
 

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

Goiânia | 1º a 31 de maio de 2021 | n.  33  

 

 

 
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 

  
Possibilidade de concessão de Revisão Geral Anual durante o período de vigência da LC nº 

173/20. Impossibilidade majoração de vencimentos e realização de Reforma Administrativa 

 

O TCMGO respondeu Consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de Itaberaí, 

questionando se o Poder Legislativo pode: (a) durante o período de vigência da LC nº 173/20, por meio 

de lei própria, conceder a Revisão Geral Anual prevista no inciso X do art. 37 da CF/88 para todos 

servidores e agentes políticos; (b) alterar os vencimentos que se encontram defasados e criar cargos 

essenciais para o seu funcionamento sem que isso implique aumento de despesa ao Poder Legislativo?; e 

(c) promover Reforma Administrativa, com a criação de cargos e alteração de vantagens para maior, 

desde que não ultrapasse o limite de 70%, a que se refere § 1º, do art. 29-A, da CF/88, no período de 

vigência da LC nº 173/20. Em resposta ao item (a), o Relator afirmou que tal revisão está garantida pelo 

inciso X do art. 37 da CF/88, e não foi vedada pela LC nº 173/20, desde que se observe, contudo, a 

condição trazida pelo inciso VIII do seu art. 8º com relação ao índice a ser aplicado na revisão, e que 

tenha previsão na dotação da Lei Orçamentária Anual e autorização da Lei de Diretrizes Orçamentárias, 

conforme entendimento do STF no Recurso Extraordinário nº 90535711. No que tange ao item (b), 

entendeu pela impossibilidade da demanda. Salientou que a majoração de vencimentos (alterar 

vencimentos que se encontram defasados), a qualquer título, é proibida até 31/12/21, de acordo com o 

inciso I do art. 8º da LC nº 173/20, exceto quando derivada de sentença judicial transitada em julgado ou 

de determinação legal anterior à calamidade pública. Pontuou que a criação de cargos só é possível se não 

implicar em aumento de despesa, conforme dispõe o inciso II do referido artigo. Em relação ao 

questionamento (c), respondeu não ser possível promover reforma administrativa com criação de cargos 

que implique aumento de despesa e com alteração de vantagens para maior, ainda que não ultrapasse o 

limite de 70% a que se refere o § 1º do art. 29-A da CF/88 até 31 de dezembro de 2021, pois tais condutas 

estão expressamente vedadas pelos incisos II e VI do art. 8º da LC nº 173/20. Citou diversas Consultas 

respondidas pelo TCMGO e a Recomendação Conjunta nº 09 elaborada pelo TCEPE/MPCO. Por fim, 

alertou os Responsáveis que observem os regramentos contidos na referida Lei Complementar, editada 

em razão da pandemia causada pelo Coronavírus, em especial aos artigos 7º e 8º, atinentes às vedações 

de aumento das despesas com pessoal, e que não ultrapasse o limite de 70%, a que se refere o § 1º do art. 

29-A da CF/88. A proposta de voto foi aprovada por unanimidade. (Acordão-Consulta nº 00002/21. 

Processo nº 00691/21, Rel. Cons. Subst. Irany de Carvalho Júnior. 4/5/21)  

   

TRIBUNAL PLENO 

 

Auditoria de Conformidade em aquisições de produtos destinados à alimentação escolar 

 
O TCMGO realizou Auditoria de Conformidade no Fundo Municipal de Educação (FME) de Rio Verde, 

para avaliar se a contratação de terceiros para aquisição de produtos destinados à alimentação escolar 

estava em conformidade com as normas aplicáveis. O Relator convergiu com a Unidade Técnica e o 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4820176&numeroProcesso=905357&classeProcesso=RE&numeroTema=864
https://docs.google.com/document/d/1Xw-2L1RMUsnO1wSrCgu2B6nMqPuO2EQzi6iwTWtbUF8/edit
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/00691/2021
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/00691/2021


 

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

Ministério Público de Contas e determinou o ajuste para celebração de Termo de Ajustamento de Gestão 

(TAG), consensualmente entre o TCMGO e o FME de Rio Verde, para adequação dos atos e 

procedimentos verificados em processos de auditoria de conformidade, nos termos do art. 44-A da Lei 

