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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 e não consiste em repositório oficial de jurisprudência deste Tribunal. 
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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

  

Possibilidade de alteração do valor percebido por vereadores a título de subsídio durante a 

vigência da Lei Complementar nº 173/2020 

 

Em Consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de Palmelo foi questionada a possibilidade de 

aumento, reajuste ou adequação de subsídio antes de 31 de dezembro de 2021, tendo em vista a limitação de 

aumento das despesas com pessoal, prevista na Lei Complementar nº 173/2020, observando-se, contudo a 

existência de norma anterior que regulamenta e autoriza tais atos, conforme Lei Municipal nº 150/2012, de 

15 de agosto de 2012, ainda em vigor. Em resposta, o Relator afirmou que é possível haver elevação do valor 

percebido por vereadores a título de subsídio durante a vigência da Lei Complementar nº 173/2020, até o 

limite estabelecido na norma fixatória anterior à pandemia e aplicável na presente legislatura (2021/2024), na 

ausência de nova fixação, vez que, além de se tratar de direito constitucionalmente assegurado, a situação se 

amolda à exceção prevista na parte final do inciso I do art. 8º,da mencionada Lei Complementar, vale dizer, 

direito resguardado por legislação anterior ao estado de calamidade. A proposta de voto foi aprovada por 

unanimidade. (Acordão-Consulta nº 00003/2021. Processo nº 00823/21, Rel. Cons. Subst. Vasco Cícero 

Azevedo Jambo. 1º/6/21)   

 

Possibilidade do Vice Prefeito optar pela remuneração que recebia nos cargos efetivos 

anteriormente ocupados. Obrigação do órgão que foi realizada a escolha da remuneração pelos 

recolhimentos previdenciários 

 

O TCMGO respondeu Consulta, da Presidente da Câmara Municipal de Palminópolis, que questionou sobre 

a possibilidade de o vice-prefeito optar pela remuneração que recebia nos dois (2) cargos efetivos 

anteriormente ocupados e, assim, renunciar aos subsídios provenientes do cargo eletivo. Questões 

formuladas: (a) o servidor público que exerce dois cargos efetivos acumuláveis, no mesmo ou em distintos 

entes federativos, ao ser investido em mandato de vice-prefeito, pode optar pela remuneração desses dois 

cargos, em detrimento do subsídio do cargo eletivo?; (b) havendo a possibilidade e exercida essa opção, a 

qual ente federativo caberá o ônus do pagamento do servidor, o de origem ou o do cargo eletivo? Qual 

formalidade deverá ser adotada?; (c) como devem ser realizadas as contribuições previdenciárias? Em 

resposta ao item (a), o Relator afirmou que é assegurado optar pela remuneração de ambos os cargos efetivos, 

devendo ser considerados os valores que percebia antes das eleições e as cargas horárias correspondentes, 

em compatibilidade de horários, devendo haver, consequentemente, renúncia ao subsídio do cargo de vice-

prefeito, conforme inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal. No que tange ao item (b), entendeu que, 

em caso de opção pela remuneração dos cargos efetivos, o servidor permanecerá na folha de pagamento 

referente ao seu órgão de origem e serão assegurados os direitos inerentes à sua categoria, conforme disposto 

no § 3º do art. 39 da Constituição Federal. Contudo, o servidor deverá formular pedido de afastamento para 
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exercício de mandato eletivo ao seu órgão de origem, cujo deferimento é impositivo, por ser direito subjetivo 

do servidor eleito. Em relação ao questionamento (c), respondeu que se o servidor fizer a opção pelo subsídio 

os descontos das contribuições devidas pelo segurado e o custeio das contribuições devidas pelos órgãos 

com os quais o servidor mantenha vínculo funcional serão de responsabilidade do órgão de exercício do 

cargo político, competindo-lhe ainda o respectivo repasse dessas contribuições às unidades gestoras dos 

RPPS às quais o servidor afastado esteja vinculado. No caso de optar-se pela remuneração dos cargos de 

origem, nos termos permitidos pelo inciso II do art. 38 da Constituição Federal, o recolhimento e o repasse 

à unidade gestora do RPPS das contribuições correspondentes à parcela devida pelo servidor e pelo ente 

continuarão sob a responsabilidade de cada órgão ou entidade de origem. A proposta de voto foi aprovada 

por unanimidade. (Acordão-Consulta nº 00004/21. Processo nº 10369/20, Rel. Cons. Subst. Vasco C. A. 

