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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: Pagamento e reajuste do piso nacional do magistério (pandemia – COVID-19) – 

Aplicação de recursos na manutenção e desenvolvimento de ensino (compensação no exercício 

posterior) 

 

Em Consulta formulada a este Tribunal, foram apresentados os seguintes questionamentos: “(1) É possível 

a lavra de uma lei municipal reforçando o pagamento do piso nacional do magistério, reajustando-o com efeitos retroativos a 

janeiro de 2020, em harmonia com a LC nº 173/2020?; 2) É possível a aplicação do caput do art. 8º da LC nº 

173/2020 no tocante ao reajuste para o exercício de 2021, quando confrontado com a legislação anterior que trata do piso 

nacional do magistério (Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008)?, e 3) Caso o município não atinja os 25% (vinte 

e cinco por cento) com relação à aplicação de recursos mínimos para a área da educação, devido à redução dos custos, em 

consequência da pandemia, o Município poderia deixar os recursos auferidos no ano de 2020, considerando a diferença para 

se atingir o supracitado índice, em conta bancária, para aplicação em 2021? Por unanimidade, o Plenário adotou a 

proposta de Voto do Relator, que acompanhou as manifestações das Secretarias de Atos de Pessoal e de 

Contas de Gestão e do MPC. Em relação ao questionamento (1), entendeu que a atualização do piso 

nacional do magistério está assegurada aos integrantes da carreira do magistério, desde o ano de 2009, 

por meio da Lei nº 11.738/08, de aplicação cogente aos entes federados. Ponderou que os entes devem 

atualizar o vencimento inicial dos profissionais do magistério público anualmente, com base na variação 

do percentual de crescimento do valor anual mínimo por aluno referente aos anos iniciais do ensino 

fundamental urbano, a ser informada em ato normativo do Ministério da Educação, que especificará o 

respectivo valor a título de piso nacional. Afirmou que a concessão da adequação anual do piso salarial 

nacional para os profissionais do magistério público da educação básica deve ser concedida mediante 

edição de lei específica e enquadra-se na hipótese excepcional trazida no inciso I do art. 8º da LC nº 

173/20, tendo em vista que tal medida decorre de determinação legal anterior à calamidade, tratando-se, 

portanto, de um direito resguardado decorrente da Lei nº 11.738/08 e vigente no ordenamento jurídico 

desde o exercício de 2008. A teor do art. 5º da Lei do Piso Salarial da Educação, a atualização deverá ser 

anual, no mês de janeiro, e que, portanto, ainda que a legislação municipal concretizadora desse comando 

seja elaborada em outro mês, a efetivação do direito deve retroagir ao mês de janeiro, em obediência à 

previsão da norma nacional. No que tange ao questionamento (2), respondeu que, mesmo em virtude do 

cenário de pandemia, não é possível a compensação, no exercício de 2021, da diferença de recursos não 

utilizados no exercício de 2020 na manutenção e desenvolvimento de ensino. A aplicação das receitas 

deve ocorrer dentro do exercício financeiro, por força do disposto no § 4º do art. 69 da Lei nº 9.394/96 

– Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Quanto ao item (3), ponderou que, mesmo em virtude 

do cenário de pandemia, os municípios não podem deixar de aplicar o percentual mínimo de 25% das 

receitas de impostos auferidas em 2020 na manutenção e desenvolvimento de ensino, tendo em vista que 

permanece inalterada a exigibilidade de cumprimento do índice mínimo determinado pelo art. 212 da 

CF/88. Por fim, ressaltou que o entendimento a ser consolidado baseia-se em jurisprudência e legislação 

atuais, podendo ser revisto em caso de alteração substancial em seus fundamentos (Acórdão-Consulta nº 

00013/20. Processo nº 08679/20. Rel. Cons. Subst. Flávio Monteiro de Andrada Luna, 25.11.20) 
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TRIBUNAL PLENO 

 

