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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 

 

Qualificação de Presidente de Autarquia municipal como agente político –Remuneração por 

subsídio – Possibilidade – Previsão em lei 

 

Em Consulta formulada pelo Controlador-Geral do Município de Goiânia foi questionada a 

possibilidade de qualificar Presidente de autarquia municipal como agente político. Inicialmente, a 

Secretária de Atos de Pessoal (SAP) destacou que, de acordo com o entendimento doutrinário, “a 

qualificação de determinado agente público como agente político depende de quais são as suas atribuições e funções no 

quadro administrativo e de governo. Assim, se exerce funções políticas, pode ser considerado agente político (...)”. 

Corrobora tal entendimento, decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, na ADIN nº 3289, 

segundo a qual se pode considerar a hipótese de a lei atribuir a um agente público, originalmente não 

enquadrado na espécie de agente político, o mesmo status, desde que a função exercida seja de natureza 

política. A Relatoria e o Ministério Público de Contas corroboraram com o entendimento da SAP, no 

sentido de que, em regra, nos municípios goianos, os Presidentes de Autarquias não são equiparados a 

agentes políticos. Apontou, contudo, que “pode a lei atribuir a um agente público, originalmente não enquadrado 

na espécie de agente político, o mesmo status, desde que a função exercida seja de natureza política, ou a ela possa ser 

equiparada”. Ampliando a consulta, constatou que a questão referente ao enquadramento ou não dos 

Presidentes de Autarquia como agentes políticos tem por objetivo verificar a possibilidade de serem 

remunerados por meio de subsídio. Entretanto, ressaltou que a remuneração deve ser prevista em lei, 

seja definida por vencimentos ou por subsídio em parcela única. A proposta de voto foi aprovado por 

unanimidade (Acórdão-Consulta nº 00014/20. Processo n° 06198/20. Rel. Cons. Subst. Vasco Cícero 

de Azevedo Jambo, 2/12/20). 

 

 

 Atualização do piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate a 

Endemias — Previsão na Lei nº 13.708/18. 

 

Em Consulta formulada pelo Secretário de Saúde de Caldas Novas foi questionado se a Administração 

Pública Municipal deve aplicar o piso salarial previsto na Lei nº 13.708/18, relativo aos Agentes 

Comunitários de Saúde – ACS e Agentes de Combate às Endemias – ACE; e, caso positivo, como 

proceder para a resolução da demanda sem que acarrete reprovação das contas pelo TCMGO. A 

relatoria corroborou com a manifestação da Secretaria de Atos de Pessoal e do Ministério Público de 

Contas, respondendo ao consulente: (a) a Lei Federal nº 13.708/18 é norma de caráter nacional e, ao 

estipular piso remuneratório dos Agentes de Combate a Endemias e Agentes Comunitário de Saúde, se 

referiu ao vencimento básico em início de carreira; (b) o piso salarial dos Agentes de Combate a 

Endemias e Agentes Comunitário de Saúde estipulado pela Lei Federal nº 13.708/18 é de aplicabilidade 

imediata para aqueles empregados vinculados ao regime celetista; (c) a aplicação automática de leis 

federais que tratem de piso remuneratório profissional a servidores públicos estatutários contraria o 

princípio constitucional da iniciativa privativa do Chefe do Poder Executivo municipal para dispor 

https://stf.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/765131/acao-direta-de-inconstitucionalidade-adi-3289-df
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/12/AC-CON-00014-20.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/12/AC-CON-00014-20.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13708.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/lei/L13708.htm
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sobre regime jurídico e remuneração de seus servidores (inciso II do §1º do art. 61 da CF/88) e a 

vedação a qualquer forma de reajustamento automático de remuneração (inciso XIII do art. 37 da 

CF/88); (d) no caso dos Agentes de Combate a Endemias e Agentes Comunitário de Saúde vinculados 

aos regime estatutário, o piso estipulado pela Lei Federal nº 13.708/18 e seu aumento escalonado desde 

2019 somente poderá ser aplicado se houver previsão legal municipal específica; (e) a edição de lei 

municipal para aplicação do piso aos ACE e ACS, estipulado pela Lei Federal nº 13.708/2018, e seu 

aumento escalonado desde 2019 não ofende a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei Eleitoral e nem a 

LC nº 173/20, por tratar-se de obrigação legal imposta em período anterior aos marcos cronológicos 

estipulados pelas referidas normas. A Unidade Técnica ressaltou que o Supremo Tribunal Federal 

possui entendimento firmado em sede de repercussão geral no sentido de que o piso salarial previsto 

pela Lei Federal é aplicável imediatamente apenas aos ACS e ACE que possuam vínculo celetista com a 

Administração Pública, não se estendendo aos de vínculo estatutário (RE 1263619). A proposta de voto 

foi acolhida por unanimidade (Acórdão-Consulta nº 00015/20. Processo 06404/20. Cons. Subst. Flavio 

Monteiro de Andrada Luna, 9/12/20). 