Jambo. 1º/6/21).  

 

Possibilidade de contratação de atendente pessoal e/ou acompanhante para assistir vereador com 

deficiência 

 

Em Consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de Itaberaí foi questionada a possibilidade de 

se contratar atendente pessoal e/ou acompanhante para assistir vereador com deficiência e, em caso positivo, 

qual a forma jurídica adequada para a contratação. O Relator acompanhou a Unidade Técnica (SAP) e o 

Ministério Público de Contas (MPC) no sentido de que a contratação em questão seria por meio de cargo 

não efetivo, e, portanto, um caso de inviabilidade de realização de concurso público, posto que os cargos 

efetivos ou vitalícios referem-se apenas àqueles que vagarem por aposentadoria, morte, promoção, etc. (LC 

nº 173/2020), além disso, em razão da transitoriedade do mandato de vereador não seria razoável realizar 

concurso público para os cargos em questão. Foi respondido ao consulente que: (a) nos termos do artigo 8º 

da Lei nº 13146/2015 o Poder Público tem o dever de garantir o pleno exercício da vereança para vereador 

com deficiência e, em decorrência desse dever, há a possibilidade legal de se contratar profissional (is) 

adequado (s) para auxiliar (em) o parlamentar na transposição das barreiras enfrentadas, desde que os motivos 

para escolha do profissional ou dos profissionais sejam legítimos e razoáveis e que os atos e decisões 

decorrentes sejam motivados em processo administrativo próprio. Portanto, seria possível a contratação de 

atendente pessoal e/ou acompanhante para assistir vereador; (b) Esses profissionais devem ser contratados 

por prazo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos moldes 

do inciso IX do art. 37 da Constituição da República, uma vez que se trata de situação específica, individual 

e temporária, pois o mandato de vereador é de quatro anos. Alertou-se que devem ser seguidas as orientações 

da Resolução Normativa nº 7/2005-TCM/GO; (c) é necessária a edição de lei municipal especial e específica 

para autorizar e regulamentar este tipo de contratação temporária, que deve prever a flexibilização da forma 

de seleção, em razão da pessoalidade e da confiança exigidas para os auxiliares do vereador, dispensando-se 

a realização de processo seletivo público, cujo quantitativo de pessoal deve ser definido conforme a 

conveniência e a oportunidade da administração pública. Devem ser descritas, na lei, as atribuições, vedada 
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a estipulação de contraprestações desarrazoadas ou desproporcionais ao serviço a ser desempenhado. A 

remuneração deve ser fixada de forma compatível com os salários dos servidores do Poder Legislativo 

Municipal, e não podem ultrapassar o valor dos subsídios dos agentes políticos, em respeito ao disposto no 

§ 1º do art. 39 da Constituição Federal. A proposta de voto foi aprovada por unanimidade (Acórdão Consulta 

nº 00005/21. Processo nº 00773/21. Rel. Cons. Irany de Carvalho Júnior, 1º/6/21). 

 

Ato fixatório de subsídio de vereadores e Presidente da Câmara Municipal expedido para 

legislatura anterior — considerado legal para efeitos de gastos, com as devidas revisões 

 

O TCMGO respondeu Consulta formulada pela Presidente da Câmara Municipal de Serranópolis, que 

questionou sobre a possibilidade de o TCMGO considerar legal o ato fixatório expedido para legislatura 

anterior, para efeitos de gastos efetuados a título de subsídio dos vereadores e Presidente da Câmara 

Municipal, com as devidas revisões. A Secretaria de Atos de Pessoal (SAP) e o Ministério Público de Contas 

(MPC) consideraram ausente justa causa para responder à Consulta analisada, perante a existência de 

Instrução Normativa que sana a dúvida apontada. Contudo, a SAP, em atenção ao princípio da 

cooperação/colaboração, previsto no Código de Processo Civil, respondeu à indagação, ainda que de forma 

subsidiária, caso fosse dado prosseguimento ao feito. O Relator, a despeito de a Instrução Normativa nº 

04/12, considerou válido o ato de responder, de forma subsidiária, porque desse modo atinge-se a finalidade 

de informar aos jurisdicionados, nos termos do art. 277 do CPC-2015. Em resposta, afirmou que, por força 

do princípio da continuidade das leis, estampado no artigo 2º do Decreto-Lei nº 4657/1942 (LINDB) “não 

há obrigatoriedade na estipulação, a cada legislatura, de novos subsídios para os membros do Poder 

Legislativo Municipal.” Portanto, é válida e plenamente aplicável a lei fixatória elaborada no exercício 

anterior, com seus devidos ajustes anuais, realizados com base no inciso X do art. 37 da Constituição Federal, 

devidamente registrados e anotados, com base no art. 3º da Instrução Normativa nº 04/12 (TCMGO). 