Irregularidade no controle de medicamentos e materiais médico-hospitalares 

 

O Secretário de Controle Interno do município de Alto Horizonte interpôs Recurso Ordinário para 

alterar decisão proferida pelo TCMGO, pela qual lhe foi aplicada multa em razão de irregularidade no 

controle de medicamentos e materiais hospitalares. O Relator apresentou voto em total convergência 

com a Secretaria de Recursos e com o Ministério Público de Contas manifestando-se por conhecer o 

Recurso, mas, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo integralmente o teor do Acórdão em todos 

os seus termos. Sustentou o Relator que foi constatada “falha de controle específico dos medicamentos 

e materiais médico-hospitalares adquiridos e estocados em Central de Abastecimento Farmacêutico 

(CAF)” (Achado de Auditoria 1), irregularidade que, além de violar dispositivos constitucionais (arts. 74 

e 75 da CF/88 e art. 82 c/c art. 29 da CE/89) e ato normativo de caráter geral expedido por este Tribunal 

(arts. 5º, IV e V, 19 a 27 da RNTC nº 004/01), ostenta significativo potencial lesivo, de tal modo que se 

impõe a aplicação de sanção pecuniária. Voto aprovado por unanimidade (Acórdão nº 06674/20. 

Processo nº 08792/18, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 4.11.20). 

 

 

Despesas excessivas com combustíveis – Irregularidade. Caracterização de prejuízo ao erário – 

Conversão em TCE 

  

Em Representação, proposta pelo Presidente do Poder Legislativo do município de Itarumã no exercício 

de 2017, foram narradas possíveis irregularidades apuradas em auditoria terceirizada realizada naquele 

órgão, cujo objeto foram as Contas de Gestão do período de 1º de janeiro a 31 de dezembro de 2016. A 

Secretaria de Controle Externo sugeriu a conversão dos autos em Tomada de Contas Especial, 

constatando que a omissão do gestor em comprovar a regularidade das despesas relativas a consumo de 

combustíveis e lubrificantes prejudicou a aferição da compatibilidade entre os valores pagos e a frota 

existente no Poder Legislativo, reforçando a ineficiência do controle na execução do gasto denunciado, 

o qual deveria estar demonstrado por meio de relatórios de consumo, percurso, quilometragem rodada e 

requisições de abastecimento no decorrer do exercício de 2016. O Parquet corroborou com o 

entendimento da Unidade Especializada e acrescentou que a diferença no consumo de combustível em 

2016 é exorbitante quando comparado ao imediato ano anterior e ao posterior; ademais, por ser ano de 

eleições municipais, clama por mais atenção, inclusive pela ineficiência do controle na execução do gasto 

denunciado, o qual deveria estar devidamente demonstrado. O Relator ressaltou que a prestação de 

contas aos órgãos de controle externo está insculpida no parágrafo único do art. 70 da CF/88 e que é 

dever constitucional do gestor que administra os recursos públicos prestar contas dos seus gastos e ações, 

podendo ser responsabilizado pelos recursos públicos que não tiveram sua efetiva realização 

comprovada. Citou jurisprudência do STJ, no sentido de que em processos de Tomada de Contas 
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Especial o ônus de comprovar a regular aplicação dos recursos é do gestor responsável. Constatadas as 

irregularidades, o Relator manifestou-se pela conversão do feito em Tomada de Contas Especial, diante 

da omissão no dever de prestar contas relativas aos pagamentos de combustíveis e lubrificantes, situação 

que caracteriza dano ao erário. A proposta de voto foi referendada por unanimidade (Acórdão nº 

06680/2020. Processo nº 16073/19. Rel. Cons. Substituto Vasco C. A. Jambo, 4.11.20). 