 

 

Gratificação de atividade de classe em zona rural — Atos de incorporação anteriores à 

publicação da EC nº 103/19 editados enquanto o servidor estava em atividade são 

considerados válidos. 

 

Em Consulta, a Gestora do Instituto de Previdência Social do Município de Novo Gama – Novo 

Gama-PREV, questiona quanto à possibilidade de que seja incorporada gratificação por atividade de 

classe na zona rural aos proventos de aposentadoria e pensão, aos servidores que receberam por mais 

de 5 anos correntes ou 10 intercalados, com incidência de contribuição sobre tal parcela. O Relator 

respondeu: (a) a gratificação por atividade de classe na zona rural possui natureza transitória (propter 

laborem), ou seja, é decorrente de condições especiais em que se realiza o serviço, sendo, portanto, 

condicional à lotação do professor à unidade escolar de difícil acesso e, em regra, não gera direito 

subjetivo à continuidade de sua percepção se cessado o fato gerador da vantagem. Pontuou que, se o 

professor não estiver mais lotado em unidade escolar de difícil acesso, não poderá receber a 

mencionada gratificação (vide AC-CON nº 0024/18 – TCMGO e AC-CON nº 0010/20 – TCMGO); 

(b) a incorporação de verbas de caráter transitório nos proventos de aposentadorias e pensões é vedada 

pelo § 9º do art. 39, desde 13/11/19, data da entrada em vigor da EC nº 103/19, ressalvado o direito 

adquirido, conforme art. 13 da Emenda; previamente, era permitida pela CF/88, mesmo após a reforma 

da previdência ocasionada pela EC nº 20/98; e (c) ser possível a edição de ato que concede 

incorporação de vantagens de caráter temporário mesmo após a entrada em vigor da EC n° 103/19, 

desde que os requisitos legais para a sua efetivação tenham sido implementados até 13/11/19, nos 

termos assegurados no art. 13. Citou posicionamento da SAP, que esclarece que a forma de se realizar a 

incorporação deve estar expressamente consignada em lei, em homenagem ao princípio da legalidade 

estrita, na sua acepção da reserva legal. Ressaltou que tal fenômeno, conhecido na doutrina e 

jurisprudência, mais comumente, como estabilidade financeira, visa evitar o decesso do padrão ou do 

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/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=TP&docID=754620144
https://www.tcmgo.tc.br/portalwidgets/consulta-processo/06404/2020
https://www.tcmgo.tc.br/portalwidgets/consulta-processo/06404/2020
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc103.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/emendas/emc/emc20.htm
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status remuneratório do servidor que, após o exercício por determinado lapso temporal de cargo em 

comissão ou função gratificada que lhe atribuíra situação financeira mais vantajosa, dele se afasta. 

Entendeu ser lícito e constitucional que, havendo previsão legal do respectivo ente federativo, servidor 

público efetivo, após certo lapso temporal de exercício de cargo em comissão ou função de confiança, 

tenha incorporado aos seus vencimentos o valor da gratificação a título de vantagem pessoal, ocorrendo 

assim a estabilização dessa verba remuneratória, que deixa de ter natureza transitória e passa a ter 

natureza permanente. A proposta de voto foi aprovada (Acórdão-Consulta nº 00016/20. Processo nº 

08478/20. Cons. Subst. Irany de Carvalho Júnior, 9/12/20). 

