrentamento de calamidade pública nacional 

decorrente de pandemia. Sublinhou não ter havido, na EC do “Orçamento de Guerra”, 

constitucionalização superveniente, e sim convalidação de atos praticados (EC 106/2020, art. 10). O 

relator consignou o prejuízo da ação, porquanto presentes, no art. 3º da EC 106/2020 (5), os requisitos 

que conduziram à concessão da liminar. Os gastos não devem implicar despesas permanentes e 

objetivam enfrentar, durante a vigência da pandemia, a calamidade pública e as suas consequências. Por 

fim, acentuou que o art. 3º da EC substitui o próprio entendimento da cautelar deferida, desde que 

aplicado à União, aos Estados-membros e aos municípios. A perda de objeto se dá com a interpretação 

de que o art. 3º vale para os três entes da Federação. Em obiter dictum, o ministro Roberto Barroso 

sinalizou que a regra do art. 42 da LRF não deverá ser aplicada aos prefeitos nos dois últimos 

quadrimestres, porque ainda coincidirão com a pandemia. Vencidos o ministro Edson Fachin, que não 

extinguiu a ação, e o ministro Marco Aurélio, que não referendou a cautelar. O ministro Edson Fachin 

se ateve em ratificar a liminar e endossou o voto do relator no tocante ao art. 42 da LRF. A respeito da 

perda de objeto, anotou que demandaria análise para verificar se há simetria entre a EC 106/2020 e o 

objeto da cautelar. A medida anteriormente deferida cobre nitidamente os demais entes federativos e o 

art. 3º da EC faz referência ao Poder Executivo no singular. Abrir-se-ia campo de exame que, a rigor, 

não estaria pautado na ambiência do referendo. Ainda aduziu que a questão poderia ser apreciada em 

momento posterior. Por seu turno, o ministro Marco Aurélio assentou o prejuízo da ação direta. 

Enfatizou que o enfrentamento da calamidade pública não é realizado apenas pela União, mas também 

é feito pelos estados e municípios. No art. 2º da EC, há alusão a dispositivos observáveis nos três 

níveis. Dessa maneira, ter-se-ia disciplina linear, que alcança União, estados e municípios. Além disso, 

rememorou que o legislador, a quem cabia atuar, dispôs sobre a convalidação dos atos de gestão 

praticados a partir de 20 de março de 2020 (EC 106/2020, art. 10). Segundo o ministro, há 

incongruência em extinguir-se a ação e referendar-se a cautelar. A seu ver, os atos praticados com base 

na medida anteriormente deferida foram encampados pelos congressistas mediante o art. 10 da EC 

106/2020. Além disso, a interpretação conforme pressupõe preceito que contemple duas interpretações 
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e o legitimado para a ação não pode vir ao Supremo Tribunal Federal pedir carta em branco para 

descumprir lei.   (STF. Informativo nº 977. Plenário, ADI 6.357. Rel. Min. Alexandre de Moraes, 

julgado em 13.05.20  ). 

 

 

STF - Covid-19 e responsabilização de agentes públicos 

 

 O Plenário, em julgamento conjunto e por maioria, deferiu parcialmente medidas cautelares em ações 

diretas de inconstitucionalidade, em que se discute a responsabilização de agentes públicos pela prática 

de atos relacionados com as medidas de enfrentamento da pandemia do novo coronavírus e aos efeitos 

econômicos e sociais dela decorrentes, para: a) conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 2º 

da Medida Provisória (MP) 966/2020, no sentido de estabelecer que, na caracterização de erro 

grosseiro, deve-se levar em consideração a observância, pelas autoridades: (i) de standards, normas e 

critérios científicos e técnicos, tal como estabelecidos por organizações e entidades internacional e 

nacionalmente conhecidas; bem como (ii) dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção; e 

b) conferir, ainda, interpretação conforme à Constituição ao art. 1º da MP 966/2020, para explicitar 

que, para os fins de tal dispositivo, a autoridade à qual compete a decisão deve exigir que a opinião 

técnica trate expressamente: (i) das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal 

como estabelecidos por organizações e entidades reconhecidas nacional e internacionalmente; (ii) da 

observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. Foram firmadas as seguintes 

teses: “1. Configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao direito à vida, à saúde, 

ao meio ambiente equilibrado ou impactos adversos à economia, por inobservância: (i) de normas e 

critérios científicos e técnicos; ou (ii) dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. 2. A 

autoridade a quem compete decidir deve exigir que as opiniões técnicas em que baseará sua decisão 

tratem expressamente: (i) das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como 

estabelecidos por organizações e entidades internacional e nacionalmente reconhecidas; e (ii) da 

observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção, sob pena de se tornarem 

corresponsáveis por eventuais violações a direitos”. Preliminarmente, o colegiado, por maioria, 

deliberou por proceder à análise das medidas acauteladoras. Quanto a esse tópico, considerou que o 

tema tratado na MP é revestido de relevância e urgência. No que se refere à plausibilidade do direito, 

observou que o novo coronavírus representa problemas em várias dimensões. Na dimensão sanitária, 

trata-se de uma crise de saúde pública, pois a doença se propagou sem que haja remédio eficaz ou 

vacina descoberta. A única medida preventiva eficaz que as autoridades de saúde têm recomendado é o 

isolamento social em toda parte do mundo. Na dimensão econômica, está ocorrendo uma recessão 

mundial. Na dimensão social, existe uma grande parcela da população nacional que trabalha na 

informalidade; e/ou que não consta em qualquer tipo de cadastro oficial, de modo que há grande 

dificuldade em encontrar essas pessoas e oferecer a ajuda necessária. Por fim, há a dimensão fiscal da 

crise, que consiste na pressão existente sobre os cofres públicos para manter os serviços, 
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principalmente de saúde, em funcionamento. Vencido, no ponto, o ministro Marco Aurélio, que 

entendeu inadequada a via eleita. No mérito, explicitou que as ações diretas têm por objeto a MP 

966/2020, o art. 28 do Decreto-Lei 4.657/2018 (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro ou 

LINDB), com a redação dada pela Lei 13.655/2018 e, ainda, os arts. 12 e 14 do Decreto 9.830/2019, 

que regulamentam o referido art. 28. No que se refere ao art. 28 da LINDB, o Plenário anotou que a lei 

é de 2018, portanto em vigor há mais de dois anos, sem que se tenha detectado algum tipo de malefício 

ou de transtorno decorrente de sua aplicação. É uma lei que contém normas gerais, de direito 

intertemporal, de Direito Internacional Privado, de hermenêutica e de cooperação jurídica 

internacional. Assim, seu caráter abstrato, aliado à sua vigência por tempo considerável, torna 

inoportuna sua análise em medida acauteladora nesse momento. Por isso, o colegiado se limitou a 

analisar, exclusivamente, a MP 966/2020, no que se refere especificamente à responsabilidade civil e 

administrativa de agentes públicos no enfrentamento da pandemia e no combate a seus efeitos 

econômicos. O propósito dessa MP foi dar segurança aos agentes públicos que têm competências 

decisórias, minimizando suas responsabilidades no tratamento da doença e no combate aos seus efeitos 

econômicos. Entretanto, há razões pelas quais ela não eleva a segurança dos agentes públicos. Isso 

porque um dos problemas do Brasil é que o controle dos atos da Administração Pública sobrevém 

muitos anos depois dos fatos relevantes, quando, muitas vezes, já não se tem mais nenhum registro, na 

memória, da situação de urgência, das incertezas e indefinições que levaram o administrador a decidir. 

Portanto, a segurança viria se existisse desde logo um monitoramento quanto à aplicação desses 

recursos, por via idônea, no tempo real ou pouco tempo depois dos eventos. Não obstante, o que se 

previu na MP não é o caso. Situações como corrupção, superfaturamento ou favorecimentos indevidos 

são condutas ilegítimas independentemente da situação de pandemia. A MP não trata de crime ou de 

ato ilícito. Assim, qualquer interpretação do texto impugnado que dê imunidade a agentes públicos 

quanto a ato ilícito ou de improbidade deve ser excluída. O alcance da MP é distinto. No tocante à 

saúde e à proteção da vida, a jurisprudência do Tribunal se move por dois parâmetros: o primeiro deles 

é o de que devem ser observados padrões técnicos e evidências científicas sobre a matéria. O segundo é 

que essas questões se sujeitam ao princípio da prevenção e ao princípio da precaução, ou seja, se existir 

alguma dúvida quanto aos efeitos de alguma medida, ela não deve ser aplicada, a Administração deve se 

pautar pela autocontenção. Feitas essas considerações, é preciso ponderar a existência de agentes 

públicos incorretos, que se aproveitam da situação para obter vantagem apesar das mortes que vêm 

ocorrendo; e a de administradores corretos que podem temer retaliações duras por causa de seus atos. 

Nesse sentido, o texto impugnado limita corretamente a responsabilização do agente pelo erro 

estritamente grosseiro. O problema é qualificar o que se entende por “grosseiro”. Para tanto, além de 

excluir da incidência da norma a ocorrência de improbidade administrativa, que já é tratada em 

legislação própria, é necessário estabelecer que, na análise do sentido e alcance do que isso signifique — 

erro “grosseiro” —, deve se levar em consideração a observância pelas autoridades, pelos agentes 

públicos, daqueles dois parâmetros: os standards, normas e critérios científicos e técnicos, tal como 

estabelecidos por organizações e entidades médicas e sanitárias nacional e internacionalmente 

reconhecidas, bem como a observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. 

Além disso, a autoridade competente deve exigir que a opinião técnica, com base na qual decidirá, trate 
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expressamente das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecido 

por organizações e entidades médicas e sanitárias, reconhecidas nacional e internacionalmente, e a 

observância dos princípios constitucionais da precaução e da prevenção. Vencidos os ministros 

Alexandre de Moraes e Cármen Lúcia, que concederam a medida cautelar em maior extensão, para 

suspender parcialmente a eficácia do art. 1º da MP 966/2020 e integralmente a eficácia do inciso II 

desse artigo. Vencido, também, o ministro Marco Aurélio, que concedeu a medida acauteladora para 

suspender integralmente a eficácia da MP 966/2020.   (  STF. Informativo nº 978. Plenário, ADI 6.421, 

6422, 6424, 6425, 6427, 6428 e 6431. Rel. Min. Roberto Barroso, julgado em 21.05.20). 

 

 

 STF – Direito Previdenciário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Previdência 

Complementar Privada. Deputados Estaduais. Estado Patrocinador. Improcedência 

 

1. Ação direta de inconstitucionalidade em face da Lei Complementar nº 120/2007, do Estado do 

Paraná, que prevê a instituição de regime de previdência complementar privada para Deputados 

estaduais, com contrapartida da Assembleia Legislativa. Lei complementar passível de controle de 

constitucionalidade, pois a controvérsia constitucional foi suscitada em abstrato. Preliminar rejeitada. 2. 

A Constituição prevê a criação de regimes de previdência complementar tanto para os segurados do 

regime geral (art. 202, CF) quanto para os servidores titulares de cargo efetivo, vinculados aos regimes 

próprios (art. 40, §§ 14 a 16, CF). Como exercentes de mandatos eletivos, os parlamentares não se 

inserem no regime próprio, mas, sim, no regime geral e, por isso, se submetem ao disposto no art. 202 

da Carta Federal. 3. A lei complementar que regula o regime de previdência privada, a que se refere o 

art. 202 e seu § 4º, destina-se à criação de regras e princípios gerais a que todos os regimes devem 

submeter-se, e foi cumprida com a edição das Leis Complementares nº 108/2001 e nº 109/2001. Não 

há exigência constitucional de que os planos de custeio e benefício sejam feitos por lei complementar. 

4. A previdência complementar e o regime geral de previdência social (RGPS) são regimes jurídicos 

diversos e autônomos, com regramentos específicos em níveis constitucional e infraconstitucional. Não 

há inconstitucionalidade na concessão de benefício da previdência complementar sem a existência de 

aposentadoria pelo regime geral. 5. Não há vedação, em sede constitucional, para que entes federativos 

sejam patrocinadores de entidades fechadas de previdência privada, diante da previsão do § 4º do art. 