 

 

Projeto de Lei – Cessão real de uso de áreas públicas – Ano eleitoral – Suspensão pela via 

Cautelar 

 

Em Denúncia, com pedido de Cautelar, foram relatadas irregularidades na tramitação em Projeto de Lei, 

de autoria do Prefeito de Abadia de Goiás, cujo objeto é a autorização de cessão real de direito de uso de 

áreas públicas. O Relator apontou que no fato narrado pela denunciante há indícios de ilegalidade, na 

tramitação e votação do Projeto de Lei, inclusive com votação de um dos membros do Poder Legislativo 

de forma não prevista no Regimento Interno da Câmara. Indicou, ainda, que há vedação legal expressa 

quanto à cessão de direito real de uso gratuito de bens imóveis em ano eleitoral. Comprovou o “fumus 

boni iuris” ao constatar a plausabilidade do pedido/direito, acrescentando que o Pleno deste Tribunal de 

Contas já se manifestou no mesmo sentido conforme AC-CON nº 07/17. Entendeu configurado o 

“periculum in mora”, já que, se o Tribunal não atuar no sentido de suspender a tramitação do Projeto no 

Poder Legislativo uma atuação posterior poderá ser ineficaz, podendo, inclusive, ocasionar prejuízo ao 

erário. Constatadas as irregularidades, o Relator deferiu monocraticamente a Cautelar, determinando que 

seja suspenso, na fase em que se encontra, o procedimento legislativo que tramita na Câmara Municipal 

de Abadia de Goiás para aprovação do Projeto de Lei nº 838/20 em questão, até manifestação conclusiva 

do TCMGO. A Cautelar foi referendada por unanimidade (Acórdão nº 06772/2020. Processo nº 

09586/20. Rel. Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, 11.11.20). 

 

 

Contratação de empresa especializada para planejamento, organização e execução de concurso 

público – Irregularidade – Taxa de inscrição 

 

Em Representação oferecida por vereadores do município de São João D’Aliança foram noticiadas 

supostas irregularidades no Pregão Presencial n° 027/18 e no Contrato n° 103/18, que têm como objeto 

a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de planejamento, organização e 

execução de concurso público. A Secretaria de Licitações e Contratos (SLC) informou que o Tribunal de 

Contas da União pacificou, na Súmula nº 214, o entendimento no sentido de que as taxas cobradas para 

inscrições em concursos públicos possuem natureza tributária, sendo, então, recursos públicos sujeitos 

aos regramentos do Direito Financeiro, devendo ser depositados em conta única do ente responsável e 

não pagos diretamente à organizadora, em conta de sua titularidade, sob pena de ferir o princípio da 

unidade de caixa, e por configurar renúncia de receita. Esclareceu que para os outros entes federativos os 

valores correspondentes às taxas não devem, necessariamente, serem recolhidos ao Banco do Brasil, mas 

http://www.tcm.go.gov.br/
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há a necessidade de que as taxas de inscrição sejam recolhidas à conta do Tesouro Municipal, nos termos 

da Resolução Consulta nº 0013/07, não cabendo acatar a justificativa apresentada pela defesa. Foram 

constatadas divergências entre itens do termo de referência, cláusulas contidas na minuta contratual e no 

Contrato n° 103/18, especialmente no que se refere ao valor do contrato e da forma de pagamento. 

Concluiu que as partes contratantes respeitaram as cláusulas do contrato, com a transferência de parte do 

valor arrecadado para os cofres públicos, não ficando todo o valor como pagamento ao particular, 

evitando o enriquecimento sem causa da instituição e ausência de prejuízo ao erário. O Relator apresentou 

voto em total consonância com o entendimento da Unidade Técnica e do Ministério Público de Contas 

pela procedência da Representação, no mérito, e, em consequência, pela aplicação de multa ao gestor 

como medida legal necessária, em virtude da prática de conduta administrativa impugnável, nos termos 

dos incisos VIII e IX do art. 47-A da Lei Estadual nº 15.958/07 (Lei Orgânica do TCMGO).  O voto foi 

aprovado por unanimidade (Acórdão nº 06778/2020. Processo 06376/19. Rel. Cons. Daniel Augusto 

Goulart, 11.11.20). 