 

 

Nomeação de servidor público durante calamidade púbica decorrente da Covid-19 

 

Em Consulta formalizada pelo Presidente da Câmara Municipal de Goiânia, foi solicitado o 

posicionamento do TCMGO sobre a possibilidade jurídica de nomear servidores públicos efetivos, 

aprovados em concurso público homologado, nas seguintes circunstâncias: (a) a nomeação ocorrer 

independentemente da natureza ou finalidade do cargo a ser ocupado, a título de reposição, decorrente 

da vacância de cargos públicos efetivos, frente às disposições constantes da alínea “f”, item 2.2, da 

Recomendação Conjunta nº 01/20 TCMGO/MPC, e no inciso IV do art. 8º, da LC nº 173/20”; (b) o 

concurso público foi homologado no exercício financeiro anterior, com previsão orçamentária à época, 

dentro dos 180 dias que antecedem o final do mandato do titular de Poder, sem incorrer em aumento 

de despesa de pessoal e ofensa a LRF. A Relatoria respondeu que, quanto à primeira hipótese (a), 

“aplicando o disposto no artigo 8º, inciso IV da LC nº 173/20 pode haver nomeação de servidor em caráter efetivo 

devidamente aprovado em concurso público homologado, no município que tenha decretado estado de calamidade pública 

em razão da pandemia de Covid-19, apenas para reposição dos cargos efetivos em vacância. Destaca-se, ainda, que não 

há restrições no sentido de que a área de atuação/atribuição do cargo esteja relacionada a atividades essenciais ligadas à 

situação de emergência". Em resposta à segunda hipótese formulada (b), respondeu que: “é possível afirmar 

que será admissível juridicamente o ato de nomeação de candidatos aprovados em concurso público nos 180 dias que 

antecedem o término do mandato do titular do Poder Executivo, desde que seja observado disposto nos art. 16 e 17, e os 

limites estabelecidos nos art. 18 a 20 da LRF, e não resulte em aumento das despesas de pessoal, sendo permitida a 

compensação com a diminuição de outras despesas de pessoal ou aumento de receita”. Ressaltou-se que a “manutenção 

de servidores comissionados, exercendo atribuições que seriam típicas dos cargos efetivos, em detrimento da nomeação de 

candidatos aprovados em concurso público, caracteriza a burla aos incisos II e V do art. 37 da CF/88, situação na qual 

deve a Administração Pública exonerá-los e nomear os aprovados em concurso, que tiveram a sua admissão preterida”. A 

proposta de voto foi acolhida por unanimidade (Acórdão-Consulta nº 00017/20. Processo nº: 

08708/20. Cons. Subst. Vasco Cícero Azevedo Jambo, 16/12/20). 

 

 

Pagamento de progressão aos servidores no período da pandemia do coronavírus – Covid-19. 

 

Em Consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de Goianésia, foram apresentados os 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/12/AC-CON-00016-20.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/12/AC-CON-00016-20.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/coronavirus/#:~:text=Recomenda%C3%A7%C3%A3o%20Conjunta%20TCMGO%2FMPC%20n%C2%BA,coronav%C3%ADrus%20(COVID%2D19).
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/12/AC-CON-00017-20.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/12/AC-CON-00017-20.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/12/AC-CON-00017-20.pdf
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seguintes questionamentos, referentes à LC nº 173/20: (a) as progressões e promoções funcionais e 

incentivos à qualificação e retribuição por titulação aos servidores podem continuar sendo concedidas 

por portaria, uma vez que estão previstas em Lei anterior à calamidade pública (Lei nº 12.712/12 e Lei 

nº 11.091/05); (b) é vedada a concessão de progressão funcional durante o período de 28/05/20 a 

31/12/21?; (c) caso se entenda pela possibilidade da concessão de promoção e/ou progressão 

funcional, o interstício poderá ser completado no período de 28/05/20 a 31/12/, de que trata o caput 

do art. 8º da LC nº 173/20?, e (d) é permitido conceder o adicional de periculosidade retroativo aos 

servidores efetivos no cargo de vigilante, no interstício compreendido entre o período de dezembro de 

2013 a junho de 2015? Corroborando com o entendimento da Secretaria de Atos de Pessoal e do 

Ministério Público de Contas, a Relatoria respondeu que: (a) As progressões, promoções funcionais, 

incentivos à qualificação e retribuição por titulação podem continuar sendo concedidas aos servidores 

municipais por portaria, desde que assentadas em critérios de mérito e em requisitos técnico-funcionais, 

acadêmicos e organizacionais, com a obrigatória comprovação de certificação ou titulação para a 

abertura de procedimento administrativo para a respectiva concessão, devendo tais direitos subjetivos 

estar definidos em lei em sentido estrito, com vigência anterior à calamidade pública ocasionada pela 

pandemia decorrente da COVID-19, conforme inteligência do inciso I do art. 8º da referida legislação; 