Estadual nº 15.958/07 e INTCMGO nº 04/18, com o ajuste, no mínimo, das seguintes obrigações: (a) 

nos casos de registros de preços, o comprometimento à realização de ampla pesquisa de mercado, nos 

termos dos incisos II e V e §1º do art. 15 da Lei nº 8.666/93, c/c inciso IV do art. 4º do Decreto Municipal 

nº 1.959/17, para que reflitam o preço médio do mercado que melhor poderia atender à necessidade 

administrativa; (b) comprometimento do envio e homologação ao TCMGO, via plataforma COLARE, 

dos dados relativos às licitações e contratos com os respectivos layouts no prazo de até três dias úteis a 

contar da publicação oficial, nos termos do inciso I do art. 3º da INTCMGO nº 12/18; (c) diagnosticar 

e acompanhar o estado nutricional de todos os educandos matriculados nas unidades escolares, 

identificando os indivíduos com necessidades específicas, conforme incisos I e II do art. 3º da Resolução 

CFN nº 465/10; (d) propor e realizar ações de educação alimentar e nutricional para a comunidade 

escolar, com base no diagnóstico nutricional realizado e no incentivo à prática de consumo alimentar 

saudável (educandos e familiares); (e) promover continuamente o treinamento e desenvolvimento das 

competências das merendeiras, estoquistas e fiscais de qualidade lotados no CRADAE, se possível com 

planejamento anual materializado em Plano de Desenvolvimento de Recursos Humanos (PDRH) ou 

instrumento equivalente, evidenciando os elementos comprobatórios de sua realização; (f) divulgar nas 

unidades escolares os eixos prioritários da promoção da alimentação adequada e saudável, direito 

fundamental e inerente à dignidade da pessoa humana, nos termos dos arts. 2º, 3º e 8º da Lei n° 11.346/06 

c/c arts. 2º a 5º da Portaria Interministerial MS/MEC n° 1.010/06; (g) Realizar estudo acerca da 

suficiência, nutricional e quantitativa, da porção de merenda fornecida aos alunos matriculados nas 

unidades escolares, considerando as necessidades socioeconômicas da respectiva localidade; (h) modificar 

o processo de recebimento dos produtos contratados destinados à alimentação escolar, centralizando e 

formalizando as ordens de fornecimento destinadas à empresa contratada conforme o planejamento 

institucional, possibilitando a obrigatória verificação da qualidade dos itens entregues comparativamente 

às características licitadas e contratadas, planejando adequadamente a logística da entrega, o 

dimensionamento da quantidade de fiscais do CRADAE disponibilizados para tal função e utilização de 

instrumentos aptos a aferir o atendimento ao contrato, bem como adaptando-se a rotina das merendeiras, 

para conferência da qualidade dos produtos entregues, sem prejuízo de suas atividades típicas, 

prevenindo-se a ocorrência de superfaturamento qualitativo; (i) modificar o processo de recebimento dos 

produtos contratados destinados à alimentação escolar, centralizando e formalizando as ordens de 

fornecimento destinadas à empresa contratada (e requisições de entrada/saída) conforme o planejamento 

institucional, possibilitando a obrigatória verificação da quantidade dos itens entregues, com a 

disponibilização dos equipamentos necessários à prevenção da ocorrência de superfaturamento 

quantitativo; (j) Implantar e implementar procedimentos operacionais padronizados (POP) aplicáveis ao 

controle interno específico de bens adquiridos no âmbito da alimentação escolar, permitindo a gestão 

dos estoques de modo eficiente e eficaz; (k) Redesenhar o processo de gestão dos estoques, possibilitando 

a identificação, a qualquer tempo, das entradas e saídas, nos estoques do CRADAE e nas unidades 

escolares, processando em fichas, com dados mínimos, de modo a permitir a apuração do valor total dos 
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estoques no encerramento do exercício ou da gestão financeira e o registro obrigatório em conta própria 

do sistema patrimonial; (l) Implantar e implementar sistema eletrônico com tecnologia de informação 

para gestão de estoques no âmbito da alimentação escolar (software de estoque ou próprio para gestão 

da merenda escolar),  adequada às demandas específicas do órgão, de modo a viabilizar o gerenciamento 

apropriado da logística de aquisição, distribuição e controle de estoque dos gêneros alimentícios no 