 

 

Denúncia – Possíveis irregularidades em Edital de Pregão Presencial – Transporte escolar 

 

Em Denúncia encaminhada à Ouvidoria do TCMGO foram noticiadas supostas irregularidades em 

Pregão Presencial, do Município de Campo Alegre de Goiás, cujo objeto é “a seleção de pessoa jurídica 

especializada para a prestação de serviços de transporte escolar municipal”. Foram apontadas, dentre outras, as 

seguintes irregularidades, restritivas à participação no certame: a) exigência de visita ao local das linhas; 

b) prova de propriedade dos veículos a serem utilizados em cada rota, e c) laudo de vistoria dos veículos. 

A Denunciante alegou, ainda, que não houve publicidade adequada dos atos afetos à licitação e que houve 

irregularidades quanto a não adjudicação do objeto a ela, que teria ofertado o menor preço e não teria 

sido inabilitada. O Relator corroborou com o entendimento do Ministério Público de Contas, que 

divergiu parcialmente da manifestação da Secretaria de Licitações e Contratos, quando de sua análise 

integral do procedimento, no tocante: 1) à publicação dos atos relacionados à anulação da licitação 

(motivada pela impugnação feita pela Denunciante) e à nova data para realização da licitação; 2) a Ata 

narrativa da sessão da licitação tem redação confusa, o que impossibilita a verificação de eventuais 

manifestações dos licitantes de interesse de recorrerem. Ademais, no Parecer do Assessor Jurídico houve 

manifestação contrária à legislação, o que foi seguido pela Pregoeira (inciso XVI do art. 4º da Lei nº 

10.520/00). O MPC entendeu que a conduta da Pregoeira foi manifestamente ilegal, e que deveria, 

necessariamente, ser-lhe imposta penalidade pecuniária, medida que deveria igualmente adotada em 

relação ao Assessor Jurídico, e 3) ao fato de que os documentos apresentados pelos demais participantes 

da licitação possuíam muitos aspectos iguais (fonte, formatação, valores, etc.), inclusive os recursos por 

eles apresentados seriam cópias fiéis uns dos outros, distinguindo-se apenas quanto ao nome da empresa. 

O Relator, ao final, concluiu pela procedência parcial da denúncia, inclusive quanto à imputação de multa 

à Pregoeira e ao Assessor Jurídico, apontando como irregulares as condutas: a) omissão na adjudicação 

do objeto do certame à vencedora da licitação (Denunciante), permitindo a interposição de recursos, aos 

quais foi dado provimento e prazo para apresentação de documentos; e b) emitir Parecer Jurídico no 
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sentido do provimento dos recursos interpostos pelas empresas que não apresentaram toda a 

documentação, em detrimento da empresa que não foi inabilitada, nem desclassificada, e que teria 

apresentado valor adequado (considerando o referencial utilizado), e que era o menor preço entre os 

demais propostos. O Voto foi aprovado por unanimidade. (Acórdão nº 06906/20. Processo nº 08651/18, 

Rel. Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, 18.11.20). 

 

 

 Dispensa de licitação – aquisição de combustíveis – COVID-19 – Irregularidade – 

Descumprimento dos deveres de transparência e publicidade dos atos 

 

A Secretaria de Licitações e Contratos ofereceu Representação em face do Prefeito e da Secretária de 

Saúde de Água Fria de Goiás, em decorrência de possíveis irregularidades na aquisição de combustíveis, 

pela via da dispensa de licitação, para atender necessidades emergenciais no enfrentamento da COVID–

19 e na omissão do dever de assegurar publicidade às contratações da espécie. Após o devido 

contraditório e ampla defesa, a SLC, em análise conclusiva, reafirmou não estar caracterizada a 

essencialidade da realização da Dispensa nº 1.487/20, destacando que a própria defesa reconheceria que 

a quantificação do consumo se baseou em planilha de gastos de combustíveis do ano anterior (2019), o 

que indiciaria que as aquisições iriam além das necessidades enfrentamento da pandemia. Acrescentou 

que a não liquidação de qualquer soma referente ao contrato em questão reforçaria sua desnecessidade. 