202, da CF/88. A Lei Complementar Estadual impugnada deixa clara a determinação de instituição de 

plano de previdência que observe o caráter facultativo, contributivo e suplementar, bem como 

determina a observância de critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e assegurem 

financiamento por meio de capitalização. Compatibilidade com a Constituição. 6. Demais impugnações 

relacionadas a matérias disciplinadas em âmbito infraconstitucional dependem da análise do regramento 

das LC nº 108/2001 e LC nº 109/2001 e escapam ao controle concentrado. 7. Improcedência do 

pedido na ação direta, com a fixação da seguinte tese: “Não há vedação, em sede constitucional, para 

que entes federativos sejam patrocinadores de entidades fechadas de previdência privada para 

parlamentares, diante da previsão do § 4º do art. 202, da CF/88. Impugnações aos respectivos planos 

de custeio e benefício relacionadas a matérias disciplinadas nas LC nº 108/2001 e LC nº 109/2001 
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possuem natureza infraconstitucional.”.   (STF. Informativo nº 979. Plenário, Sessão Virtual de 3.4.20 a 

14.4.20, ADI 3.948. Rel. Min. Roberto Barroso  ). 
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Este Informativo, desenvolvido a partir de notas tomadas nas sessões de julgamento das Câmaras e do Tribunal Pleno, contém 

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

Tribunal. 
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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

 

Antecipação de pagamentos de contrato de transporte escolar em decorrência da pandemia do 

Coronavírus 

 

Trata-se de Consulta formulada nos seguintes termos: (a) é possível antecipar parcialmente o pagamento 

aos prestadores de serviços de transporte escolar com contratos ativos enquanto as aulas presenciais se 

encontram suspensas e o valor pago ser descontado quando as aulas presenciais retornarem à 

normalidade e os prestadores voltarem a efetuar o transporte dos alunos?; e (b) as disposições da Medida 

Provisória nº 961, de 06 de maio de 2020, que autoriza pagamentos antecipados nas licitações e contratos, 

aplicam-se também aos contratos em vigência? No que tange ao item (a), o Relator afirmou não ser 

possível a antecipação do pagamento aos prestadores de serviços de transporte escolar enquanto as aulas 

presenciais se encontrarem suspensas, realizando-se a compensação dos valores adiantados quando as 

aulas presenciais retornarem à normalidade e os prestadores voltarem a efetuar o transporte dos alunos, 

visto que referida conduta não encontra amparo no ordenamento jurídico brasileiro, nem tampouco na 

jurisprudência do Tribunal de Contas da União (TCU). Em resposta ao questionamento (b), declarou que 

as regras da Medida Provisória nº 961/2020, incluindo as hipóteses de antecipação do pagamento, 

destinam-se a garantir a aquisição de bens, serviços e insumos durante o estado de calamidade pública 

reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20.3.2020, não se aplicando aos contratos em vigência, 

tendo em vista que os requisitos estabelecidos pela norma legal são de observância prévia às contratações, 

o que não ocorreu no caso dos contratos em andamento. Assinalou que, caso haja conveniência e 

oportunidade e não ocorra o comprometimento dos limites orçamentários e financeiros, é possível ao 

município promover a análise das cláusulas econômicas do contrato buscando eventual manutenção da 

contraprestação das despesas fixas do instrumento (por exemplo, remuneração dos motoristas), 

realizando o reequilíbrio financeiro futuramente, observadas as seguintes diretrizes: (a) a manutenção dos 

referidos pagamentos não deve comprometer a capacidade orçamentária e financeira do Município, 

devendo o gestor promover estudos de viabilidade de manutenção das contratações sopesando em todos 

os casos a saúde financeira do ente; (b) a referida manutenção apenas pode abranger os custos fixos do 

contrato, especialmente o valor correspondente à remuneração dos motoristas, não havendo que se falar 

em pagamento, nesse momento de suspensão, das despesas variáveis, como lucro do contratado, 

combustível, lubrificantes, depreciação dos veículos, dentre outras despesas variáveis; (c) valor a ser pago 

pelo Município com a remuneração dos motoristas deve levar em conta a possibilidade de redução do 

salário em virtude da redução da carga horária, conforme permitido pela Medida Provisória nº 936, ou 

seja, ainda que o contratado não tenha realizado tal negociação de redução salarial com seus empregados, 

o município não poderá pagar o valor integral dos respectivos salários; (d) os valores pagos devem 

necessariamente ser compensados com os futuros valores a serem dispendidos quando as aulas 

presenciais retornarem à normalidade e os prestadores voltarem a efetuar o transporte dos alunos, sob 

pena de responsabilização do gestor público. Ressaltou, por fim, que a eventual implementação das 

medidas deve ser efetivada, preferencialmente, considerando: (e) a necessidade de análise prévia 
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individualizada dos itens e custos de cada contrato, com participação do contratado e dos setores da 

Administração responsáveis pela execução e fiscalização contratual; (f) a possibilidade de suspensão 

consensual da execução do contrato administrativo, com participação da Administração e dos 

contratados, devidamente formalizada e contendo justificativa a respeito dos prazos, das despesas fixas 

que serão mantidas, dentre outras questões consideradas relevantes; e (g) o direito unilateral reconhecido 

à Administração de solicitar a retomada da execução contratual. A proposta de parecer foi aprovada por 

unanimidade (Acórdão-Consulta nº 00007/2020. Processo nº 05442/20. Rel. Cons. Subst. Vasco Cícero 

Azevedo Jambo, 10.6.20). 

 

 

Manutenção de vínculo entre administração e servidor público municipal aposentado — 

Impossibilidade 

Consulta formulada pelo prefeito de Estrela do Norte sobre a possibilidade de servidor público municipal 

efetivo, aposentado de forma voluntária pelo Regime Geral de Previdência Social, manter vínculo com a 

administração. O Revisor corroborou com o entendimento do Ministério Público de Contas de que a 

aposentadoria rompe o vínculo funcional do servidor estatuário com a administração, entendendo que 

os novos regramentos da aposentadoria no setor público não transformam a natureza, o direito e o dever 

da relação dos ocupantes de cargos públicos na administração do município. Acrescentou que a eventual 

obtenção por determinados servidores, no legítimo exercício da busca da tutela jurisdicional, de decisões 

favoráveis à manutenção dos vínculos que entretinham com a Administração, não autoriza a 

desconstituição indistinta de todas as relações jurídicas firmadas sob a égide dos citados regramentos, 

muito menos a extensão ao conjunto dos agentes públicos do que foi decidido em casos singulares. A 

proposta foi aprovada por unanimidade (Acórdão-Consulta nº 00008/2020. Processo nº 14401/19. Rel. 

Cons. Subst. Vasco Cícero Azevedo Jambo. Rev. Cons. Fabrício Macedo Motta, 3.6.20). 

 

 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

 

 Concurso Público – Edital Deficiente de Instrução – Impossibilidade de avaliar a correção da 

lei interna – Cautelar referendada 

 

 A Secretaria de Atos de Pessoal autuou, de ofício, o Edital nº001/2020, relativo a concurso público do 

município de Alto Paraíso de Goiás, realizado pelo Instituto QUADRIX e fiscalizado por Comissão 

Especial, com a finalidade de selecionar pessoal para provimento de vagas nos quadros da Prefeitura. O 

Relator, com fundamento nas competências no art. 56 da LOTCMGO, decidiu monocraticamente 

(Medida Cautelar nº 03/2020) determinar que o Prefeito realize a imediata suspensão do concurso 

público até ulterior deliberação do TCMGO; foi fixado prazo para que o Prefeito comprovasse o 

cumprimento da cautelar; foi determinada a notificação do Prefeito e do presidente da Comissão do 
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Concurso para esclarecimentos, remessa de documentos e exercício do direito de defesa, por entender 

estar presente o perigo na demora, vez que as inscrições se encerravam em 25.5.2020 e a data de realização 

das provas de um certame que possa estar contaminado pela nulidade estava marcada no cronograma. 

Verificou-se que a previsão tão só de prova objetiva para fins de selecionar candidatos ao cargo de 

professor aparentemente não se revelava compatível com a previsão do art. 206, V, da CF/88, na redação 

dada pela Emenda Constitucional nº 53/2006, segundo o qual é inafastável a realização da classificatória 

etapa de títulos (item 9 do edital). Entendeu-se que cabe ao presidente da Comissão a responsabilidade 

de comprovar a participação da OAB/GO em todas as fases do concurso, nos termos da IN nº 5/2017, 

no que se refere à realização do concurso para seleção de quadros da advocacia pública municipal. 

Concluiu-se que é imprescindível que os responsáveis apresentem o rol de documentos essenciais para 

formalização de processos desta natureza, de acordo com o previsto no art. 7º, parágrafo único, inciso I, 

da Instrução Normativa nº 10/15 do TCMGO, no prazo de 20 (vinte dias). A proposta de Voto foi 

aprovada com unanimidade. (Acórdão nº 02586/20. Processo nº 05174/20, Rel. Cons. Fabrício Macedo 

Motta, 3.6.20) 

 

 

 Auditoria – superfaturamento em contrato de emergência –– Conversão em Tomada de 

Contas Especial – Ocorrência de dano ao erário 

 

Auditoria objetivando apurar a existência de possível superfaturamento no contrato de emergência 

firmado entre o município de Goiânia e empresa de produtos e serviços equipamentos de limpeza e 

hospitalares, para manutenção de brinquedos do Parque Mutirama, e verificar outros ajustes firmados 

nos exercícios de 2013 a 2015, sob o aspecto da legalidade da gestão do parque, foi convertida em Tomada 

de Contas Especial. O Voto foi aprovado por unanimidade, corroborando com o entendimento da SLC 

e do MPC em virtude da constatação das seguintes irregularidades, que resultaram em dano ao erário, 

conforme preconiza , o caput do art. 12 da Resolução Administrativa nº 90/2015: 1) Relatórios de 

medição e notas fiscais com valores mensais inferiores às ordens de pagamento registradas no SICOM 

em favor da empresa; 2) Relatórios de medição com valores uniformes e pagamentos de NF eletrônicas 

com valor global sem a comprovação da prestação dos serviços e o fornecimento dos materiais pela 

empresa contratada; 3) aquisição de produtos e serviços não previstos no Contrato nº 004/2013 

(honorários de engenheiro) e em duplicidade.  (Acórdão nº 02594/20. Processo nº 15737/15, Rel. Cons. 

Francisco José Ramos, 3.6.20). 

 

 

Verificação do cumprimento das determinações das leis de transparência pelos poderes 

executivos e legislativos dos municípios goianos 

 

Verificação realizada pela Secretaria de Licitações e Contratos, na forma do mandamento disposto do art. 

19 da Resolução Administrativa TCMGO nº 104/17 e do art. 5º da Instrução Normativa TCMGO nº 

05/12, quanto ao cumprimento pelos Poderes Executivos e Legislativos dos municípios goianos das 
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determinações constantes da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), especialmente quanto à transparência 

da gestão fiscal (alterações introduzidas pela Lei Complementar nº 131/2009, Lei da Transparência, e 

pela Lei Complementar nº 156/ 2016), Lei Federal nº 12.527, da Lei Federal nº 13.460, (Lei de 

participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços públicos da administração pública), 

e Resolução ATRICON nº 09/2018 e da Resolução Administrativa TCMGO nº 037/19. A transparência 

administrativa do Poder Público está intimamente ligada aos princípios constitucionais da publicidade e 

do direito de acesso às informações públicas. É competência dos Tribunais de Contas a fiscalização do 

cumprimento das normas relativas à transparência pelos seus jurisdicionados. Assim, considerando a 

avaliação dos Portais de Transparência/Sites Oficiais dos municípios, este Tribunal se manifestou pela 

(1) regularidade: (1.1) dos poderes executivos dos municípios de Abadiânia, Britânia, Caçu, Diorama, 

Divinópolis de Goiás, Doverlândia, Faina, Fazenda Nova, Paraúna, São Francisco de Goiás e São João 

da Paraúna; (1.2) dos poderes legislativos dos municípios de Doverlândia, Mundo Novo e São Francisco 

de Goiás. Pela (2) regularidade com ressalva: (2.1) dos poderes executivos dos municípios de Baliza, 

Goiatuba, Itapuranga, Matrinchã, Petrolina de Goiás, Santo Antônio de Goiás e Turvelândia; (2.2) dos 

poderes legislativos dos municípios de Bom Jardim de Goiás, Edéia, Goiás, Itapaci, Mozarlândia e 

Paraúna. Os demais municípios não listados tiveram julgamento pela irregularidade dos aspectos 

analisados. Foi concedido certificado de qualidade de transparência pública aos Poderes Executivos dos 

municípios de Britânia, Caçu, Diorama, Divinópolis de Goiás, Doverlândia, Faina, Fazenda Nova, 

Paraúna e São Francisco de Goiás, e ao Poder Legislativo do município de São Francisco de Goiás, em 

reconhecimento às boas práticas de transparência. O Voto foi aprovado por unanimidade. (Acórdão nº 

02745/20. Processo nº 03478/20. Rel. Cons. Fabrício Macedo Motta, 10.6.20). 