(b) A LC nº 173/2020 não veda a concessão de progressão funcional durante o período de 28/05/20 a 

31/12/21, desde que os critérios estabelecidos não se restrinjam ao mero transcurso do tempo, o 

servidor logre preenchê-los adequadamente e que estes direitos subjetivos estejam definidos em lei em 

sentido estrito, com vigência anterior à calamidade pública ocasionada pela pandemia decorrente da 

COVID-19, conforme inteligência do inciso I do art. 8º da referida legislação; (c) Para efeito de 

concessão de promoção e/ou progressão funcional, cujos critérios estejam definidos em lei em sentido 

estrito, com vigência anterior à calamidade pública ocasionada pela pandemia decorrente da COVID-

19, conforme interpretação dada ao inciso I do art. 8º da LC nº 173/20, tem-se que: (c.1) o interstício 

poderá ser completado no período estipulado pela LC nº 173/20: de 28/05/20 a 31/12/21, se 

juntamente com o transcurso temporal, a legislação municipal trouxer outros critérios, tais como: o 

alcance de determinada meta de desempenho, obtenção de titulação etc., e o servidor lograr preenchê-

los adequadamente; (c.2) se a legislação municipal de regência elencar como critério para a concessão de 

progressão funcional/promoção unicamente o transcurso do tempo, referido direito não poderá ser 

concedido durante o estado de calamidade estabelecido pela LC nº 173/20; (c.3) nos casos em que o 

direito do servidor tenha sido adquirido anteriormente ao dia 28/05/20, independentemente dos 

critérios exigidos na legislação municipal, impõe-se a concessão de promoção e/ou progressão 

funcional dentro do período de pandemia do Coronavírus, por força do inciso XXXVI do art. 5º da 

CF/88; e (d) é possível a concessão/pagamento de adicional de periculosidade a servidores efetivos 

quando decorrente de sentença judicial transitada em julgado, de forma retroativa, durante o interregno 

previsto na LC nº 173/20, por força do inciso XXXVI do art. 5º da CF/88. A proposta de voto foi 

aprovada por unanimidade (Acórdão-Consulta nº 00018/20. Processo nº 09064/20. Rel. Cons. Subst. 

Irany de Carvalho Júnior, 4/12/20).  

 

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/L12712.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11091.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2004-2006/2005/lei/l11091.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/12/AC-CON-00018-20.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/12/AC-CON-00018-20.pdf
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TRIBUNAL PLENO 

  

 

Documentação de qualificação técnica que contém informação falsa — Fraude na licitação — 

Declaração de inidoneidade da empresa 

 

Na análise de contrato decorrente de procedimento licitatório Concorrência Pública, cujo objeto era a 

contratação de empresa para aquisição e aplicação de massa asfáltica CBUQ Faixa C e aquisição de 

emulsão para operação tapa buraco, o Relator acolheu integralmente a manifestação da Secretaria de 

Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia (SFOSEng) e parcialmente a proferida pelo Ministério 

Público de Contas. A proposta oferecida foi declarar a inidoneidade da empresa, que fica impedida de 

participar de licitação na Administração Pública municipal pelo prazo de cinco anos. Entendeu que a 

inidoneidade foi declarada devido a fraude perpetrada pela licitante na etapa de habilitação da 

Concorrência pública, visto que se beneficiou de documentação de qualificação técnica contendo 

informação falsa. Recomendou à Administração Municipal que nos próximos procedimentos 

licitatórios destinados à aquisição e aplicação de massa asfáltica CBUQ Faixa C e aquisição de emulsão 

asfáltica para operação tapa buraco, adote o seu próprio controle de pesagem do material a ser aplicado. 

A proposta foi aprovada por unanimidade. (Acórdão nº 07233/20. Processo nº 08207/18, Rel. Cons. 

Francisco José Ramos, 26/11/20). 