Asseverou que não foram atendidos os requisitos expressos no § 2º do art. 4º da Lei n.º 13.979/20, 

relativamente ao dever de dar transparência e publicidade de seus atos, o que se poderia comprovar pela 

consulta ao sítio oficial do município, e que os dados das contratações referentes ao enfrentamento da 

COVID -19 não foram remetidos ao TCMGO via plataforma COLARE. A Relatoria corroborou com o 

entendimento da Unidade Especializada, acompanhado pelo Ministério Público de Contas, aduzindo que, 

ao contrário do que foi alegado pelos gestores, em defesa, não se cogita que apenas a demonstração de 

surto epidemiológico de larga escala autorizaria a atuação administrativa para prevenir danos. O Relator 

manifestou-se por conhecer da Representação, que julgou procedente, por irregular processamento da 

dispensa, porquanto não caracterizadas sua necessidade e essencialidade, afastando-se dos comandos do 

artigo 4º-B da Lei n.º 13.979/20, e por descumprir os deveres de transparência e publicidade e de envio, 

pela plataforma COLARE, dos dados relativos às contratações referentes ao enfrentamento da COVID-

19, o que resultou na aplicação de multa. O Voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 

07032/2020. Processo nº 06359/20. Rel. Cons. Fabrício Macedo Motta, 25.11.20). 

 

 Tomada de Contas Especial – Acumulação de cargos nas esferas municipal e estadual – 

Professor e Diretor escolar  

 

Em Denúncia, convertida em Tomada de Contas Especial, foi apontada acumulação de cargo de diretora 

escolar no município de Jaupaci e de professor no Estado de Goiás, supostamente ilícita; também foram 

identificados os pagamentos de parcelas remuneratórias que seriam indevidas. A Secretaria de Atos de 

Pessoal (SAP) concluiu pela procedência parcial da denúncia e pelo julgamento pela Irregularidade das 
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Contas Tomadas do Prefeito, com imputação de débito. O Ministério Público de Contas (MPC), apesar 

de concordar com a Especializada quanto à existência de dano ao erário, se posicionou pela Regularidade 

com ressalva das Contas, e pela improcedência da Denúncia, em seus termos originais. A Relatoria 

acolheu o posicionamento do Parquet entendendo que ocorreu dano ao erário pelo pagamento de 

vencimento referente ao cargo de professor estadual e pelo pagamento das contribuições previdenciárias 

ao GOIASPREV, mas que a conduta do gestor se deveu, sobretudo, a desconhecimento técnico e a erro 

de interpretação da legislação, sendo orientada pelo interesse legítimo de se evitar acumulação irregular 

de cargos. Pugnou por não julgar as Contas do Prefeito, com base na alínea “g” do inciso I do artigo 1º, 

da Lei Complementar nº 64/1990 (apreciação das Contas de Prefeitos, exercida pelas Câmaras 

Municipais), mas decidiu por emitir Parecer Prévio pela Aprovação das Contas Tomadas, com ressalva, 

e julgar improcedente a Denúncia, fundamentando-se no entendimento de que não teria havido 

acumulação de cargos públicos no período analisado, em conformidade com a tese defendida pelo MPC. 