 

 

ORIENTAÇÕES TÉCNICAS 

 

 

 Emissão de Orientação Técnica sobre a contabilização de recursos destinados ao 

enfrentamento da emergência de saúde pública relacionada ao Coronavírus 

 

 O TCMGO exarou, em 5.6.20, a Orientação Técnica nº 001/2020 – SGT, abordando a contabilização 

de recursos destinados ao enfrentamento da pandemia do Coronavírus. Recomendou-se aos Municípios 

que: (a) criem programa ou ação orçamentária específica, com o objetivo de identificar as despesas 

realizadas no enfrentamento da emergência de saúde pública devido à COVID-19; (b) realizem análise 

criteriosa quanto ao tipo de crédito adicional eventualmente a ser aberto, haja vista que, no caso dos 

créditos extraordinários, estes devem ser respaldados por decretos de calamidade e guardar relação direta 

com a COVID-19; (c) a abertura de créditos adicionais extraordinários a ser feita no município deve estar 

amparada por decreto do Chefe do Poder Executivo municipal, que deve dar conhecimento imediato à 

Câmara de Vereadores; (d) os gestores municipais devem estar atentos quanto à necessidade de atender 

às condições expressas para abertura de créditos extraordinários, determinadas na CF/88 e na Lei nº 

4.320/64; (e) No tocante à natureza da receita, os recursos deverão ser classificados nas seguintes 
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codificações: 1.7.1.8.03.9.0 - Transferência de Recursos do SUS – Outros Programas Financiados por 

Transferências Fundo a Fundo; 1.7.1.8.04.6.0 - Outras Transferências de Recursos do Sistema Único de 

Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente; 2.4.1.8.03.9.0 - Transferência de Recursos do SUS – Outros 

Programas Financiados por Transferências Fundo a Fundo; 2.4.1.8.04.6.0 - Outras Transferências de 

Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS, não detalhadas anteriormente; 1.7.1.8.12.1.0 - Transferências 

de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS; 2.4.1.8.12.1.0 - Transferências de 

Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS; (f) para registro das receitas e envio do 

movimento mensal deve ser utilizada a fonte 14 – Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde 

– SUS/União, detalhamento 081 – Ações de saúde para o enfrentamento do Coronavírus – Covid-19; 

(g) eventualmente, se houver transferência dos Estados para os municípios deve ser utilizada a fonte 31 

– Transferência de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS / Estados, detalhamento 081 – Ações de 

saúde para o enfrentamento do Coronavírus – Covid-19 (Orientação Técnica TCMGO nº 001/2020 – 

SGT). 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

 

 STF - É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal 

de Contas 

 

 “O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 899 da repercussão geral, negou provimento ao 

recurso extraordinário, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição, nos 

termos do voto do Relator. Foi fixada a seguinte tese: "É prescritível a pretensão de ressarcimento ao 

erário fundada em decisão de Tribunal de Contas". Os Ministros Roberto Barroso, Edson Fachin e 

Gilmar Mendes acompanharam o Relator com ressalvas. Falaram: pela recorrente, a Dra. Izabel Vinchon 

Nogueira de Andrade, Secretária-Geral de Contencioso da Advocacia-Geral da União; e, pela recorrida, 

o Dr. Georghio Alessandro Tomelin. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica no 

início da sessão, o Ministro Celso de Mello (art. 2º, § 5º, da Res. 642/2019). Plenário, Sessão Virtual de 

10.4.2020 a 17.4.2020. EMENTA: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REPERCUSSÃO 

GERAL. EXECUÇÃO FUNDADA EM ACÓRDÃO PROFERIDO PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS DA UNIÃO. PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. ART. 37, § 5º, DA 

CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRESCRITIBILIDADE. 1. A regra de prescritibilidade no Direito 

brasileiro é exigência dos princípios da segurança jurídica e do devido processo legal, o qual, em seu 

sentido material, deve garantir efetiva e real proteção contra o exercício do arbítrio, com a imposição de 

restrições substanciais ao poder do Estado em relação à liberdade e à propriedade individuais, entre as 

quais a impossibilidade de permanência infinita do poder persecutório do Estado. 2. Analisando 

detalhadamente o tema da “prescritibilidade de ações de ressarcimento”, este SUPREMO TRIBUNAL 

FEDERAL concluiu que, somente são imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na 

prática de ato de improbidade administrativa doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa – 

Lei 8.429/1992 (TEMA 897). Em relação a todos os demais atos ilícitos, inclusive àqueles atentatórios à 
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probidade da administração não dolosos e aos anteriores à edição da Lei 8.429/1992, aplica-se o TEMA 

666, sendo prescritível a ação de reparação de danos à Fazenda Pública. 3. A excepcionalidade 

reconhecida pela maioria do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no TEMA 897, portanto, não se 

encontra presente no caso em análise, uma vez que, no processo de tomada de contas, o TCU não julga 

pessoas, não perquirindo a existência de dolo decorrente de ato de improbidade administrativa, mas, 

especificamente, realiza o julgamento técnico das contas à partir da reunião dos elementos objeto da 

fiscalização e apurada a ocorrência de irregularidade de que resulte dano ao erário, proferindo o acórdão 

em que se imputa o débito ao responsável, para fins de se obter o respectivo ressarcimento. 4. A pretensão 

de ressarcimento ao erário em face de agentes públicos reconhecida em acórdão de Tribunal de Contas 

prescreve na forma da Lei 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal). 5. Recurso Extraordinário 

DESPROVIDO, mantendo-se a extinção do processo pelo reconhecimento da prescrição. Fixação da 

seguinte tese para o TEMA 899: “É prescritível a pretensão de ressarcimento ao erário fundada em 

decisão de Tribunal de Contas”.”   (STF. Informativo nº 983. Plenário, RE 636.886. Rel. Min. Alexandre 

de Moraes, sessão virtual de 10.4.20 a 17.4.20 ). 

 

 

TCU - Licitação. Dispensa de licitação. Emergência. Contratação emergencial. Coronavírus. 

COVID-19. Princípio da motivação 

 

 “Os processos de contratação relacionados ao enfrentamento da crise do novo coronavírus (COVID-

19) devem ser instruídos com a devida motivação dos atos, por meio, no mínimo, de justificativas 

específicas acerca da necessidade de contratação e da quantidade dos bens ou serviços a serem 

contratados, com as respectivas memórias de cálculo e com a destinação a ser dada ao objeto contratado 

(art. 4º-E, § 1º, da Lei nº 13.979/2020). Na fiscalização realizada pelo TCU, na modalidade 

acompanhamento, com o objetivo de avaliar a estrutura de governança montada pelo Ministério da Saúde 

para o combate à crise gerada pelo novo coronavírus, bem como os atos referentes à execução de 

despesas públicas relacionadas ao enfrentamento da doença (covid-19), constatou-se que os processos de 

contratações realizadas com amparo na Lei 13.979/2020 “carecem de informações referentes a 

justificativa específica da necessidade da contratação, quantidade de serviço a ser contratado com as 

respectivas memórias de cálculo e destinação do objeto contratado”. No relatório de acompanhamento, 

mereceu destaque o extrato da dispensa de licitação, publicado em 27/4/2020, o qual teve por objeto a 

contratação do fornecimento de oitenta milhões de aventais no valor total de R$ 912 milhões (R$ 11,40 

por unidade), sendo que o processo de compra teve início com um termo de referência indicando o 

aludido quantitativo “sem apresentar, contudo, a base de cálculo correspondente”, com apenas 

afirmações genéricas no sentido de que seriam insumos necessários ao enfrentamento da crise. Acerca 

dessa contratação, o relator ressaltou, em seu voto, não haver informações do destino a ser dado aos 

aventais demandados, tampouco de como se chegou ao número de oitenta milhões, além da ausência de 

“indicação se seriam distribuídos aos entes subnacionais (estados, Distrito Federal e municípios) e da 
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parcela que caberia a cada qual”. Também não constatava do processo de compra, segundo ele, a 

“avaliação da necessidade de cada ente subnacional”. O relator assinalou que a Lei 13.979/2020 – que 

dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional 

decorrente do novo coronavírus –, em seu art. 4º-B, inciso IV, estabelece que “há a presunção de que as 

aquisições por dispensa com fulcro nessa lei estão limitadas à parcela necessária ao atendimento da 

situação de emergência”, presunção essa que “busca dar ao gestor segurança jurídica para que, por 

exemplo, não se perca em minúcias na estimativa dos quantitativos das aquisições”. Destarte, de acordo 

com a urgência do momento, “seriam aceitas projeções menos detalhadas, de forma que não haveria 

reprovabilidade na conduta do gestor ao adquirir produtos que se mostrem além do necessário para 

atender à situação emergencial”. O relator ponderou, entretanto, que, embora de forma simplificada, a 

Lei 13.979/2020 exige a elaboração de termo de referência para aquisição de bens, o qual deve conter, 

entre outros elementos (art. 4º-E, § 1º), a “fundamentação simplificada da contratação” e a “descrição 

resumida da solução apresentada”. Portanto, segundo a norma, devem ser adotados procedimentos 

mínimos para a contratação, o que, “por certo, demanda a justificativa, mesmo que por estimativa, dos 

quantitativos a serem adquiridos”. Anuindo à proposta do relator, o Plenário decidiu determinar ao 

Ministério da Saúde que, entre outras providências, “com fundamento no art. 4º-E, § 1º, da Lei 

13.979/2020, instrua os processos de contratação relacionados ao enfrentamento da crise do novo 

coronavírus com a devida motivação dos atos por meio da inclusão nos autos, no mínimo, de justificativas 

específicas da necessidade da contratação, da quantidade dos bens ou serviços a serem contratados com 

as respectivas memórias de cálculo e com a destinação do objeto contratado”.  (TCU. Boletim de 

Jurisprudência do TCU nº 312.  Plenário, Acórdão nº 1335/20, julgado em 27.05.20). 
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Este Informativo, desenvolvido a partir de notas tomadas nas sessões de julgamento das Câmaras e do Tribunal Pleno, contém 

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

Tribunal. 
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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

 

Revisão automática de valores na Ata de Registro de Preços pelo referencial contido na tabela 

de abrangência nacional do petróleo ANP — Impossibilidade — Exceção para produtos 

asfálticos derivados do petróleo — Possibilidade condicionada a pressupostos 

 

Foi formulada a seguinte Consulta a este Tribunal: (1) é possível adequar os valores registrados nas Atas 

de Registro de Preços a cada três meses durante a sua vigência, mediante provocação do licitante, 

utilizando-se como referencial os preços contidos na tabela ANP para os produtos derivados do petróleo, 

veiculados trimestralmente? (2) havendo possibilidade, qual é o instrumento adequado para promover 

essa alteração e qual o modo pelo qual ela deverá ser realizada? Em preliminar, o Relator conheceu da 

Consulta, ainda que carente do parecer da assessoria técnica ou jurídica do Consulente, entendendo que 

a inobservância do requisito formal não seria óbice para a extinção processual sem resolução do mérito, 

sob pena de lesar o princípio da primazia do mérito, nos termos do § 6º do artigo 282 e § 2º do artigo 

488 do NCPC. No que se refere ao item (1), o Relator afirmou ser impossível a revisão automática pela 

simples variação dos preços divulgados pelas tabelas da ANP, já que a legislação de regência (alínea “d” 

do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 e Decreto Federal nº 7.892/13) permite a revisão de preço nos 

casos de fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou 

impeditivos da execução do ajustado, ou, ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, 

configurando a alea econômica extraordinária e extracontratual. Esclareceu que não é possível fixar 

periodicidade exata para tal alteração. Assim, quando a precificação for superior às práticas 

mercadológicas, por mero motivo superveniente, o órgão gerenciador deverá negociar a redução dos 

preços aos valores praticados no mercado ou o ente municipal deverá negociar com os demais 

participantes da licitação originária, observada a ordem classificatória. Contudo, prevê-se uma exceção 

para os produtos asfálticos derivados do petróleo, aos quais se admite a revisão da precificação acima do 

valor mercadológico por sua categorização como produto regulado pelo mercado, desde que se atendido, 

cumulativamente, todos esses pressupostos:  (a) ocorrência de eventos imprevisíveis, ou previsíveis, 

porém de consequência incalculáveis, posteriores à assinatura da ata de registo de preços; (b) elevação 

dos encargos ao particular; (c) vínculo de causalidade entre o evento ocorrido e a elevação dos encargos 

da empresa; (d) inexistência de participante da licitação, a qual deu origem à ata de registro de preços, que 

assuma o preço originalmente registrado. Em resposta ao questionamento (2), declarou que o 

instrumento adequado para formalizar a alteração dos preços unitários registrados em Ata de Registro de 

Preços é o aditamento, devendo ser seguido o rito processual para a sua celebração, estabelecido no art. 