CRADAE e nas unidades escolares, funcionalizando os dados e gerando informações úteis aos gestores 

responsáveis acerca da quantidade e qualidade dos produtos armazenados sob sua gestão, auxiliando a 

tomada de decisões; (m) Adotar medidas relacionadas à prevenção de furtos, roubos e perdas de 

mercadorias; (n) implantar, implementar e monitorar metas e indicadores de desempenho (processos ou 

estratégicos) do programa municipal de alimentação escolar; (o) revisar mensalmente o número de alunos 

da clientela do programa municipal de alimentação escolar, de forma a aprimorar a estimava para fins de 

planejamento licitatório e das ordens de fornecimento; (p) realizar estudos periódicos, a partir dos dados 

de consumo diário registrados pelas merendeiras, para estabelecer (e manter atualizados) valores per 

capita compatíveis com as diferenças de hábitos alimentares e os custos de aquisição de gêneros 

alimentícios existentes, nas diversas unidades escolares, e que sejam suficientes para o cumprimento das 

metas nutricionais estabelecidas; (q) Implementar em todas as unidades escolares o Manual de Boas 

Práticas de Fabricação, elaborado pelo DAE de Rio Verde, bem como documentar os registros gerados 

a partir dos procedimentos operacionais padrão (POP) de higienização de equipamentos adotados no 

âmbito do programa municipal de alimentação escolar; (r) viabilizar higienização dos reservatórios de 

água potável nos prazos normativamente estabelecidos, com registro da operação. Ainda, determinou 

que o Prefeito promova a regulamentação específica do Pregão Eletrônico no âmbito da Administração 

Pública Municipal, em virtude do uso atual do Decreto Federal nº 5.450/05 e o disposto no §§ 1º e 2º do 

art. 2º da Lei Federal nº 10.520/02. Por fim, expediu determinações à Vigilância Sanitária, à Controladoria 

Geral, ao Conselho Municipal de Alimentação Escolar e à Secretaria de Saúde do Município. O voto foi 

aprovado por unanimidade (Acórdão nº 02316/21. Processo nº 09864/19. Rel. Cons. Sérgio Antônio 

Cardoso de Queiroz, 5/5/21). 

 

Monitoramento de Auditoria Operacional realizada pelo programa “De Olho nas Escolas” - 

Descentralização de recursos financeiros para as instituições educacionais do município 

(PAFIE) 

 

Trata-se de processo de monitoramento do Acórdão nº 02939/19, que deliberou sobre a Auditoria 

Operacional realizada pelo programa “De olho nas Escolas” em Goiânia, no exercício de 2019. Na 

decisão originária, determinou-se o acompanhamento das recomendações previamente apontadas à 

Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME), relativas à descentralização de recursos financeiros 

para as instituições educacionais, nos termos da Lei Municipal nº 8.183/03, que instaurou o Programa de 

Autonomia Financeira das Instituições Educacionais (PAFIE). Em cumprimento ao disposto, a 

Comissão Especial de Auditoria (CEA) lavrou o Relatório de Monitoramento de Auditoria nº 001/21, 

com sugestões para a implementação de providências de caráter operacional. No que tange à estrutura 

do PAFIE, constatou que a SME não definiu metas específicas, tendo, contudo, iniciado a 
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institucionalização do Manual do PAFIE, elencando os critérios que serão avaliados quando da prestação 

de contas pelos Conselhos Gestores/Escolar (CEG), cumprindo assim as metas para a utilização dos 

recursos por cada Instituição de Ensino (IE). Constatou que as medidas adotadas pela SME no período 

trataram adequadamente problemas estruturais do PAFIE identificados na Auditoria Operacional, 

destacando-se, entretanto, a necessidade do estabelecimento de metas mensuráveis representadas por 

indicadores para poder avaliar os resultados do programa, de modo a efetuar tempestivamente as 

melhorias e correções necessárias. Constatou que a SME cumpriu as determinações do Acórdão 

referentes à participação formal dos Conselhos Escolares e gestores na execução do programa, tendo 

estabelecido as diretrizes e objetivos de forma clara. Aduziu que as providências adotadas pela Secretaria 

remediaram a questão da participação efetiva dos conselheiros no gerenciamento do PAFIE, em razão 