 

 

Ato de gestão ilegal e ilegítimo - Irregularidades na exploração de estacionamento de veículos 

automotores durante a temporada de praia de 2017 

 

Em Denúncia foram noticiadas supostas irregularidades, praticadas pelo Prefeito de Aragarças, 

relativamente à exploração de estacionamento de veículos automotores durante a temporada de praia 

do Rio Araguaia, em 2017, por meio de instituição de taxa de permissão para uso de espaço público. O 

denunciante alegou que: (a) não houve abertura de conta específica para recolhimento dos valores 

arrecadados; (b) os referidos valores não foram depositados em contas públicas municipais, e (c) tais 

valores eram entregues ao final de cada expediente a agente público não efetivo, que guardava a renda 

pública em sua residência, realizava pagamentos sem observância da lei e sem controle da Secretaria 

Municipal de Administração e Finanças. A Relatoria entendeu que o prefeito, ao editar o Decreto 

Municipal nº 45/17, possibilitando a arrecadação de valores públicos por terceiros, sem a necessária 

unidade de caixa, passando ao largo da tesouraria municipal e centralizando-se em caixa específico e 

não oficial, gerido livremente pela comissão designada (compostas por agentes públicos não efetivos), 

bem como a realização de gastos (pessoal, material de escritório, combustível, alimentos, etc.) sem o 

adequado processamento da despesa pública (previsão orçamentária, licitação, contratação, empenho, 

liquidação e pagamento), causando vulnerabilidades jurídicas na administração pública municipal na 

exploração outorgada ao Município de Aragarças (pela União) – incorreu-se em ilegalidade, nos termos 

do disposto na Lei nº 4.320/64, LC nº 101/00 e Lei nº 8.666/93. A responsabilidade deriva do ato 

https://www.tcmgo.tc.br/portalwidgets/consulta-processo/08207/2018
https://www.tcmgo.tc.br/portalwidgets/consulta-processo/08207/2018
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp101.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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ilícito praticado pelo agente público. Constatou-se culpa contra a legalidade, uma vez que o dano resulta 

da violação de obrigação imposta pelo ordenamento jurídico brasileiro e a infração normativa é fator 

determinante da responsabilidade. Afirmou ter sido executados atos proibidos, não cumprindo com o 

que determina a lei, incorrendo, só por este fato, em culpa, pois é razoável afirmar que era possível ao 

agente, em sua respectiva função, fazer cessar a antijuridicidade, não editando o ato ilegal e ilegítimo, 

por se situar em posição estratégica na Administração Pública Municipal e ao longo da cadeia 

administrativa do processo da receita e despesa pública, bem como da contratação e/ou execução 

contratual. A Relatoria apresentou voto no sentido de julgar a Denúncia procedente, aplicar multa e 

recomendar que o gestor responsável que promova o adequado processo administrativo de contratação, 

instruído conforme os normativos aplicáveis. O Voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 

07592/20. Processo nº 14603/18. Rel. Cons. Daniel Augusto Goulart, 16/12/20). 

 

 

Irregularidades na prestação de serviço de fornecimento de software e na contratação de 

“servidor fantasma” 

 

Em Denúncia anônima recebida pela Ouvidoria do TCMGO foram relatadas supostas irregularidades 

ocorridas na Câmara Municipal de Aragarças. Após análise realizada pelas Unidades Técnicas, 

corroboradas pelo MPC, o Relator converteu os autos em Tomada de Contas Especial para apuração 

de possíveis danos ao erário diante: (a) do pagamento de remuneração a servidora “fantasma”, 

relativamente aos exercícios de 2018, 2019 e 2020; e (b) da celebração de contratos para prestação de 

serviços de suporte em computadores,  tendo em vista que o serviço se assemelha às atribuições 

exercidas por servidora efetiva ocupante do cargo de “Operador de Informática”. Em relação ao item 

(a), a Secretaria de Atos de Pessoal salientou que todo agente público deve zelar pela presteza e pelo 

rendimento funcional, economizando e proporcionando, respectivamente, o máximo de recursos 

públicos e o melhor serviço possível, devendo obediência aos princípios constitucionais da legalidade, 

moralidade e eficiência. Ressaltou que não pode o gestor deixar de fiscalizar a frequência e assiduidade 

de seus subordinados, pois não lhe cabe dispor do interesse público. Pontuou ser imprescindível que os 

gestores informassem a carga horária da servidora, jornada de trabalho e atribuições e cópia de todos os 

controles de frequência e de documentos que pudessem comprovar o efetivo desempenho das funções. 

No que tange ao item (b), a Secretaria de Licitações e Contratos afirmou que, ao celebrar contrato com 

empresa privada, restou caracterizada a identidade de objeto com as atribuições exercidas por servidora. 

Observou que a contratação poderia ter sido sanada com a nomeação de candidato aprovado em 

concurso público efetivado pela Câmara, e ainda em vigência. O Voto foi aprovado por unanimidade 

(Acórdão nº 00251/21. Processo nº 15.143/18, Rel. Cons. Daniel Augusto Goulart, 27/1/21). 