60 da Lei Federal nº 8.666/93. Ao final, encampou os posicionamentos das Secretarias Especializadas e 

do Ministério Público de Contas em suas razões de decidir e ressaltou que em todos os casos citados é 

necessário o acompanhamento do órgão de controle, sendo obrigatórias as renegociações dos preços 

registrados decorrentes das expressivas alterações do mercado. A proposta foi aprovada por 

unanimidade. (Acórdão-Consulta nº 00009/2020, Processo nº 08403/19. Cons. Subst. Flávio Monteiro 

de A. Luna, 8.7.20). 
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Suspensão do pagamento da gratificação aos professores da rede pública municipal, por razão 

de difícil acesso ao local de trabalho na zona rural, em decorrência da calamidade pública da 

pandemia do coronavírus / COVID 19 – Possibilidade 

Consulta formulada pelo prefeito de Rio Verde sobre a possibilidade de interromper ou suspender o 

pagamento da gratificação aos professores da rede pública municipal, por razão de difícil acesso ao local 

trabalho na zona rural, em razão da paralização das aulas provocadas pela pandemia do coronavírus / 

COVID 19. O Relator acatou os entendimentos da Secretaria de Controle Externo e do Ministério 

Público de Contas no sentido de reconhecer a natureza da gratificação propter laborem como transitória, 

condicional e inábil ao direito subjetivo à continuidade de sua percepção, portanto, passível de suspensão 

do pagamento no período em que contraprestação laboral está prejudica pela pandemia. Mostra-se 

inofensiva a posição ao princípio da irredutibilidade dos vencimentos, previsto no inciso XV do art. 37 

da CF/88, porque o motivo fático ensejador da gratificação (difícil acesso à zona rural) permanece 

momentaneamente ausente na paralização decorrente da calamidade pública e, portanto, incapaz de 

justificar o seu pagamento, sob pena de ilicitude de despesa sem o fato gerador correspondente. 

Ponderou, entretanto, que o pagamento não deve ser cessado nos casos em que a lei municipal preveja a 

incorporação desta gratificação caso o servidor tenha preenchido os requisitos legais da incorporação 

antes da data da publicação da Emenda Constitucional nº 103/19 (13.1.19), que incluiu o § 9º ao art. 39 

da CF, em face da natureza definitiva auferida pela incorporação. A proposta foi aprovada por 

unanimidade (Acórdão-Consulta nº 00010/2020, Processo nº 05443/20, Rel. Cons. Subst. Vasco C. A. 

Jambo, 8.7.20). 

 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

 Tomada de Contas Especial – Ausência de formalização do pedido de concessão de diárias – 

Ocorrência de dano ao erário 

 

Em razão da constatação de dano ao erário do município de Adelândia, pela concessão de forma irregular 

de diárias ao Prefeito, no período de 2013 a 2016, foi determinada a realização de Tomada de Contas 

Especial. O Voto do Relator, corroborando com o entendimento da SAP e do MPC, foi aprovado por 

unanimidade declarando que na análise das contas tomadas foi verificada a irregularidade referente à 

ausência de formalização dos pedidos de concessão de diárias e à ausência de prestação de contas das 

diárias recebidas. Ainda, que não há no município processo administrativo de concessão de diárias nem 

informações obrigatórias, concernentes ao destino e motivo legítimo do deslocamento, ao período de 

permanência e ao número de diárias, de sorte que restou evidenciada clara discordância entre a situação 

encontrada no município e o estabelecido pela legislação. Um dos fundamentos do Voto foi o art. 8º da 

Lei Municipal nº 352/12, que define para a concessão de diárias a necessidade de relatório resumido da 

viagem e a apresentação de documentação comprovatória da efetiva realização do deslocamento. 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm
https://www.tcmgo.tc.br/portalwidgets/consulta-processo/05443/2020
https://www.tcmgo.tc.br/portalwidgets/consulta-processo/05443/2020


 

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

Concluiu que a omissão do beneficiado deu causa a pagamento de indenizações em valores incompatíveis 

com as atividades administrativas do Prefeito, ocasionando dano ao erário pela presunção de utilização 

indevida dos recursos municipais, resultando na imputação de débito e na aplicação de multa. O Relator 

ressaltou que, por força da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal ao decidir no Recurso 

Extraordinário nº 848.826/DF, o acórdão não produz efeitos para os fins da alínea “g” do inciso I do 

art. 1º da Lei Complementar nº 64/1990 (inelegibilidade). (Parecer Prévio PP nº 00298/2020. Processo 

nº 11879/19, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 1.7.20). 

 

Referendada Medida Cautelar que constatou irregularidades em edital de contratação de 

empresa para gerenciamento eletrônico da frota municipal 

 

Foi referendada a Medida Cautelar nº 008/20, que determinou a imediata suspensão do Pregão Presencial 

nº 096/20, do município de Jataí, e de todos os eventuais atos a ela relacionados, cujo objeto é a prestação 

de serviço de gerenciamento eletrônico e controle de manutenções preventivas e corretivas, serviço de 

guincho, fornecimento de óleo lubrificante, pneus, peças e demais insumos necessários à manutenção 

dos veículos pertencentes à frota da Superintendência Municipal de Trânsito. O Voto do Relator foi 

aprovado por unanimidade, mantendo-se a suspensão do certame e concedendo prazo aos responsáveis 

para que se manifestassem sobre as irregularidades identificadas: (a) exigência de preposto presencial da 

contratada durante o período de vigência do contrato; (b) exigência de especialista em gestão de 

manutenção de frotas, cedido pela contratada, pelo tempo que for necessário ao atendimento das 

demandas relativas ao contrato; e (c) exigência de serviço de vistoria a ser desempenhada pelos 

estabelecimentos credenciados. Em relação às irregularidades (a) e (b), explicou que nos contratos de 

gerenciamento eletrônico de frota de veículos, a empresa contratada não executa diretamente o conserto 

e/ou a manutenção dos veículos, mas apenas os direciona, via sistema informatizado, para uma das várias 

oficinas credenciadas. Considerou que o termo de referência veiculado pelo município não sinaliza a 

necessidade de monitoramento presencial, o que se mostra, por si, incompatível com a natureza do 

serviço que se pretende contratar, que é prestado remotamente pelas empresas do ramo, sem demanda 

por assistência técnica presencial. Entendeu que a exigência de preposto e especialista em gestão de 

manutenção de frotas, para que atuem de modo presencial, podem gerar mais custos para a contratada, 

o que importará na elevação dos valores das propostas das licitantes, sem que haja algum acréscimo ou 

melhoria na qualidade da prestação dos serviços. Por fim, concluiu que a exigência de representantes in 

loco restringe o caráter competitivo da licitação, pois acaba por direcionar o procedimento a empresas 

cuja sede esteja localizada no município ou em um raio muito próximo, tanto por motivos de custo, 

quanto de logística de pessoal. Em relação ao item (c), constatou que são indevidas as exigências 

veiculadas em edital, que vinculam a atuação da empresa contatada e a realização do objeto ao 

desempenho do serviço de terceiro (estabelecimentos credenciados que prestarão, efetivamente, a 

manutenção dos veículos). Ressaltou que esta previsão foge da prestação do serviço a ser contratado e 

não deve, a princípio, fazer parte do instrumento editalício. O Voto foi aprovado por unanimidade 

(Acórdão nº 03242/20. Processo nº 06625/20, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 1.7.2020). 
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Irregularidade na cessão de estagiários do município para Órgãos integrantes de outro Ente 

Federativo em desacordo com a Lei do Estágio 

 

Representação proposta pelo Ministério Público Estadual, referente à supostas irregularidades em 

Convênio celebrado entre o município de Trindade, o Fundo Municipal de Saúde e o Instituto Euvaldo 

Lodi – IEL foi julgada, no mérito, parcialmente procedente, diante da irregular cessão de estagiários para 

órgãos de outro ente federativo, em desacordo com a relação delineada na Lei nº 11.788/08 e no próprio 

Convênio, além de ter havido descumprimento da reserva de 10% das vagas a pessoas portadoras de 

necessidades especiais, ao teor do § 5 º do art. 17 da Lei nº 11.788/08. O Relator constatou ser irregular, 

por ausência de amparo legal, a cessão ou disposição de estagiário a órgão diverso do vinculado, por ser 

imprópria a tríade: instituição de ensino, parte concedente e estagiário, especialmente pela inadequação 

do acompanhamento e da avaliação do estágio pela parte concedente, que não pode executá-la a partir 

da cessão, nos moldes do inciso VII do art. 9º da Lei nº 11.788/08.  Salientou que a despesa é vinculada 

à parte concedente, cuja autorização do custeio de despesas de competência de outros entes da federação 

pelos municípios por meio da Lei de Responsabilidade Fiscal só é permitida nos casos de autorização na 

LDO e na LOA, no convênio, no acordo, no ajuste ou congêneres, hipótese não verificada no caso em 

estudo.  Igualmente, o Relator apontou o descumprimento da reserva de 10% das vagas de estágio às 

pessoas portadoras de necessidades especiais, nos termos do § 5º do art. 17 da Lei nº 11.788/2008 e 

aplicou multa ao Gestor do Poder Executivo de Trindade pelo descumprimento do inciso VIII do art. 

47-A da Lei Estadual nº 15.958/07 e, concomitantemente, alertou sobre o planejamento da efetiva 

necessidade e da quantidade exata de estagiários em cada órgão, alocação de estagiários em cumprimento 

ao art. 17 da Lei 11.788/2008 e comprovação de servidores suficientes para o exercício das atividades 

públicas a fim de não desvirtuar o contrato de estágio com o desempenho das funções típicas da 

administração. O Voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 03267/20. Processo nº 09641/17, 

Rel. Cons. Daniel Augusto Goulart, 8.7.20). 