do tempo decorrido e da situação epidêmica atual. Constatou a necessidade de incremento de autonomia 

dos CEGs na aplicação dos recursos de acordo com a natureza das despesas que melhor atenda às 

necessidades das IEs, sobretudo quanto à possibilidade de alteração dos planos de aplicação em caso de 

situação superveniente. Indicou que as medidas adotadas pela SME referente à melhoria na climatização 

das salas, nos equipamentos e materiais, bem como na segurança das unidades, remediaram de forma 

adequada parte dos achados identificados no decorrer da fiscalização. Entretanto, pontuou que os 

resultados do PAFIE relacionados à melhoria da estrutura física, da segurança e a provisão permanente 

de materiais e equipamentos para a consecução das atividades relacionadas ao ensino devem ser objetos 

de continuo acompanhamento e providência pela SME, mediante o estabelecimento de metas e 

indicadores específicos. Constatou a existência de bens patrimoniais inservíveis nas IEs sem finalidade 

administrativa e/ou educativa, havendo ações para cumprimento da situação encontrada. Diante do 

exposto, o Relator concordou com o entendimento da Comissão Especial de Auditoria e do Ministério 

Público de Contas e determinou que a SME, no prazo de 120 dias: (a) defina as metas e os indicadores 

para a avaliação dos resultados do PAFIE, e a faça periodicamente; (b) elimine, com a observância dos 

controles adequados, quaisquer óbices à garantia de utilização dos recursos do PAFIE, de acordo com a 

real necessidade das IEs; (c) publique os cronogramas dos repasses dos recursos do PAFIE com a 

antecedência necessária ao planejamento de sua utilização pelos Conselhos Gestor e Escolar; (d) dê 

publicidade e transparência às prestações de contas dos CEGs. Ainda, determinou ao Chefe do Poder 

Executivo que: (e) tome as providências necessárias para o aumento da segurança física e patrimonial das 

IEs; e (f) retire os bens inservíveis e outros entulhos das IEs. O voto foi aprovado por unanimidade 

(Acórdão nº 02335/21. Processo nº 09065/19, Rel. Cons. Fabricio Macedo Motta, 5/5/21). 

 

Emissão de parecer prévio pela rejeição das contas e imputação de débito pelo pagamento de 

gratificações e abonos sem previsão legal 

 

Em Tomada de Contas Especial instaurada mediante determinação contida no Acórdão nº 06052/19, no 

qual foi apreciado Relatório de Auditoria Independente apontando irregularidades na gestão da folha de 

pagamento do Município de Uruana, nos exercícios de 2013 e 2014, o TCMGO decidiu: (a) pela emissão 

de parecer prévio para rejeitar as contas do Prefeito; (b) imputar débito, no valor de R$292.476,00, diante 

do pagamento de gratificações e abonos sem previsão legal e sem ato administrativo autorizador aos 
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servidores públicos; (c) aplicar multa ao Chefe do Poder Executivo nos exercícios de 2013/2016; (d) ao 

Prefeito Municipal na gestão 2017/2020, por descumprir injustificadamente requisição de documentação 

solicitada pelo TCMGO; e (e) determinar o encaminhamento dos autos ao Ministério Público Estadual, 

para conhecimento e previdências cabíveis, nos termos do inciso XI do art. 71 da CF/88, em razão de 

prática de ato de improbidade administrativa. O Relator acompanhou as manifestações da Unidade 

Técnica e do MPC, para afirmar os fatos constantes na auditoria independente, contratada pela gestão 

posterior. Reconheceu o pagamento, sem qualquer amparo legal, de abonos a gratificações realizados a 

servidores municipais, sendo a concessão dos benefícios realizadas de forma verbal, sem qualquer 

formalização. Afirmou não ter havido o ressarcimento dos valores pagos indevidamente e nem as 

providências tomadas para tal fim. O Parquet destacou que o inciso X do art. 37 da CF/88 é expresso ao 

estabelecer o princípio da reserva legal para a concessão de qualquer parcela remuneratória a servidores 

públicos. Juntou posicionamento reiterado do STF, que reforçam a tese. Ressaltou que o gestor 

responsável pelo débito não apresentou qualquer documento ou justificativa capaz de comprovar a lisura 

dos pagamentos feitos aos servidores públicos, presumindo-se a ocorrência de lesão ao erário e, 

consequentemente, a determinação de restituição dos valores. Transcreveu fundamentação do TCU no 