 

 

 

 

 

https://www.tcmgo.tc.br/portalwidgets/consulta-processo/07592/2020
https://www.tcmgo.tc.br/portalwidgets/consulta-processo/07592/2020
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/14836/2018
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ORIENTAÇÕES/ RECOMENDAÇÕES 

 

Orientação Técnica nº 003/2020 – SGT 

 

 A Superintendência de Gestão Técnica emitiu Orientação Técnica que dispõe sobre o tratamento 

contábil dos recursos da Lei Aldir Blanc, referente às ações de apoio emergencial para o setor cultural. 

Por meio da MP nº 990/20, a União abriu crédito extraordinário para Transferências a Estados, 

Distrito Federal e Municípios no valor de três bilhões de reais a ser distribuídos para o setor cultural, os 

quais serão efetuados à medida que os planos de ação forem sendo aprovados. Para a adequada 

contabilização e controle dos recursos, o TCMGO recomenda aos municípios: (a) para que as 

transferências para as ações de apoio emergencial para o setor cultural sejam recepcionadas nos 

orçamentos municipais, será necessário que se faça alteração na LOA Municipal sob a forma de crédito 

adicional informando os novos recursos e as iniciativas dos incisos l, II e III do art. 2º da Lei nº 

14.017/20 que serão desenvolvidas; (b) uma vez aprovado o plano de ação e que haja o recebimento 

dos recursos, as dotações orçamentárias indicadas devem ser inseridas durante a etapa de abertura da 

LOA por alteração orçamentária (crédito extraordinário ou especial), com a qual se efetivou a inclusão 

da ação e/ou dos elementos de despesa que serão usados para efetivar o repasse aos beneficiários; (c) 

relativamente à natureza da despesa orçamentária, conforme disposto nos arts. 12 e 13 da Lei nº 

4.320/64, a classificação da despesa orçamentária é por categoria econômica e elementos. Registre-se 

que a escolha dos elementos de despesa é de prerrogativa do gestor municipal, e este deverá observar as 

características do público alvo a ser beneficiado, assim como com a natureza do tipo de repasse 

escolhido; (d) no tocante à natureza da receita, os recursos que ingressarem devem ser classificados a 

título de transferências da União, na conta contábil 1.7.1.8.99.1.0 (Outras Transferências da União), e 

(e) para registro das receitas e envio do movimento mensal deve ser utilizada a Fonte 078 – Outras 

Receitas da União com o detalhamento 082 - Transferência de recursos para aplicação no setor cultura 

durante o estado de calamidade pública (Lei nº 14.017/2020) (Orientação Técnica nº 003/2020 - SGT). 

 

 

TCMGO e MPC/TCMGO expedem Recomendação Conjunta nº 01/21, relativas aos Planos de 

Vacinação contra a COVID/19  

 

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

Ministério Público de Contas, dispondo sobre a campanha nacional de vacinação contra a COVID-19, 

iniciada no Estado de Goiás em 18/1/21. Considerando, sobretudo, a obrigatoriedade de registro de 

aplicação de vacinas nos sistemas de informação do Ministério da Saúde e a divulgada imunização de 

pessoas estranhas à população alvo da 1ª fase de vacinação, orientam que os Chefes dos Poderes 

Executivos e Secretários Municipais de Saúde que observem, de imediato, as seguintes providências: (a) 

a adoção do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a COVID-19; e os demais atos 

normativos expedidos pelos órgãos competentes; (b) a elaboração e publicação, no prazo de até cinco 

(5) dias contados da entrada em vigor desta Recomendação, de Plano Municipal de Imunização Contra 

http://www.planalto.gov.br/CCIVIL_03/_Ato2019-2022/2020/Mpv/mpv990.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14017.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14017.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l4320.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/L14017.htm
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/12/30.11.pdf
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a COVID-19, em consonância com os Planos Nacional e Estadual de Imunização, de acordo com o 

previsto na Resolução CIB nº 001/2021; (c) a inclusão, no plano de vacinação local, de detalhamento 

dos grupos que serão vacinados em cada uma das etapas e os quantitativos correspondentes, 

permitindo o controle social, com a adequação das unidades destinadas à sua execução e o registro 

diário das informações nos sistemas existentes, em cumprimento à Portaria GM/MS nº 69, de 14 de 

janeiro de 2021, e à Nota Informativa nº 1/2021-CGPNI/DEIDT/SVS/MS; (d) a realização de 

levantamento e gerenciamento da estrutura física, recursos humanos, insumos e equipamentos, 

capacitações, normas, rotinas e comunicação locais, em conformidade com o previsto no respectivo 