 

Destinação de honorários advocatícios sucumbenciais a advogados públicos e obediência ao 

teto constitucional 

 

 Representação formalizada pelo Ministério Público de Contas, com o intuito de suspender a distribuição 

de honorários advocatícios entre os servidores da Procuradoria Municipal de Goiânia, sem previsão de 

lei. Em síntese, foram apontadas as seguintes irregularidades: (a) que os honorários de sucumbência 

constituem-se receita pública e natureza de despesa com pessoal; (b) ausências de lei para a distribuição 

de honorários; (c) violação dos princípios de direito financeiro da universalidade do orçamento e da 

unidade de tesouraria; e (d) existência de grave prejuízo financeiro à municipalidade, o que justifica a 

concessão de Medida Cautelar para cessar a distribuição de honorários. No mérito, o Plenário julgou 

procedente a Representação quanto à distribuição a servidores municipais dos honorários advocatícios 

de sucumbência decorrentes dos processos judiciais dos quais o município de Goiânia é parte, porém, 

sem imputar multa, com o objetivo de estimular o exercício da autotutela, tendo em vista a boa-fé e as 

medidas empreendidas pelos responsáveis para sanar as ilegalidades verificadas. Ainda, determinou aos 
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responsáveis o aprimoramento da Lei Complementar Municipal (LCM) nº 313/18, por meio de atos 

administrativos próprios (ex. decreto), com destaque para as seguintes necessidades: (a) previsão de 

submissão da somatória dos subsídios e honorários de sucumbência, percebidos mensalmente pelos 

advogados públicos, ao teto remuneratório constitucional, nos termos do inciso IX do art. 37 da CF/88, 

em consonância com a decisão exarada pelo STF na ADI nº 6053; (b) adequação do caput do art. 52 da 

LCM nº 313/18, no sentido de que somente os honorários estipulados em sentença judicial sejam 

destinados aos procuradores públicos municipais, consoante o mandamento do § 19 do art. 85 do Código 

de Processo Civil; (c) os atos que demonstrem a efetiva regulamentação e a efetivação da retenção do 

IRPF incidente sobre os honorários advocatícios, por ser o município responsável tributário por 

substituição, observado que a responsabilidade pelo recolhimento e retenção do IRPF é do Comitê 

Gestor de Honorários, com o devido repasse à União, conforme Solução COSIT 83/19, da Receita 

Federal do Brasil; (d) cumprimento da ADI nº 6053, em que o STF declarou a constitucionalidade da 

percepção de honorários de sucumbência pelos advogados públicos e julgou parcialmente procedente o 

pedido formulado na ação direta para, conferindo interpretação conforme a Constituição ao art. 23 da 

Lei nº 8.906/94, ao § 19 do art. 85 da Lei nº 13.105/15, e aos arts. 27 e 29 a 36 da Lei nº 13.327/16, 

estabelecer que a somatória dos subsídios e honorários de sucumbência percebidos mensalmente pelos 

advogados públicos não poderá exceder ao teto dos Ministros do STF, conforme o que dispõe o inciso 

XI do art. 37 CF/88. O Voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 03301/20. Processo nº 

10629/13, Rel. Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, 8.7.20). 

 

Recomendações sobre a distribuição de produtos destinados à alimentação escolar aos alunos 

da rede municipal de ensino dos municípios goianos durante o período da pandemia da 

COVID19 

 

 Em processo de acompanhamento, analisando as contratações de terceiros para compra de produtos 

destinados à alimentação escolar distribuíveis às famílias dos alunos matriculados na rede municipal de 

ensino de diversos entes goianos, por unanimidade, o Colegiado acolheu o Voto do Relator, para emitir 

recomendação a todos os municípios, quanto aos seguintes pontos: (a) a alimentação adequada é um 

direito fundamental do ser humano, sendo inerente à dignidade da pessoa humana e indispensável à 

realização dos direitos sociais relativos à saúde, educação e alimentação, consagrados na CF/88 e na 

CE/89, devendo o poder público municipal adotar as medidas apropriadas para assegurar a consecução 

desse direito; (b) a alimentação oferecida no ambiente escolar durante o período letivo, seja no âmbito 

do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) ou no respectivo programa municipal, contribui 

para o crescimento e o desenvolvimento biopsicossocial, a aprendizagem, o rendimento escolar e a 

formação de hábitos alimentares saudáveis dos alunos, por meio de ações de educação alimentar e 

nutricional e da oferta de refeições que cubram as suas necessidades nutricionais durante o período letivo; 

(c) O TCMGO entende que a alimentação escolar é essencial aos alunos da rede pública municipal goiana 

de ensino e, com a suspensão das aulas em virtude da pandemia da COVID19, reconhece a possibilidade 

de formas alternativas de distribuição de alimentos aos estudantes e estimula os gestores municipais a 

promoverem a distribuição de alimentos em substituição às refeições que seriam oferecidas aos discentes, 
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observando-se a legislação aplicável e as orientações do TCMGO, atenuando os efeitos sociais negativos 

da crise de modo juridicamente seguro e responsável; (d) a distribuição sugerida abrangeria todo o 

período em que durar a situação de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), 

em que as aulas presenciais estejam suspensas, até o retorno completo das atividades escolares; (e) a 

alimentação escolar tem de ser disponibilizada a todos os alunos matriculados na rede pública municipal 

de ensino, tendo em vista a diretriz da universalidade do atendimento no âmbito do programa 

suplementar à educação e o compromisso da República Federativa do Brasil de garantir segurança 

alimentar e nutricional ao educando; (f) os gêneros alimentícios já adquiridos ou que vierem a ser 

adquiridos em processos de contratação poderão ser distribuídos em forma de kits, definidos pela equipe 

de nutrição local, observando-se no mínimo dois critérios: per capita, adequado à faixa etária dos 

estudantes e; período de permanência na unidade escolar, considerando o número de refeições que o 

estudante faria diariamente; (g) o nutricionista, reconhecida e valorizada sua autonomia técnica, possui 

competência privativa para elaborar os cardápios e é o profissional mais qualificado para definir os 

gêneros alimentícios que serão adquiridos e comporão o kit a ser distribuído, incluído o atendimento aos 

estudantes com necessidades alimentares especiais; (h) a entrega dos kits deve ser periódica (e não entrega 

única), ficando a critério de cada gestão municipal a respectiva frequência (semanal, quinzenal, mensal, 

etc.), considerando o número de dias que o kit deverá atender e a garantia de uma alimentação escolar 

adequada e da segurança alimentar e nutricional ao educando, bem como a necessária adoção de medidas 

pactuadas com a autoridade sanitária visando a restrição de aglomerações nas unidades escolares no 

momento da distribuição e a prática de condutas que diminuam o risco de contágio do coronavírus; (i) 

no período de férias escolares, antecipadas ou não, a distribuição da alimentação escolar na forma de kits 

deverá ser suspensa, já que as férias e o calendário escolar estão intrinsecamente relacionados; (j) os 

municípios deverão utilizar os recursos dos programas de alimentação escolar exclusivamente para 

garantir a alimentação dos estudantes da rede pública municipal de ensino, apesar de permitida a 

distribuição dos gêneros alimentícios em equipamentos públicos e na rede socioassistencial, desde que 

garantida a alimentação para o estudante; (k) a aquisição de gêneros alimentícios para os programas de 

alimentação escolar deverá ser realizada por meio de licitação pública, ressalvadas as hipóteses legais, nos 

termos das Leis nº 8.666/93, 10.520/02 e 11.947/09, permitindo-se a aquisição por meio de processos 

de contratação em andamento; (l) o destinatário dos kits substitutos da alimentação oferecida na escola é 

o aluno matriculado na rede pública municipal de ensino, não sua família ou qualquer outra pessoa não 

matriculada, que poderá ser beneficiada por outra iniciativa, programa ou política pública, como a 

assistência social, por exemplo; (m) por consequência, o objetivo do programa de alimentação escolar e 

da distribuição dos kits é garantir alimentação adequada e saudável e a segurança alimentar e nutricional 

ao educando, exclusivamente; (n) são oportunos a orientação aos pais e/ou responsáveis dos alunos, no 

ato do recebimento dos alimentos, sobre a vedação da venda ou destinação diferenciada dos produtos 

ofertados, e o oferecimento de informações básicas sobre os programas de assistência social existentes; 

(o) é imperiosa a observância do princípio constitucional e administrativo da impessoalidade, de modo 

que as ações desenvolvidas no âmbito do programa de alimentação escolar no período de suspensão das 

aulas presenciais durante a COVID19 não sejam utilizadas para fins de promoção pessoal do agente 

público, sob pena das sanções legais (Acórdão nº 03514/20. Processo nº 06078/20, Rel. Cons. Joaquim 
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Alves de Castro Neto, 29.7.20). 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

 STF - Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas 

acrescidas do terço constitucional, salvo expressa previsão legal e/ou contratual em sentido 

contrário, ou comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração 

Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações 

 

 “O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso 

extraordinário e fixou a seguinte tese: “”, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator 

para o acórdão, vencidos a Ministra Rosa Weber na fixação da tese, e os Ministros Marco Aurélio 

(Relator) e Luiz Fux, e os Ministros Carmen Lúcia e Celso de Mello (art. 2º, § 3º, da Resolução nº 642, 

de 14 de junho de 2019), que proviam o extraordinário fixando tese diversa. Plenário, Sessão Virtual de 

15.5.2020 a 21.5.2020. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. 

CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, 

ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 1. A contratação de servidores públicos por tempo 

determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, prevista no art. 37, 

IX, da Constituição, submete-se ao regime jurídico-administrativo, e não à Consolidação das Leis do 

Trabalho. 2. O direito a décimo terceiro salário e a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, 

não decorre automaticamente da contratação temporária, demandando previsão legal ou contratual 

expressa a respeito. 3. No caso concreto, o vínculo do servidor temporário perdurou de 10 de dezembro 

de 2003 a 23 de março de 2009. 4. Trata-se de notório desvirtuamento da finalidade da contratação 

temporária, que tem por consequência o reconhecimento do direito ao 13º salário e às férias remuneradas, 

acrescidas do terço. 5. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de repercussão geral: 

"Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço 

constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado 

desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e 

reiteradas renovações e/ou prorrogações” (STF. Informativo de Jurisprudência nº 984. Sessão Virtual, 

RE 1.066.677, 24.06.20 a 03.07.20). 

 

TCU - O edital pode estabelecer, como critério de julgamento, percentual mínimo de desconto 

em itens licitados, o que significa, por via indireta, a fixação de preço máximo, que é permitida 

pelo art. 40, inciso X, da Lei nº 8.666/1993. 

 

Representação formulada ao TCU apontou possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 

2/2020/Sedisc, lançado pela Coordenação Regional da Fundação Nacional do Índio (Funai) em 
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Cuiabá/MT e tendo por objeto a contratação de empresa especializada em “gestão de frota de veículos 

e embarcações com o fornecimento de combustíveis, óleos lubrificantes, aditivos e filtros, por meio de 

sistema informatizado e integrado com tecnologia de cartões magnéticos com disponibilidade de pontos 

de abastecimento em âmbito nacional para os veículos sob responsabilidade da Coordenação Regional 

de Cuiabá, de Coordenações Técnicas Locais (CTLs) jurisdicionadas, e da Frente de Proteção 

Etnoambiental (FPEA) Madeirinha-Juruena e Rendas Indígenas, localizadas nos estados do Mato 

Grosso, Rondônia e Pará”. Entre as irregularidades suscitadas, mereceu destaque a exigência, no edital, 

de proposta com percentual de desconto mínimo em itens licitados: “1.4. O Desconto Mínimo aceitável 

para os Itens 1 e 3 será de 3,77% (três vírgula setenta e sete por cento)”. Segundo o representante, tal 

exigência seria vedada pelo art. 40, inciso X, da Lei 8.666/1993, além do que “a prática mercadológica 

local não corresponderia a uma taxa administrativa de 3,77%”. De acordo a unidade técnica, ao contrário 

do sustentado pelo representante, “não há proibição de exigência de percentual mínimo de desconto”, 

isso porque o art. 40, inciso X, da Lei 8.666/1993 “dispõe que é permitida a fixação de preços máximos 

e que é vedada a fixação de preços mínimos”. Na verdade, a fixação de percentual mínimo de desconto 

“não representa a fixação de preço mínimo, e sim a fixação de preço máximo por via indireta, já que este 

último, apesar de não expresso, pode ser deduzido por meio da aplicação do percentual de desconto 

mínimo sobre o preço referencial estabelecido em edital”. Quanto ao argumento de que a prática 

mercadológica local não corresponderia a uma taxa administrativa de 3,77%, a unidade instrutiva 

assinalou que o representante não demonstrou como teria chegado a essa conclusão, além de confundir 

percentual de desconto com taxa de administração. Destacou ainda que o pregoeiro, instado a se 

manifestar nos autos, teria apresentado pesquisas não só de taxas de administração praticadas no 

mercado, como também de descontos oferecidos por três empresas pesquisadas, por meio dos quais 

inferiu o percentual médio de desconto de 3,77%. Ao concluir pela improcedência dos argumentos do 

representante, a unidade técnica frisou que “a proposta atualmente vencedora do certame apresentou o 

melhor lance de 4% de desconto nos dois itens (1 e 3) licitados com base no critério do maior desconto”. 