Acórdão nº 2435/15, para quem “(...) é dever do gestor público, em especial em tomada de contas especial, trazer 

elementos comprovatórios consistentes, coerentes e suficientes, que demonstrem, de forma inequívoca, o bom e correto emprego 

das verbas geridas, de acordo com as normas pertinentes”. Em relação à aplicação da penalidade (d), salientou o 

descumprimento da medida exarada pelo TCMGO em Despacho que determinou a promoção do 

ressarcimento ao erário dos valores ilegalmente pagos mediante desconto em folha de pagamento dos 

servidores ou inscrição em dívida ativa, sob pena de multa. Ressaltou que, apesar de notificado, o Prefeito 

permaneceu inerte, não apresentando os documentos solicitados e nem a justificativa para a recursa, além 

de não ter demonstrado a adoção de qualquer medida com o intuito de garantir o ressarcimento ao erário. 

O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 02425/21. Processo nº 11814/19, Rel. Cons. Sérgio 

Antônio Cardoso de Queiroz, 12/5/21). 

 

 

Prosseguimento de Edital de Processo Seletivo por periculum in mora inverso 

 

Trata-se de Edital de Processo Seletivo realizado pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS) 

de Rio Verde, visando a admissão temporária e urgente de interessados para realizar atividades essenciais 

exercidas previamente por ocupantes de cargos de recrutamento amplo extinto por Lei Complementar. 

Visando tutelar o interesse público e a regularidade dos atos administrativos, a Relatoria em primeiro 

momento suspendeu cautelarmente o certame, diante da probabilidade do direito, consubstanciado na 

preservação da legalidade, da legitimidade, da economicidade e do perigo da demora. Entendeu que o 

critério de pontuação apresentado no edital privilegia os candidatos que já trabalharam na Administração 

Pública, em detrimento dos demais concorrentes com experiência na iniciativa privada, violando os 

princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade. Contudo, em segunda análise, revogou a 

cautelar monocrática, por entender comprovado o periculum in mora inverso. Apontou que o processo 

seletivo em análise é para substituir os servidores exonerados pela LC nº 182/20 a partir de 1/6/21, e 

que, caso não sejam aprovados servidores temporários para substituí-los, haverá o rompimento das 
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atividades essenciais desempenhadas pela SMAS, ocasionando um colapso no Município. Concluiu, com 

base no princípio da proporcionalidade e no art. 20 da LINDB, que a paralização do certame geraria mais 

prejuízos e transtornos do que benefícios ao Município. Ressaltou que a aplicação do periculum in mora 

inverso deve ser analisado caso a caso, sendo autorizado nos autos devido à segunda onda do COVID-

19, que impossibilita a realização de concurso público pelo Ente. Entendeu ser compreensível a exigência 

de experiência profissional como critério de desempate e de provimento, diante da conjuntura de 

enfrentamento à pandemia do Corona Vírus, não havendo tempo hábil para treinamento dos novos 

contratados.  Destacou que o art. 143 da Lei nº 9.503/97 (CTB) estabelece como requisito para o 

transporte de passageiros a habilitação de Carteira Nacional de Habilitação na categoria D, devendo a 

retificação e republicação do edital ser realizada, sob pena de multa. Diante do exposto, o TCMGO 

decidiu, por unanimidade em: (a) referendar a suspensão cautelar monocrática nº 003/21 e revogá-la; (b) 

não conceder a medida cautelar pleiteada, uma vez que no presente caso restou comprovado o periculum 

in mora inverso e a continuidade do processo seletivo simplificado acarreta resultado menos gravoso ao 

Município do que a sua suspensão; (c) ressalvar a exigência no edital de experiência profissional como 

requisito para admissão nas funções, tendo em vista não haver tempo para treinamento dos novos 

contratados, por se tratar de situação emergencial; e (d) determinar ao responsável que retifique o Edital 

a fim de exigir a CNH categoria “D” em conformidade com o art. 143 da Lei nº 9.503/97 (Acórdão nº 

02444/21. Processo nº 03175/21, Rel. Cons. Daniel Augusto Goulart, 12/5/21). 