Plano Municipal de Imunização, definindo, inclusive, os locais, dias e horários dos postos de vacinação, 

utilizando-se, para tanto, do Checklist de Operacionalização Básico para Vacinação elaborado pela SES-

GO; (e) o gerenciamento do estoque municipal de vacinas e outros insumos, incluindo o 

armazenamento e o transporte para os locais de uso, bem como os respectivos descartes, de acordo 

com as normas técnicas vigentes; (f) o gerenciamento do Sistema de Informação do Programa Nacional 

de Imunizações (SI-PNI), com o devido registro de todas as doses aplicadas, bem como o controle de 

estoque, perante o sistema oficial, em tempo oportuno; (g) a elaboração, divulgação e capacitação a 

respeito do fluxo do registro de doses aplicadas, notificação e investigação de eventos adversos 

(EAPV), assegurando o processamento, consolidação e avaliação da qualidade dos dados provenientes 

das unidades notificantes; (h) a atenção irrestrita à ordem de prioridade estabelecida nos planos 

nacional, estadual de vacinação, em linha com a Resolução CIB nº 001/2021, respeitando, inclusive, o 

número de doses destinadas para cada grupo prioritário; (i) em relação à imunização dos profissionais 

de saúde, a estrita obediência à ordem de prioridade estabelecida nos planos de vacinação nacional e 

estadual, obedecidos os critérios de vacinação prioritária dos trabalhadores mais exposto à infecção; e 

(j) a divulgação antecipada das informações a respeito da operacionalização do plano de vacinação, na 

qual constem: cronograma, fases, públicos-alvo, locais, horários de funcionamento das salas de 

vacinação e veiculação periódica das metas vacinais atingidas; (k) realização da campanha de vacinação 

com observância dos princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade e isonomia, em estreita 

colaboração com os órgãos de controle, que deverão ser informados sobre eventuais desvios 

constatados, em âmbito local, relativos ao processo de imunização contra a COVID-19; (l) a promoção 

de ações de transparência da execução da vacinação contra o coronavírus no município, mediante a 

divulgação diária e permanentemente atualizada, até as 22 horas, no site oficial do município, em 

formato de fácil leitura e interpretação pela população, da relação das pessoas vacinadas no dia 

respectivo, indicando: nome, CPF (ou CNS, se profissional da saúde), local onde foi feita a imunização, 

função exercida e local onde a exerce (se aplicável), não devendo ser publicado qualquer dado sensível 

relativo a idade/comorbidades; e (m) rigoroso atendimento das providências constantes em eventuais 

recomendações expedidas pelo Ministério Público do Estado de Goiás referentes ao Programa 

Nacional de Operacionalização da Vacinação Contra a COVID-19. Recomendou, ainda, que os 

conselheiros municipais de saúde exerçam, no âmbito de suas atribuições, o controle social que lhes foi 

atribuído pela Lei nº 8.142/90, fiscalizando a execução dos planos locais de vacinação. Explicou que a 

natureza orientativa da Recomendação não isenta os jurisdicionados de responsabilização futura por 

consequências que poderiam ser mitigadas ou eliminadas caso, tempestiva e coerentemente, as medidas 

https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-69-de-14-de-janeiro-de-2021-299306102
https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-gm/ms-n-69-de-14-de-janeiro-de-2021-299306102
https://www.conasems.org.br/wp-content/uploads/2021/01/Nota-Informativa-1-2021-CGPNI-DEIDT-SVS-MSpdf.pdf
http://www.mpgo.mp.br/portal/arquivos/2021/01/26/15_54_20_715_Resolu%C3%A7%C3%A3o_CIB_01_2021.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8142.htm
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ora sugeridas tivessem sido implementadas (Recomendação Conjunta nº 01/2021. TCMGO e 

MPC/TCMGO. 26.01.21). 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

TCU - Direito Processual. Medida cautelar. Eficácia. Mérito. Revogação.  