Em seu voto, ao anuir à manifestação da unidade instrutiva, o relator ressaltou que, de fato, quanto ao 

estabelecimento de percentual mínimo de desconto, “o inciso X do art. 40 da Lei 8.666/1993 veda o 

estabelecimento de preços mínimos e permite a fixação de preços máximos”, e que o subitem 1.4 do 

edital, ao estabelecer percentual mínimo aceitável de desconto, “está a fixar, na verdade, preço máximo, 

por via indireta”. Portanto, “neste particular (fixação de percentual mínimo de desconto), o edital não 

desborda do regramento de regência”. Nos termos da proposta do relator, o Plenário decidiu considerar 

improcedente a representação (TCU. Informativo de Licitações e Contrato nº 394. Plenário, Acórdão 

1633/20, julgado em 24.06.20).  
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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 
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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). 
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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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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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Este Informativo, desenvolvido a partir de notas tomadas nas sessões de julgamento das Câmaras e do Tribunal Pleno, 

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

deste Tribunal. 
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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

 

Consulta: Utilização de receitas advindas de aplicações financeiras e de alienação de bens 

realizadas pelo Poder Legislativo Municipal 

 

Em Consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de Palmeiras de Goiás, foram feitos os 

seguintes questionamentos: (a) os rendimentos das aplicações financeiras eventualmente feitas pelas 

Câmaras Municipais ao longo de cada exercício financeiro, ao findar deste, devem ser obrigatoriamente 

entregues às Prefeituras para lançamento e contabilização ou devem ser apropriados pelas Câmaras? Ou 

seja, a receita desses rendimentos pertence às Câmaras Municipais ou ao Poder Executivo de cada 

Município?; (b) na hipótese da receita pertencer às Câmaras, como devem ser contabilizadas, 

considerando que os Poderes Legislativos não possuem receita orçamentária própria? Ou seja, os 

rendimentos deverão ser considerados como receita orçamentária corrente ou receita extraorçamentária 

tal como o recebimento do duodécimo?; (c) As Câmaras Municipais poderão prever nas suas propostas 

orçamentárias a arrecadação dessas receitas de rendimentos de aplicação financeiras?; e (d) No caso de 

demais receitas, como recebimento de recursos em virtude da realização pela Câmara Municipal de 

leilões, por exemplo. Tais receitas pertencerão à Câmara Municipal ou deverão ser recolhidas ao 

município? Caso pertençam à Câmara, os recursos deverão ser considerados como receita orçamentária 

de capital ou receita extraorçamentária? Após pedir vista dos autos, o Cons. Joaquim Alves de Castro 

Neto apresentou voto divergente, aprovado pela maioria, no seguinte sentido: (1) Não havendo 

previsão legal para a restituição dos lucros auferidos com as aplicações financeiras, pode a Câmara 

Municipal manter a posse sobre tais recursos, utilizando-os para o cumprimento de suas despesas 

orçamentárias, previstas originalmente na Lei Orçamentária Anual ou incluídas por meio de Decreto de 

abertura de créditos adicionais, observando, em qualquer caso, os limites estabelecidos no art. 29-A da 

Constituição Federal; (2) A Lei Orçamentária Anual deverá prever a arrecadação da respectiva receita, 

em respeito ao princípio da Universalidade Orçamentária, porém, a mera ausência formal dessa 

previsão no citado documento legal não lhes retira o caráter de receitas públicas orçamentárias. As 

receitas percebidas em razão das aplicações financeiras são classificadas como receitas correntes 

patrimoniais e, caso sejam arrecadadas e utilizadas pela Câmara Municipal, devem ser contabilizadas 

pelo Legislativo para posterior consolidação; (3) No que diz respeito às receitas advindas de alienação 

de bens de capital, o Tribunal já se posicionou nas Resoluções Consulta nº 041/03, 026/05 e 026/07, 

cujos entendimentos se mantêm. (Acórdão-Consulta nº 00012/2020. Processo nº 13.692/19. Rel. Cons. 

Subst. Flávio Monteiro de Andrada Luna. Rev. Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, 14.10.20). 

 

 

TRIBUNAL PLENO 
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Fraude à licitação — Direcionamento 

 

Em Recurso Ordinário referente a Denúncia pela prática de irregularidades, foi julgado como ato de 

gestão ilegal, ilegítimo e antieconômico o procedimento licitatório tendo por objeto conceder, com 

exclusividade, a título precário e oneroso, a exploração comercial e a autorização de uso de espaço 

público para o carnaval 2018 no município de Goianésia. Ainda, foi aplicada multa ao Prefeito e 

declarada a inidoneidade da empresa WV DE MOURA NOBEL ENERGIA E EVENTOS – EPP 

para participar por cinco anos de licitação na Administração Pública municipal, haja vista a ocorrência 

de fraude comprovada à licitação (direcionamento da contratação) e pela caracterização de ofensa à 

legislação e aos princípios administrativos da moralidade e impessoalidade. No Recurso, o Recorrente 

sustentou a anulação do Acórdão, alegando que a decisão não descreveu e não individualizou a conduta 

praticada por qualquer agente público condutor do certame, inclusive o Prefeito, ao qual não teria sido 

imputada qualquer ação ou atitude concreta para que houvesse o alegado direcionamento do processo 

licitatório em favor da empresa em questão. Alegou, ainda, que não se poderia apontar a ocorrência de 

direcionamento de licitação por mera presunção e que a “conclusão do v. Acórdão de que teria ocorrido 

direcionamento do processo licitatório cingiu-se exclusivamente à presunção de que essa ilegalidade teria acontecido porque 

apenas a empresa denunciada participou da licitação e antes do resultado ela teria antecipado a venda de ingressos para o 

Camarote "Sumiu Uai" que ela exploraria no Carnaval 2018.” A Relatoria adotou a manifestação da Unidade 

Técnica, corroborada pelo Ministério Público de Contas, no tocante à conduta do Prefeito, tendo em 

vista que o ato de homologação é condição de eficácia da própria licitação, e que ficou evidente o nexo 

causal entre a conduta por ele perpetrada (homologar procedimento licitatório viciado) e o resultado 

ilegal verificado (contratação direcionada em benefício da WV DE MOURA NOBEL ENERGIA E 

EVENTOS – EPP), pois a adoção de comportamento diverso, que lhe era exigível, evitaria o resultado. 

No mérito, o Relator negou provimento e manteve o inteiro teor do Acórdão recorrido: “1. Não cabe a 

argumentação de que não se pode apontar a ocorrência de direcionamento de licitação por mera presunção, uma vez que a 

circunstância de a empresa operadora do Camarote “Sumiu Uai” ter veiculado a venda de ingressos para o Carnaval de 

Goianésia de 2018 antes do resultado do Pregão Presencial  nº 005/2018 aliado ao fato de ter sido a única a comparecer 

à sessão pública do certame, formam um sólido contexto fático-probatório indicativo de que a contratação foi direcionada 

para beneficiá-la, em conformidade com vários julgados do TCU. 2. A ausência de alegação pelo recorrente referente a 

declaração da inidoneidade da empresa licitante em virtude da ocorrência de fraude comprovada à licitação, nos termos do 

art. 51 da LOTCMGO, leva a sua permanência. 3. A permanência da irregularidade motiva a manutenção da multa 

com fundamento no art. 47-A, VIII da Lei Orgânica do TCMGO”. (Acórdão nº 05764/2020. Processo nº 

00739/18. Cons. Rel. Francisco José Ramos, 22.9.20). 

 

 

Impossibilidade de pagamento de adicionais ao vencimento dos ocupantes de cargos em 

comissão 
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Em Representação, com pedido de medida cautelar, proposta pelo Ministério Público de Contas, foram 

relatados vícios na estrutura remuneratória de cargos em comissão do Poder Executivo de Formosa. O 

Parquet ressaltou que os dados de 2019 informados ao SICOM revelam o recebimento, por servidores 

comissionados, de gratificações de função adicionalmente à remuneração devida pelo exercício das 

atribuições de chefia, direção e assessoramento dos seus cargos, ao arrepio da CF/88. Constatou que os 

valores das parcelas diferem entre ocupantes de cargos idênticos e que a fixação das gratificações se deu 

por ato infralegal. Informou que a Lei Municipal nº 55/01 autoriza a concessão de gratificação aos 

ocupantes dos cargos em comissão, por ato próprio e a critério do chefe do Poder Executivo, 

indicando a possibilidade de cometimento de atribuições e remunerações “extras”. Constatou a omissão 

no detalhamento da folha de pagamento no portal da transparência municipal, que impossibilitou a 

conferência dos atos concessórios de gratificações amparados na referida norma. Citou jurisprudência 

do TCMGO, no sentido de ser vedada a concessão de gratificações a servidores comissionados (AC-

CON nº 08/14), e sua fixação por ato infralegal (Acórdãos nº 00888/18, 06054/16 e 02494/19). A 

Relatoria comprovou o “fumus boni iuris” ao constatar que na folha de dezembro de 2019 pelo menos 

34,8% dos comissionados vinculados à estrutura administrativa de órgãos e entidades do Poder 

Executivo de Formosa receberam gratificações de função adicionalmente à remuneração devida pelo 

exercício de atribuições de chefia, direção e assessoramento. Considerou que os cargos em comissão 

possuem atribuições exclusivas remuneradas pelos vencimentos ou subsídios, de maneira que não é 

possível conferir-lhes funções distintas a justificar “plus” remuneratório. Aferiu a violação ao inciso X 

do art. 37 da CF/88 e ao princípio da isonomia, diante do tratamento diferenciado (pessoalizado) na 

concessão de atribuições “extras” de modo casuístico e discricionário por ato do Chefe do Poder 

Executivo Municipal. Apontou que no exercício financeiro de 2019 houve o pagamento “extra” de 

R$1.377.022,41 a comissionados, com a rubrica “gratificação de função”. Entendeu configurado o 

periculum in mora, tendo em vista que a geração de despesas irregulares com a remuneração de 

servidores, não relacionadas ao combate da pandemia de COVID-19, coloca em risco a continuidade 

das ações contra a doença, na contramão da Recomendação Conjunta nº 01/20 – MPC/TCMGO. 

Constatadas as irregularidades, o Relator deferiu monocraticamente a medida cautelar, determinando ao 

Prefeito de Formosa que “se abstenha imediatamente de conferir gratificações a servidores 

comissionados com base no art. 29, §2º, da Lei Municipal nº 55/01, e outras normas que tragam 

disposições semelhantes, como também de aumentar por ato infralegal os valores de gratificações já 

conferidas, devendo perdurar a abstenção até decisão posterior deste Tribunal, sob pena de aplicação 

de multa”. A medida cautelar foi referendada por unanimidade (Acórdão nº 05755/2020. Processo 

08464/20. Rel. Cons. Fabrício Macedo Motta, 22.9.20). 