Alertou-se aos Responsáveis que devem ser observados os regramentos contidos no Acórdão Consulta nº 

07/2011, que determina que eventual revisão geral anual a ser concedida no primeiro ano do mandato eletivo 

deverá ser proporcional em relação à data-base. A proposta de voto foi aprovada por unanimidade. (Acordão-

Consulta nº 00006/2021. Processo nº 02699/21, Rel. Cons. Subst. Flávio Monteiro de Andrada Luna. 

30/6/21) 

 

Proibição de aplicabilidade de lei municipal que eleva os valores dos subsídios de agentes 

públicos, publicada dentro do interregno proibitivo estabelecido no caput do artigo 8º da LC 

173/2020 

 

O TCMGO respondeu Consulta formulada pelo Prefeito de Uruana, que questionou: (a) se as proibições 

insertas no inciso VI do art. 8º da Lei Complementar nº 173/2020 alcançam a aplicabilidade de lei municipal 

que determinou a elevação dos valores dos subsídios de agentes políticos, promulgada anteriormente à edição 
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da citada Lei Federal; e (b) se seria possível o pagamento dos subsídios aos Secretários Municipais desde a 

publicação da lei que os majorou; caso seja passível de aplicação durante a pandemia, afinal estes não se 

sujeitariam ao princípio da anterioridade. Em relação ao item (a), o Relator respondeu que a lei municipal 

que fixa o subsídio dos Secretários Municipais, do Controlador Interno do Município e do Chefe do Controle 

Interno da Câmara Municipal de Uruana foi publicada 30/6/2020, data posterior à entrada em vigor da Lei 

Complementar nº 173 (28/5/2020, considerando o art. 1º do Decreto-Lei nº 4657/42). A lei municipal que 

eleva os valores dos subsídios de agentes públicos, que tenha sido publicada dentro do interregno proibitivo 

estabelecido no caput do artigo 8º da LC nº 173 (entre 28/05/2020 a 31/12/2021) não deve ser aplicada. 

No que tange ao item (b), tendo em vista que a lei que fixa o subsídio dos Secretários Municipais é posterior 

à referida lei complementar federal, esta somente poderá produzir efeitos financeiros a partir de 1º/1/2022, 

e que não poderá haver nenhum pagamento retroativo, conforme dispõe o § 3º do art. 8º da Lei 

Complementar nº 173/20, respeitando-se a jurisprudência pátria do STF e em virtude do caput do art. 37 da 

Constituição Federal, que impõe à Administração Pública o respeito aos princípios da moralidade e da 

impessoalidade. A proposta de voto foi aprovada por unanimidade. (Acordão-Consulta nº 00007/2021. 

Processo nº 01682/21, Rel. Cons. Subst. Maurício Oliveira Azevedo. 30/6/21) 

 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

Irregularidades em aquisição com preços acima do mercado — dispensa de licitação 

 

Em Denúncia recebida pela Ouvidoria do TCMGO foram relatadas irregularidades na aquisição de câmaras 

termográficas, com preços acima do mercado, decorrente de processo de dispensa de licitação, com 

fundamento na Lei nº 13.979/2020 (COVID-19), realizado pelo setor de compras do Município de Mineiros. 

Foram apontadas, dentre outras, os seguintes achados: 1) Especificação insuficiente do objeto e 2) 

Contratação antieconômica e/ou superfaturamento.  Com fundamento na análise da Secretaria de Licitações 

e Contratos, corroborada pelo MPC, o Relator entendeu que a especificação insuficiente do objeto ocasionou 

a contratação antieconômica e o superfaturamento na aquisição de duas câmaras termográficas, com preços 

acima do mercado, o que motivou a conversão dos presentes autos em Tomada de Contas Especial, com 

base nos arts. 6º e 7º da Instrução Normativa nº 07/15 do TCMGO, com vistas a apurar a responsabilidade 

pela ocorrência de dano ao erário, com averiguação de fatos, quantificação do dano, identificação dos 

responsáveis e para obter o devido ressarcimento aos cofres públicos. O Relator concluiu que a 

responsabilidade dos jurisdicionados é subjetiva, bastando simplesmente à configuração de culpa stricto 

sensu, e que é desnecessária a caracterização de conduta dolosa ou de má-fé do gestor para que este seja 

responsabilizado por prejuízo ao erário, decorrente de ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico. Determinou-

se a citação da empresa e da responsável pela cotação de preços para apresentarem defesa quanto aos indícios 

de superfaturamento apontados. O Relator conheceu a Denúncia e converteu os autos em Tomada de Contas 
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Especial. O Voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 02764/21. Processo nº 07800/20, Rel. Cons. 