 

  

Irregularidades em contratação de empresa para a realização de eventos e shows artísticos – 

Responsabilização do parecerista 

 

Em Representação encaminhada pelo Presidente da Câmara Municipal de Cachoeira Dourada foram 

relatadas supostas irregularidades no procedimento para contratação de empresa para a realização de 

eventos e shows artísticos mediante inexigibilidade de licitação. A Unidade Técnica constatou as seguintes 

inconformidades: (a) direcionamento de contratação; (b) inexigibilidade de licitação fora das hipóteses 

legalmente admitidas; e (c) emissão de parecer, pelo assessor jurídico, atestando a regularidade de 

processo de inexigibilidade viciado. Em consonância com a Secretaria de Licitações e Contratos e com o 

Ministério Público de Contas, o Relator concluiu pela afronta ao inciso II do art. 26 da Lei nº 8.666/93, 

tendo em vista que a escolha da empresa prestadora de serviço foi proposta pelo então Secretário de 

Turismo, sem nenhuma justificativa pertinente para tal. Constatou não ter havido comprovação de 

experiência da representante da empresa contratada na produção de shows artísticos, com a contratação 

dos serviços acessórios e os elementos estruturais necessários para a realização do evento. Observou não 

ter sido demonstrada a inviabilidade da competição, requisito indispensável para a contratação direta, 

conforme previsão do art. 25 da Lei nº 8.666/93. Constatou que a contratação de atração musical para o 

evento não foi realizada diretamente com o empresário exclusivo dos artistas, mas sim mediante 

intermediação de empresa contratada que possuía exclusividade para apresentação em dias fixos, em 

afronta ao inciso III do art. 25 da Lei nº 8.666/93. Entendeu ser indevida, em clara restrição à 

competitividade e consequentemente ao interesse público, a contratação mediante inexigibilidade para os 

serviços de palco, iluminação, segurança e banheiros, os quais deveriam ter sido licitados separadamente, 

em busca da proposta mais vantajosa à Administração. Constatou a ausência do devido levantamento de 

preços, tendo a Administração somente apresentado contratos anteriores da municipalidade, executados 
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ainda em 2013. Por fim, pontuou a existência de parecer jurídico atestando a regularidade da 

inexigibilidade de licitação maculada de vícios, que colaborou para o prosseguimento do certame e a 

contratação da empresa. Ressaltou que a manifestação, quando emitida nos moldes do art. 38 da Lei nº 

8.666/93, constitui fundamentação jurídica e integra a motivação da decisão adotada, como de fato 

ocorreu. Constatou que a fundamentação do parecer é omissa quanto à contratação dos serviços 

acessórios e dos elementos estruturais, caracterizando culpa grave, passível de responsabilização ao 

parecerista. Julgou a Representação procedente e aplicou multa ao Secretário de Turismo e ao Assessor 

Jurídico, tendo sido o voto aprovado por unanimidade (Acórdão nº 02530/21. Processo nº 13708/18, 

Rel. Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, 19/5/21). 

 

Irregularidade na locação de um galpão a ser utilizado como sede da Câmara Municipal 

 
O Pleno do TCMGO converteu em Tomada de Contas Especial a Representação formulada pelo 

Ministério Público de Contas (MPC), após constatar irregularidades na locação de um galpão a ser 

utilizado como sede do Poder Legislativo de Aparecida de Goiânia. Em consonância com a Secretaria de 

Licitações e Contratos e com o MPC, o Relator constatou que foi descumprida a regra do inciso X do 

art. 24 da Lei nº 8.666/93, posto que a dispensa de licitação foi indevida, afinal o imóvel locado era um 

galpão comum e suas características de instalação não atendiam às necessidades do órgão. Constatou a 

existência de dois laudos de avaliação de aluguel com valores discrepantes, um com imóvel dentro das 

características do termo de referência (mínimo 1.500m²), ao valor de R$20.000,00, e o outro elaborado 

pela Câmara de Valores Imobiliários do Estado de Goiás, em janeiro de 2018, no valor mensal de 