 

 

Câmara Municipal – Inspeção Complexa: Irregularidades em contratos de assessoria jurídica e 

contábil, servidores comissionados (desvio de função, quantitativo, etc.) e no sistema de 

controle interno 
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O Tribunal Pleno, na sessão de 17/9/20, declarou a existência das seguintes irregularidades no Poder 

Legislativo do Município de Aparecida de Goiânia: (a) Contratação de assessoria jurídica e contábil por 

inexigibilidade de licitação, fora das hipóteses previstas no inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/93; (b) 

violação à obrigatoriedade de concurso público, com servidores comissionados em desvio de função e 

em quantitativo excessivo, em desobediência às determinações do Acórdão nº 04867/10; (c) 

descumprimento de carga horária de trabalho pelos servidores comissionados; e (d) Sistema de 

Controle Interno em desacordo com a INTC nº 08/14. O Relator, no que tange à irregularidade 

descrita no item (a), destacou que o objeto da prestação de serviços técnico profissionais de consultoria 

e assessoria jurídica, objeto dos contratos nº 002/13 e 002/17, caracterizam-se como atividades comuns 

demandadas pelo órgão, não possuindo especificidade nem excepcionalidade, razão pela qual as 

contratações deveriam ter sido precedidas de licitação. Pontuou que a Câmara Municipal de Aparecida 

de Goiânia possui procuradoria própria instituída, composta por três procuradores, a quem caberia a 

execução de tarefas jurídicas ordinárias, vez que não houve destacamento da singularidade dos serviços 

prestados. No que tange ao item (b), afirmou que deve existir equilíbrio entre o número de cargos 

comissionados, a demanda do órgão por estes agentes e o quantitativo de servidores efetivos para 

garantir a execução de um serviço público eficiente. Destacou que na inspeção foi observado um 

exagerado número de servidores comissionados, que não possuem estações de trabalho e demandas 

suficientes, e que, por vezes, desempenham funções rotineiras ou diversas de assessoria, em claro 

desvio de função. Ressaltou, ainda, a falta de acompanhamento da irregularidade pela Diretoria de 

Recursos Humanos do órgão, o que gera a má utilização dos recursos públicos. Sobre a irregularidade 

(c), constatou ineficiência nos mecanismos de aferição de frequência dos servidores comissionados 

ocupantes de cargos de assessor, bem como nos meios de controle de jornada adotados pelo Poder 

Legislativo. Verificou que algumas unidades não dispunham do registro de frequência recente de seus 

servidores, com absoluta ausência de controle de jornada ou método de acompanhamento da 

produtividade dos assessores. Em relação ao item (d), evidenciou que a composição do quadro de 

servidores do Controle Interno não está em consonância com a INTC nº 08/14, quanto à vedação para 

a chefia do órgão por servidores comissionados quando a estrutura for diminuta. Diante do exposto, o 

TCMGO aplicou multas ao Presidente da Câmara de Aparecida de Goiânia e determinou: (a) a 

proibição “de contratar servidores comissionados para o exercício de funções que não se caracterizem como de direção, 

chefia ou assessoramento, sob pena de aplicação de nova fiscalização e da multa prevista no art. 47-A, inciso X, da 

LOTCM”; (b) que, no prazo de 90 dias, adote meios efetivos de controle de frequência dos servidores 

comissionados da Câmara Municipal, preferencialmente mediante registro de ponto 

eletrônico/biométrico, e que eventuais dispensas excepcionais guardem observância ao decidido no 

AC-CON nº 00029/19; e (c) que, no prazo de 90 dias, adeque o setor de Controle Interno do órgão, 

adotando o modelo prescrito na INTC nº 08/14. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 

05976/20. Processo nº 09583/13. Rel. Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, 14.10.20) 

 

 

Conversão em TCE por irregularidades na contratação de assessoria jurídica para serviços não 

singulares e para fiscalização e lançamento de ITR 
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 O Tribunal Pleno, na sessão de 14/10/20, declarou a existência das seguintes irregularidades, após 

inspeção no município de Aparecida do Rio Doce: (a) ocorrência de ato ilegal, ilegítimo ou 

antieconômico nos contratos administrativos de assessoria celebrados pelo Município com sociedades 

de advogados, derivados de inexigibilidade de licitação; (b) ausência dos Pareceres do Controle Interno 

nos processos administrativos das contratações públicas e da elaboração do Plano Operacional Padrão 

(POP). Diante do exposto e da omissão no dever de prestar contas, os autos foram convertidos em 

Tomada de Contas Especial, nos termos do caput do art. 12 da RA nº 90/15, a fim de indicar os 

responsáveis pelo superfaturamento previamente apurado. Em relação à irregularidade (a), o Relator 

considerou que as atividades de consultoria, orientação e acompanhamento de auditorias e processos 

relativos à previdência social; consultoria em ação judicial para manutenção de quota parte do ICMS-

Ecológico e consultoria jurídica à Secretaria de Administração, ao Controle Interno e à CPL, com 

acompanhamento de processos no TCMGO, deveriam ser executados pela própria administração 

pública. Apontou a ilegalidade da adoção da inexigibilidade de licitação, diante da não constatação de 

singularidade do serviço e da existência de procuradores jurídicos concursados no município, em 

desobediência ao inciso II do art. 25 da Lei nº 8.666/93. Ressaltou, ainda, a ilegalidade na contratação, 

que possuiu como objeto atividade relacionada ao incremento na arrecadação do Imposto Territorial 

Rural – ITR. Asseverou que, de acordo com a redação da INRFB nº 1640 vigente à época, a delegação 

de competência para a fiscalização e lançamento de tais créditos tributários deveria ser realizada 

obrigatoriamente por servidores efetivos indicados pelo ente optante, sendo vedado o exercício por 

particular. Verificou, por fim, omissão no dever de prestar contas, uma vez que os contratados 

apresentaram somente uma relação de atividades desempenhadas, o que, para fins de comprovação 

material da execução da despesa, são insuficientes. Considerou ser necessária a juntada das notas fiscais 

devidamente atestadas pelo fiscal dos contratos e a apresentação de documentos elaborados pelos 

prestadores dos serviços. No que tange à irregularidade (b), ressaltou a obrigatoriedade constitucional e 

legal do sistema de controle interno de organizar as ações administrativas, estabelecendo prazos para 

manifestações dos respectivos órgãos, e de definir ritos para tramitação dos processos administrativos 

em âmbito interno, com a finalidade de cumprir ordem lógica nas atuações administrativas dos agentes 

públicos municipais. O Voto foi acolhido por unanimidade.   (Acórdão nº 05952/2020. Processo nº 

17423/17. Rel. Cons. Fabrício Macedo Motta, 10.10.20). 

 

 

Irregularidade na adoção do Sistema de Registro de Preços na contratação de obras para 

construção de CMEIs pelo Regime Diferenciado de Contratação 

 

Em Representação da Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia do TCMGO 

(SFOSEng), foram narradas irregularidades no edital de Regime Diferenciado de Contratação (RDC) nº 

01/20, da Prefeitura de Goiânia, cujo objeto é o “registro de Preços para futura e eventual contratação 

de empresa especializada em serviços de engenharia para construção de 20 (vinte) Centros Municipais 

de Educação Infantil – CMEIs”. Em sessão realizada em 21/10/20 o Plenário referendou a Medida 
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Cautelar nº 011/20, e determinou a imediata suspensão do lote 1 do referido procedimento licitatório 

até manifestação conclusiva do TCMGO. Ao analisar os requisitos autorizadores para a concessão, 

corroborou com a manifestação da Unidade Técnica e entendeu pela plausibilidade do pedido/direito 

(fumus boni iuris), tendo em vista: (a) a adoção do Sistema de Registro de Preços (SRP) para a 

contratação de empresa de engenharia para a execução das obras dos CMEIs; (b) a ausência de 

orçamentos individualizados para cada unidade; (c) a ausência do parcelamento do objeto em mais 

lotes, tendo em vista as particularidades e localizações física; e (d) a constatação de cláusulas restritivas 

relacionadas à qualificação técnica profissional e operacional. Ressaltou que os apontamentos são 

suficientes para acarretar prejuízo à competitividade e à obtenção da proposta mais vantajosa pela 

Administração. Em relação ao item (a), a SFOSEng apontou que o TCMGO, no AC-CON nº 

07325/10, entendeu pela impossibilidade de utilização do sistema de registro de preços para obras e 

serviços de engenharia. Frisou que o município possui regulamento para uso do SRP, editado 

posteriormente à lei do RDC, que não apresenta o rito a ser utilizado para contratação de obras. 

Apontou que o art. 89 do Decreto Federal nº 7.581/11 permite a utilização do SRP/RDC apenas para 

contratação de obras que possuam características padronizadas, o que não se vislumbra no caso 

concreto. Quanto à irregularidade (b), apontou que, mesmo ciente das particularidades de cada CMEI, 

o município descumpriu o art. 2º, VI, da Lei nº 12.462/11, ao realizar apenas um projeto básico e, 

consequentemente, um orçamento, e replicá-lo na íntegra para as demais unidades a serem construídas.  

No que tange ao item (c), ressaltou que “embora as obras sejam semelhantes, a Prefeitura não está 

contratando o mesmo objeto. As obras serão realizadas em diferentes terrenos e localidades, o que 

alteraria o valor do orçamento da construção de cada CMEI”. Inferiu que o orçamento estimado, 

dentre outros itens, prevê uma administração local independente para cada obra, não havendo no caso 

uma economia de escala que justificasse a inserção de várias obras em um único lote. Citou a Súmula nº 

247 do TCU, o §1º do art. 23 da Lei nº 8.666/93 e o inciso IV do art. 4º da Lei nº 12.462/11. 

Considerou o perigo ou risco na demora (periculum in mora), diante da comprovação nos autos de que 

a não suspensão do certame naquele momento poderia ocasionar prejuízo ao erário. Ressaltou que a 

atuação prévia do Tribunal em processos licitatórios de grande relevância garante às empresas licitantes 

e à Administração resultados práticos mais satisfatórios. O referendo foi aprovado por unanimidade 

(Acórdão nº 06149/20. Processo nº 09091/20. Rel. Cons. Nilo Resende, 21.10.20). 

 

 Irregularidades em contratação por credenciamento  

 

Em Representação, com pedido de medida cautelar, foi analisado o Edital de Chamamento Público nº 

001/2017 – FMAS –, realizado pela Prefeitura de Goiatuba, cujo objeto é o credenciamento de 

profissionais de diversas formações para atender às demandas da Secretaria Municipal de Assistência 

Social. O Relator concluiu pela irregularidade dos atos, diante da criação de modalidade licitatória para 

contratação de profissionais do FMAS em afronta ao § 8º do art. 22 c/c o caput do art. 25, ambos da 

Lei nº 8.666/93 e da INTCMGO nº 007/16. A Sec. de Licitações e Contratos, em manifestação 

conclusiva, adotada integralmente pelo Relator, ressaltou que o TCMGO regulamentou o instituto do 

credenciamento apenas para a prestação complementar de serviços públicos de saúde. Consignou que a 
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INTCMGO nº 007/16 conceitua tal modelo de contratação como um contrato administrativo, 

celebrado diretamente por inexigibilidade de licitação, desde que: (a) a atuação não seja realizada em 

caráter de exclusividade e sem competitividade; (b) seja precedida de chamamento público aberto a 

todos os interessados que atendam às condições estabelecidas em edital; (c) utilize estrutura e recursos 

próprios ou da Administração Pública; (iv) a remuneração seja por procedimento ou unidade de 

serviço; e (v) a inexistência de competitividade pressuponha contratação que não exclua outros 

profissionais ou entidades. Explicou que, nos casos de prestação dos serviços públicos de saúde, o 

credenciamento não se destina à substituição ou composição do quadro de pessoal próprio, mas à 

complementação dos serviços prestados diretamente, de modo que impõe-se à Administração, como 

regra, a criação de cargos públicos efetivos no quadro permanente de pessoal e o provimento mediante 

concurso público. Constatou que o Edital de Chamamento Público nº 001/17 delimitou o número de 

contratados e condicionou a admissão à necessidade do órgão no ano de 2017, não sendo a inscrição 

no credenciamento sinônimo de garantia de contratação, em ofensa direta ao §1º do art. 3º da 

mencionada IN. Salientou que, quanto maior o número de credenciados melhor será para a 

Administração, motivo pelo qual inexiste quantitativo máximo de contratados, nos termos da 

jurisprudência do TCU e do caput do art. 25, da Lei nº 8.666/93. Ressaltou, ainda, que o edital 

apresenta a definição de carga horária específica para os profissionais contratados por credenciamento,  

os vencimentos referentes a cada função e as horas de trabalho, em descompasso com a orientação do 

TCU nº 342/98 e incisos VIII e IX do art. 6º e incisos II e III do art. 7º, ambos da IN. Relembrou que 

os serviços complementares de saúde (ao SUS) podem ser contratados via credenciamento, todavia, 

demais profissionais que prestem serviços juntos a outros órgãos ou outros tipos de profissionais, que 

não prestarão serviços complementares ao SUS, devem ser contratados via concurso ou, de forma 

excepcional, via processo seletivo simplificado (AC-CON 0014/16). Entendeu ter havido a criação 

ilegal de modalidade de licitação (contratação), gerando um instituto híbrido de inexigibilidade com 

processo seletivo, para contratação de profissionais que não prestam serviços de saúde, em violação ao 

§8º do art. 22 da Lei nº 8.666/93. O Relator declarou a irregularidade do Edital e aplicou multa ao 

gestor do FMAS de Goiatuba. O Voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 06144/20. Processo 

nº 12024/19. Rel. Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, 21.10.20 ). 