O entendimento é de que, a princípio, não haveria óbice à acumulação de cargo de professor com outro 

de professor, no exercício da função de diretor escolar, que, segundo a lei local, é função de confiança 

exclusiva de tal classe de servidores, configurando-se como desdobramento gerencial das atribuições do 

cargo efetivo, que não perdem a qualidade de função de magistério, e que para a licitude dessa 

acumulação, o que importa saber é se há ou não compatibilidade de horários e ausência de prejuízos ao 

serviço, com base no art. 37, XVI, “a”, da CF/88. O Voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 

00524/20. Processo nº 06366/17, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 25.9.20). 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

TCU - Responsabilidade. Débito. Compensação. Requisito. Delação premiada. Acordo de 

leniência 

 

“Os pagamentos efetuados no âmbito dos acordos de leniência e de colaboração premiada, a título de 

ressarcimento de danos, multas de natureza indenizatória ou confiscos, podem ser considerados para 

amortização dos valores dos débitos imputados pelo TCU contra os responsáveis colaboradores, desde 

que configurada a identidade dos fatos geradores e do cofre credor”. TCU, Informativo de Jurisprudência 

nº 331, Acórdão nº 2688/20.  

 

 

TCE-PR - Mudança de Plataforma de compras. Portal com menor custo aos licitantes. Acesso 

público aos instrumentos do certame. Inexistência de violação da transparência pública 

 

“A parte Denunciante alegou que o ente público utilizava, na maioria das vezes, a plataforma BLL 

Compras, porém, nos últimos certames, passou a usar a plataforma Compras BR, que não disponibiliza 

a transmissão em tempo real das licitações. A parte Denunciada alegou que a escolha pela nova plataforma 

foi motivada pela vantagem que o portal poderia proporcionar aos licitantes, com o menor custo a ser 
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pago por item arrematado no pregão. Essa vantajosidade aos licitantes teria potencial, ao menos em tese, 

para ampliar o caráter competitivo do certame. No âmbito da discricionariedade do gestor, foram 

sopesados os princípios da transparência e da competividade do certame, que são valores de igual 

importância. Concluiu-se que, embora a plataforma BLL Compras possa ser mais completa, não se 

vislumbra restrição à transparência capaz de macular o certame devido a sua troca pela plataforma 

Compras BR. Além disso, a decisão do gestor se baseou em finalidade idônea, qual seja, a busca de 

ampliação de competitividade dos certames municipais”. TCE-PR, Boletim de Jurisprudência nº 87, 

Acórdão nº 2623/20. 

 

TCE-PR - Aditivo contratual. Serviço telefônico de 0800. Alteração quantitativa do objeto. 

Aumento da demanda em virtude do COVID-19. Instrução uniforme pela aprovação 

 

“Trata-se de requerimento por meio do qual se pretende, por intermédio do primeiro Termo Aditivo, 

incrementar quantitativamente o objeto do Contrato n°, celebrado com a empresa OI S.A., cujo objeto 

consiste na prestação de Serviço Telefônico Fixo Comutado - STFC, Locais e Longa Distância, na 

modalidade Serviço não Geográfico 0800. As justificativas apresentadas pela unidade requisitante se 

concentram basicamente no aumento substancial da demanda das chamadas recebidas por meio do 

serviço 0800 oferecido aos jurisdicionados, em razão da pandemia de Covid-19. Conforme manifestações 

uniformes juntadas no caderno processual, cujas manifestações reconhecem a juridicidade do presente 

aditivo, a situação em tela de fato o autoriza, notadamente pelo fato de estar devidamente perfectibilizado 

o fato imprevisível (Covid-19) a invocar o art. 112, §2°, da Lei nº 10.608/07, de modo a, por conseguinte, 

permitir o aumento superior a 25% do valor original do contrato. Ademais, consigne-se que, a despeito 

de referido limite (25% da avença inicial) ter sido legalmente superado (art. 112, §2°, da Lei nº 10.608/07), 

ainda assim, o valor final, conforme muito bem apontado pela DIJUR, ainda fica muito aquém de valores 

nos quais se revelam possíveis a contratação direta por dispensa de licitação (art. 34, inciso II, da Lei 

15.608/07), tal qual como ocorreu na contratação exordial”.  TCE-PR, Boletim de Jurisprudência nº 88, 

Acórdão nº 2795/20.  
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