R$41.000,00. Constatou que os gestores simplesmente ofertaram na contraproposta ao proprietário do 

imóvel o valor de R$40.000,00, mencionando apenas o laudo de valor mais elevado, sem justificar a 

diferença de valores entre os documentos. Entendeu que o responsável não agiu com cautela no uso da 

verba pública, ocasionando dano ao erário, que deve ser ressarcido aos cofres municipais. Considerou 

que o Procurador Geral dever ser responsabilizado pela elaboração do parecer, que apesar de ser 

opinativo, deve se ater à lei, não sendo verificado no caso concreto o cumprimento dos requisitos do 

inciso X do art. 24 da Lei de Licitações e Contratos. Diante do exposto, concluiu pela irregularidade das 

contas tomadas, diante do cometimento das seguintes irregularidades: (a) sobrepreço/superfaturamento 

no valor do aluguel; (b) dispensa de licitação fora das hipóteses legais; (c) responsabilidade do Procurador 

Geral da Câmara Municipal na elaboração de parecer com erro grosseiro. Ainda, o Relator: (1) imputou 

multa ao Presidente da Câmara por infringir os arts. 37 e 70 da Constituição Federal (princípios da 

impessoalidade, da moralidade e da eficiência) e art. 3º e inciso X do art. 24, ambos da Lei nº 8.666/93. 

(2) imputou multa ao Procurador Geral da Câmara de Vereadores; e (3) recomendou ao atual Presidente 

do Poder Legislativo que faça a revisão do contrato de locação. O voto foi aprovado por unanimidade 

(Acórdão nº 02529/21. Processo nº 06644/19, Rel. Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, 19/5/21). 

 

OUTROS ÓRGÃOS 
 

STF - COVID-19: importação de vacinas por unidade federativa e manifestação da ANVISA. É 

possível que ente federado proceda à importação e distribuição, excepcional e temporária, de 
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vacina contra o coronavírus, no caso de ausência de manifestação, a esse respeito, da Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA no prazo estabelecido pela Lei 14.124/2021 

 

“Na linha da jurisprudência da Corte, os entes regionais e locais não podem ser alijados do combate à 

Covid-19, notadamente porque estão investidos do poder-dever de empreender as medidas necessárias 

para o enfrentamento da emergência sanitária resultante do alastramento incontido da doença. Isso 

porque a Constituição outorgou a todos os entes federados a competência comum de cuidar da saúde, 

compreendida nela a adoção de quaisquer medidas que se mostrem necessárias para salvar vidas e garantir 

a higidez física das pessoas ameaçadas ou acometidas pela nova moléstia. Exige-se, mais do que nunca, 

uma atuação fortemente proativa dos agentes públicos de todos os níveis governamentais, diante do 

elevadíssimo número de novas mortes e infecções diárias, as quais têm crescido exponencialmente, bem 

como da falta de vagas em Unidades de Terapia Intensiva, da insuficiência de leitos hospitalares, do 

desabastecimento de oxigênio, da carência de sedativos, relaxantes musculares, antivirais e antibióticos, 

dentre outros fármacos, sobretudo para atender os pacientes mais graves, o que está a indicar um iminente 

colapso da rede de saúde pública e privada, com consequências sanitárias inimagináveis. No caso, trata-

se de pedido de tutela provisória incidental em que o estado do Maranhão alega o descumprimento, pela 

União, do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19, o que teria levado a 

referida unidade federativa a adquirir 4.582.862 (quatro milhões, quinhentas e oitenta e duas mil, 

oitocentas e sessenta e duas) doses da vacina Sputnik V, produzida pelo Instituto Gamaleya da Rússia, 

nos termos da Lei 14.124/2021. Com base nesse entendimento, o Plenário, por maioria, referendou a 

decisão que deferiu parcialmente liminar em ação cível originária “para determinar que, no prazo máximo 

de 30 dias, a contar de 29.3.2021, a Anvisa decida sobre a importação excepcional e temporária da vacina 

Sputnik V, nos termos do art. 16, § 4º, da Lei 14.124/2021. Ultrapassado o prazo legal, sem a competente 

manifestação da Anvisa, estará o estado do Maranhão autorizado a importar e a distribuir o referido 

imunizante à população local, sob sua exclusiva responsabilidade, e desde que observadas as cautelas e 

recomendações do fabricante e das autoridades médicas”. Vencido o ministro Nunes Marques. Lei 