 

 Denúncia – Direcionamento de contratações, dispensa irregular de licitação e fracionamento 

de despesas.   

 

Em Denúncia o Plenário, por unanimidade, acolheu o Voto do Relator, que aplicou multa aos 

responsáveis, diante das seguintes irregularidades: (a) o direcionamento de contratação, haja vista a 

ausência da exposição dos motivos fáticos que motivaram a escolha do gestor municipal quanto aos 

prestadores de serviço relativos aos Contratos nº 100.019/17 e 100.020/17; (b) dispensa irregular de 

licitação, em razão da ausência de justificativas da situação emergencial que resultou nas contratações nº 

019/17 e 018/17; e (c) fracionamento de despesa em 2017, tendo em vista que, após o término da 

vigência do contrato administrativo emergencial nº 100.019/2017, primeiramente, foi feita licitação na 

modalidade Convite, da qual decorre um contrato (que foi aditivado), e só depois foi feita nova 
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licitação, na modalidade Pregão. Em relação ao item (a), ressaltou o descumprimento à regra do inciso 

II do parágrafo único do art. 26 da Lei nº 8.666/93. Observou que as empresas contratadas foram 

abertas no mês anterior à contratação, sem possuir documentos de capacidade técnica para 

desempenhar os serviços contratados pela Prefeitura. Afirmou, ainda, ter havido o direcionamento das 

contratações, o que viola princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade, dispostos no caput do 

art. 37 da CF/88 e na jurisprudência do TCU. Quanto à irregularidade (b), explicou que o inciso IV do 

art. 24 da Lei nº 8.666/93 enuncia a possibilidade de a Administração contratar diretamente ao se 

deparar com casos de emergência ou de calamidade pública, quando caracterizada urgência de 

atendimento a situações que possam causar prejuízos ou comprometer a segurança de pessoas, obras, 

serviços, equipamentos e outros bens. Juntou definição de “situação emergencial que justifica a 

dispensa de licitação”, nos termos de julgado do TCU, e deliberações a respeito da possibilidade de 

penalização de agente que não a demonstra. Entendeu não haver nos autos justificativas que 

demonstrem a necessidade imediata das contratações, devendo os gestores ser responsabilizados por tal 

irregularidade. Em relação a ao item (c), destacou que o fracionamento de despesas é vedado, caso 

tenha como objetivo a adoção de dispensa de licitação ou modalidade menos rigorosa que a 

determinada para a totalidade do valor do objeto a ser licitado. Constatou que a Administração optou 

por adotar Convite, modalidade que restringe a concorrência, firmar termo aditivo, e só posteriormente 

realizar pregão presencial, quando o valor limite do Convite foi atingido, restando configurado o 

fracionamento de despesas. O Voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 06349/20. Processo nº 

04289/18. Rel. Cons. Francisco José Ramos, 28.10.20) 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

 

STF - Atribuição do cargo em comissão e função de direção, chefia e assessoramento. 

 

No julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta para questionar a validade de leis que 

criam cargos em comissão, ao fundamento de que não se destinam a funções de direção, chefia e 

assessoramento, o Tribunal deve analisar as atribuições previstas para os cargos. Na fundamentação do 

julgamento, o Tribunal não está obrigado se pronunciar sobre a constitucionalidade de cada cargo 

criado, individualmente. Os cargos em comissão de livre nomeação, conforme preceitua a Constituição 

Federal (CF), destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento (CF, art. 37, V) (1). 

Somente após a apreciação das descrições das atividades dos cargos públicos na lei é que se poderá 

afirmar sua compatibilidade com a norma constitucional (nacional ou estadual) que estabelece os casos 

e as hipóteses de cargos em comissão. Desse modo, instaurado o controle abstrato de 

constitucionalidade no âmbito de tribunal de justiça para a análise da higidez constitucional de lei 

municipal que cria cargos em comissão, a corte local deve examinar as atribuições dos cargos em 

comissão. Além disso, ao apreciar o Tema 339 da repercussão geral, o Plenário definiu que o art. 93, 

IX, da CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem 

determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Assim, a corte de 
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origem não está obrigada, na fundamentação do acórdão que julga a ação de inconstitucionalidade, a 

manifestar-se sobre cada cargo, individualmente. No caso, trata-se de ação direta para verificação da 

compatibilidade, com dispositivos de constituição estadual, de leis municipais que criaram cargos 

públicos de provimento em comissão, que, em tese, não seriam destinados a funções de chefia, direção 

e assessoramento. O tribunal de justiça julgou procedente em parte o pedido, afirmando, em suma, não 

ser possível a verificação das atribuições dos cargos para se concluir no sentido da inconstitucionalidade 

das normas. O acórdão foi impugnado por meio de embargos de declaração. Com base nesse 

entendimento, o Plenário, ao apreciar o Tema 670 da repercussão geral, deu provimento ao recurso 

extraordinário, em maior extensão, para que os autos retornem ao tribunal de origem, para novo 

julgamento dos embargos de declaração. (1) CF: “Art. 37. (...) V – as funções de confiança, exercidas 

exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem 

preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições e percentuais mínimos previstos em lei, 

destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento”. (STF, Informativo de 

Jurisprudência  nº 994. RE 719870/MG). 

 

 

TCU - Os efeitos da sanção de impedimento de licitar e contratar prevista no art. 7º da Lei nº 

10.520/2002 se estendem a toda a esfera de governo do órgão ou da entidade que aplicou a 

penalidade, incluindo as empresas estatais 

 

Ao apreciar embargos de declaração opostos contra o Acórdão 7181/2020-1ª Câmara, em que se arguia 

suposta omissão quanto à extensão dos efeitos da sanção do art. 7º da Lei 10.520/2002 em relação às 

empresas estatais, o relator, reconhecendo a omissão na deliberação embargada, esclareceu 

preliminarmente que, consoante exposto no voto condutor do Acórdão 1003/2015-Plenário, “a sanção 

de impedimento para licitar e contratar prevista art. 87, III, da Lei 8.666/1993 produz efeitos apenas 

em relação ao órgão ou entidade sancionador, enquanto que aquela prevista no art. 7º da Lei 

10.520/2002 produz efeitos apenas no âmbito interno do ente federativo que a aplicar”. Lembrou ainda 

que, conforme assentado no voto condutor do Acórdão 2530/2015-Plenário, “o impedimento de 

contratar e licitar com o ente federativo que promove o pregão e fiscaliza o contrato (art. 7º da Lei 

10.520/2002) é pena mais rígida do que a suspensão temporária de participação em licitação e o 

impedimento de contratar com um órgão da Administração (art. 87, inciso III, da Lei 8.666/1993) e 

mais branda do que a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a Administração 

Pública (art. 87, inciso IV, da Lei 8.666/1993)”. O relator assinalou na sequência que, no caso vertente 

apreciado no acórdão embargado, em que um hospital ligado ao Comando do Exército aplicara a 

sanção de impedimento de licitar e contratar pautada no art. 7º da Lei 10.520/2002, “os efeitos dessa 

pena se espraiam por toda a esfera da União, incluindo as empresas estatais”, e que esse entendimento 

encontra respaldo na jurisprudência do TCU, a exemplo dos Acórdãos 2081/2014 e 269/2019, ambos 

do Plenário. Analisando também a matéria sob a ótica do art. 38 da Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais), 

o qual elenca as situações de impedimento para que uma empresa possa “participar de licitações e de 

ser contratada pela empresa pública ou sociedade de economia mista”, o relator destacou que “os 
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incisos IV a VII do artigo acima citado fazem expressa menção à pena de impedimento, que 

corresponde àquela prevista na Lei do Pregão”, razão por que “sobre a empresa que for impedida de 

licitar e contratar com órgãos e entidades da esfera de governo da estatal promotora da licitação 

incidirão, obrigatoriamente, as vedações estabelecidas no referido dispositivo da Lei das Estatais”. 

Todavia, no caso concreto, levando em conta que, no momento do certame realizado pela estatal 

Indústrias Nucleares do Brasil S/A, a penalidade estava registrada incorretamente no Sicaf como sendo 

uma suspensão com espeque no art. 87, inciso III, da Lei 8.666/1993, e que essa falha só foi corrigida 

pelo órgão que imputou a sanção (hospital ligado ao Comando do Exército) após a prolação do 

acórdão embargado, quando passou a ser registrado, por expressa determinação do TCU, o 

impedimento com base no art. 7º da Lei do Pregão, o relator considerou que a exigência de aplicação 

desta pena ao caso vertente somente começou a ser possível a partir da correção efetuada no Sicaf, 

entendimento perfilhado pelos demais ministros (TCU, Informativo de Licitações e Contratos nº 399. 

Primeira Câmara, Acórdão 9353/20). 

 

TCE-PR – Aplicação de multa por litigância de má-fé a sócio de empresa que apresentou 

representação com alteração da verdade dos fatos 

 

A sócia e responsável legal pela empresa Engeclima Comércio e Serviços de Climatização Ltda., 

Bárbara Ghiovana Carriel Camargo Correia, foi multada em R$ 4.274,40 por litigância de má-fé, por ter 

acionado o Tribunal de Contas do Estado do Paraná, em Representação, para tratar de questão 

incontroversa, com a alteração da verdade dos fatos e de forma infundada. A decisão foi tomada no 

processo em que os conselheiros julgaram improcedente a Representação da Lei nº 8.666/93 (Lei de 

Licitações e Contratos) interposta pela empresa contra o Pregão Eletrônico nº 18/2020 da Fundação 

Estatal de Atenção em Saúde do Estado do Paraná (Funeas-PR), realizado para a contratação de 

manutenção corretiva do sistema de ar-condicionado do Hospital Regional do Sudoeste Walter Alberto 

Pecoits (HRS). A representante havia alegado que na data de abertura do certame muitas empresas 

estavam sob regime de lockdown e, assim, não puderam participar da licitação; e que a vencedora do 

pregão havia oferecido um desconto pífio, de aproximadamente 0,1% do valor máximo para a 

contratação, em razão da restrição à competitividade. O relator do processo, conselheiro Fernando 

Guimarães, lembrou que a abertura das propostas da licitação havia ocorrido em 19 de março, por meio 

do sistema eletrônico do Banco do Brasil, com a participação de duas empresas interessadas. Ele 

destacou que o valor máximo previsto para a contratação era de R$ 485.213,51; e o objeto do certame 

fora adjudicado à vencedora pelo valor final de R$ 456.100,70. Assim, Guimarães ressaltou que à época 

da licitação não havia qualquer previsão de suspensão, fechamento ou interrupção de atividades 

privadas; e que o objeto do certame foi adjudicado à empresa vencedora com um desconto de 6% 

sobre o valor inicial fixado. Portanto, o conselheiro considerou que ficou claro que a empresa acionou 

o TCE-PR para tratar de questão incontroversa, mobilizando de forma absolutamente despropositada o 

sobrecarregado aparato público. O relator lembrou que os incisos I e VI do artigo 80 do Código de 

Processo Civil consideram como litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto 

expresso de lei ou fato incontroverso e o que provocar incidente manifestamente infundado. Assim, 
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Guimarães aplicou à responsável legal da empresa representante a sanção prevista no artigo 87, inciso 

IV, da Lei Complementar nº 113/2005 (a Lei Orgânica do TCE-PR), que corresponde a 40 vezes o 

valor da Unidade Padrão Fiscal do Paraná (UPF-PR), indexador da multas do TCE-PR que valia R$ 

106,86 em outubro, quando o processo foi julgado. Os conselheiros acompanharam por unanimidade o 

voto do relator, na sessão virtual nº 12 do Tribunal Pleno, concluída em 22 de outubro. A decisão, 

contra a qual cabe recurso, está expressa no Acórdão nº 3049/20 - Tribunal Pleno, veiculado em 30 de 

outubro, na edição nº 2.413 do Diário Eletrônico do TCE-PR (DETC). (TCE-PR. Tribunal Pleno, 

Acórdão nº 3049/20 ). 
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