 

Não se revoga medida cautelar nos casos em que a decisão de mérito a confirmar na íntegra. Se o 

conteúdo da cautelar se torna definitivo por ocasião da apreciação de mérito, é porque a tutela 

provisória foi confirmada pela deliberação, não sendo concebível confirmá-la e, ao mesmo tempo, 

determinar sua revogação.   (TCU, Boletim de Jurisprudência nº 338. Plenário, Acórdão 3143/20 ). 

 

 

TCU - Licitação. Registro de preços. Obras e serviços de engenharia. Empresa estatal. Ata de 

registro de preços. Vedação.   

 

Embora a Lei 13.303/2016 (Lei das Estatais) não vede expressamente o uso do sistema de registro de 

preços (SRP) para a contratação de obras, é indevido o emprego de ata de registro de preços como 

contrato do tipo “guarda-chuva”, com objeto incerto e indefinido, sem a prévia elaboração dos projetos 

básico e executivo das obras a serem realizadas.  (TCU, Boletim de Jurisprudência nº 338. Plenário, 

Acórdão 3143/20 ). 

 

 

 STJ - Os editais de licitação ou pregão não podem conter cláusula prevendo percentual 

mínimo referente à taxa de administração, sob pena de ofensa ao artigo 40, inciso X, da Lei n. 

8.666/1993    

 

A fixação de percentual mínimo de taxa de administração em edital de licitação/pregão fere 

expressamente a norma contida no inciso X do art. 40 da Lei n. 8.666/1993, que veda "a fixação de 

preços mínimos, critérios estatísticos ou faixas de variação em relação a preços de referência". A 

própria Lei de Licitações, a exemplo dos §§ 1º e 2º do art. 48, prevê outros mecanismos de combate às 

propostas inexequíveis em certames licitatórios, permitindo que o licitante preste garantia adicional, tal 

como caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, seguro-garantia e fiança bancária. Sendo o 

objetivo da licitação selecionar a proposta mais vantajosa para a Administração - consoante 

expressamente previsto no art. 3º da Lei n. 8.666/1993 -, a fixação de um preço mínimo atenta contra 

esse objetivo, especialmente considerando que um determinado valor pode ser inexequível para um 

licitante, porém exequível para outro. Deve a Administração Pública, portanto, buscar a proposta mais 

vantajosa; em caso de dúvida sobre a exequibilidade, ouvir o respectivo licitante; e, sendo o caso, exigir-

lhe a prestação de garantia. É o que dispõe a Súmula 262/TCU: "O critério definido no art. 48, inciso 

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/01/Recomendac%CC%A7a%CC%83o-Conjunta-MPC-TCMGO-campanha-de-vacinac%CC%A7a%CC%83o-COVID-revisada-26-1-2021_Assinado.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/01/Recomendac%CC%A7a%CC%83o-Conjunta-MPC-TCMGO-campanha-de-vacinac%CC%A7a%CC%83o-COVID-revisada-26-1-2021_Assinado.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2021/01/Recomendac%CC%A7a%CC%83o-Conjunta-MPC-TCMGO-campanha-de-vacinac%CC%A7a%CC%83o-COVID-revisada-26-1-2021_Assinado.pdf
http://contas.tcu.gov.br/egestao/ObterDocumentoSisdoc?codArqCatalogado=21842310
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm
http://contas.tcu.gov.br/egestao/ObterDocumentoSisdoc?codArqCatalogado=21842310
http://contas.tcu.gov.br/egestao/ObterDocumentoSisdoc?codArqCatalogado=21842310
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
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II, § 1º, alíneas 'a' e 'b', da Lei n. 8.666/1993 conduz a uma presunção relativa de inexequibilidade de 

preços, devendo a Administração dar à licitante a oportunidade de demonstrar a exequibilidade da sua 

proposta." Cuida-se a escolha da taxa de administração de medida compreendida na área negocial dos 

interessados, a qual fomenta a competitividade entre as empresas que atuam nesse mercado, em 

benefício da obtenção da melhor proposta pela Administração Pública. Portanto, a interpretação mais 

adequada da Lei n. 8.666/1993, especialmente dos arts. 40, inciso X, e 48, §§ 1º e 2º, conduz à 

conclusão de que o ente público não pode estipular cláusula editalícia em licitação/pregão prevendo 

percentual mínimo referente à taxa de administração, havendo outros mecanismos na legislação aptos a 

resguardar a Administração Pública de eventuais propostas inexequíveis..  (STJ. Informativo de 

Jurisprudência nº 0683. Primeira Seção, REsp 1.840.113-CE ). 
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