14.124/2021: “Art. 16. A Anvisa, conforme estabelecido em ato regulamentar próprio, oferecerá parecer 

sobre a autorização excepcional e temporária para a importação e a distribuição e a autorização para uso 

emergencial de quaisquer vacinas e medicamentos contra a covid-19, com estudos clínicos de fase 3 

concluídos ou com os resultados provisórios de um ou mais estudos clínicos, além de materiais, 

equipamentos e insumos da área de saúde sujeitos à vigilância sanitária, que não possuam o registro 

sanitário definitivo na Anvisa e considerados essenciais para auxiliar no combate à covid-19, desde que 

registrados ou autorizados para uso emergencial por, no mínimo, uma das seguintes autoridades sanitárias 

estrangeiras e autorizados à distribuição em seus respectivos países: (...) § 4º Na ausência do relatório 

técnico de avaliação de uma autoridade sanitária internacional, conforme as condições previstas no § 3º 

deste artigo, o prazo de decisão da Anvisa será de até 30 (trinta) dias.” (STF, Informativo de 

Jurisprudência do STF nº 1015. ACO 3451 TPI-Ref/DF) 

 

STJ - Concurso Público. Enfermeiro. Cadastro de Reserva. Direito à informação. Contratação 

temporária. Descaracterização. Contratação decorrente da pandemia causada pelo vírus SARS-

COV-2. Determinação judicial para contratação temporária 
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“A contratação temporária de terceiros para o desempenho de funções do cargo de enfermeiro, em 

decorrência da pandemia causada pelo vírus Sars-CoV-2, e determinada por decisão judicial, não 

configura preterição ilegal e arbitrária nem enseja direito a provimento em cargo público em favor de 

candidato aprovado em cadastro de reserva. A orientação da jurisprudência do STJ é no sentido de que 

a simples existência de contratação temporária não significa, por si só, a preterição a direito do aprovado 

em concurso público, e isso porque além de ter assento constitucional, ou seja, ser uma situação permitida 

pela lei maior do país, o que denota a sua regularidade intrínseca, a ilegalidade da contratação somente 

ocorrerá quando não observados os requisitos da lei de regência da respectiva unidade federativa. No 

caso analisado, o contexto da demanda revela, de um lado, que a Administração Pública local agiu com 

bastante clareza ao arregimentar candidatos para um certame no qual não havia vagas disponíveis, fato 

que não é debelado, por outro lado, com a contratação temporária de terceiros decorrente da 

excepcionalidade da situação, ainda atual, da pandemia decorrente do vírus Sars-CoV-2, causador da 

covid-19. Pesa considerar ainda que a contratação temporária questionada teve origem em demanda 

judicial ajuizada justamente com o escopo da necessidade temporária gerada pelo advento da pandemia. 

Isso corrobora ainda a inexistência de preterição ilegal, forte na jurisprudência desta Corte que assim 

compreende quando a nomeação decorre de determinação judicial. Normalmente os casos concretos 

avaliados referem-se à inobservância da ordem classificatória, mas como isso advém de decisão judicial 

então não haveria ilegalidade na prática administrativa, como no caso do AgInt no RMS 55.701/GO (Rel. 

Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/08/2020, DJe 01/09/2020). No presente caso, 

embora a situação fática seja distinta, a razão é a mesma, porque a Administração Pública local somente 

procedeu à contratação em virtude de ordem judicial, o que igualmente retira do fato a pecha da preterição 

ilegal” (STJ, Informativo de Jurisprudência nº 695. RMS 65.757-RJ) 

 

 

 TCU - Ato sujeito a registro. Registro tácito. Admissão de Pessoal. Revisão de Ofício. Prazo. 

STF. Repercussão Geral 

 

“Aplica-se aos atos de admissão de pessoal, por analogia, a decisão do STF no RE 636.553 (Tema 445 da 

Repercussão Geral), segundo a qual passados cinco anos, contados de forma ininterrupta, a partir da 

entrada de ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão no TCU, sem sua apreciação, o 

ato será considerado registrado tacitamente, abrindo-se, a partir daí, a possibilidade de revisão, nos termos 

do art. 54 da Lei 9.784/1999 c/c o art. 260, § 2º, do Regimento Interno do TCU”. (TCU, Boletim de 

Pessoal nº 89. Acórdão nº 5851/21) 
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