Francisco José Ramos, 2/6/21). 

 

Irregularidade na contratação de médico auditor por credenciamento 

 

Em Representação encaminhada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO) foram relatadas 

supostas irregularidades na gestão de pessoal do Poder Executivo do Município de Caldas Novas. Constatou-

se que o vice-prefeito do município ocupava o cargo eletivo além de possuir mais dois contratos de 

credenciamento no Município de Trindade, quais sejam: 1) para prestação de serviço médico plantonista, 

especialista em ortopedia; 2) para prestação de serviço médico auditor. O Revisor entendeu que, em relação 

ao item 1 não ficou caracterizada irregularidade, afinal não há nos autos comprovação de que o vice tenha 

assumido, ainda que temporariamente, as funções do titular, sendo assim não se aplicaria a Resolução 

Consulta nº 23/2009. Além disso, destacou que o fato de o vice-prefeito de Caldas Novas firmar contrato 

de credenciamento médico no Município de Trindade não o torna servidor público, o que exclui a incidência 

do inciso II do art. 38 da Constituição da República. Entretanto quanto ao item 2, o Revisor entendeu que 

ficou caracterizada a irregularidade, posto que o cargo de auditor deveria ser exercido por servidores em 

cargos efetivos, uma vez que a natureza regulatória e fiscalizatória da atividade é típica de Estado, e, portanto, 

é indelegável a terceiros, devendo ser exercida por servidores efetivos, conforme Acórdão - Consulta nº 

23/2019 do TCMGO. Quanto à cominação de multa para o Prefeito de Trindade e ao vice-prefeito de Caldas 

Novas, o Revisor, de acordo art. art. 28 da LINDB (Lei nº 13.655/18), entendeu que foram estabelecidos 

novos parâmetros a serem observados quando da atribuição de responsabilidade pessoal a agentes públicos 

nas esferas administrativa, controladora e judicial. Assim, a verificação de ocorrência de erro grosseiro ou de 

dolo em suas manifestações danosas é premissa indispensável à responsabilização pessoal de determinado 

agente público. Tendo em vista que o Acórdão - Consulta nº 23/2019 deste Tribunal de Contas, que impede 

a contratação de médico auditor por credenciamento, é posterior à contratação, seria impossível a penalização 

de um gestor por norma inexistente. O Revisor divergiu da Unidade Técnica (SAP) e convergiu em parte 

com o Ministério Público para conhecer a Representação e no mérito julgá-la procedente, apenas em relação 

à prestação de serviço de médico auditor, por meio de credenciamento, função que deveria ser exercida por 

servidor efetivo. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 02778/21. Processo nº 11973/19, Rel. 

Cons. Daniel Augusto Goulart, 2/6/21). 

 

Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada para a prestação de 

serviços de facilities – Suspensão pela via Cautelar 

 

Em Denúncia, com pedido de Cautelar, foram relatadas irregularidades em Pregão Presencial que tinha por 

objeto o Registro de Preços para eventual contratação de empresa especializada para a prestação de serviços 

de facilities, visando atender às necessidades da Secretaria de Educação e Cultura de Aparecida de Goiânia. 
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Em síntese, a denunciante alegou violação ao § 5º do artigo 109 da Lei nº 8.666/93, pela abertura do prazo 

recursal antes do recebimento da proposta declarada vencedora, a inobservância de Súmula nº 262 do 

Tribunal de Contas da União, e do inciso II, § 1º, alíneas “a” e “b” do art. 48 Lei nº 8.666/93, com a 

consequente desclassificação sumária de 16 (dezesseis) licitantes. Além disso, o Ministério Público de Contas 

detectou outros vícios: Apesar de a contratação de facilities ser admitida pelo TCU, em exceção à regra do 

parcelamento, desde que apresente ampla justificativa (Súmula nº 247), observa-se que o edital vai além dos 

serviços de copeiragem, portaria, limpeza, conservação e segurança, incluindo-se serviços de preparação e 

dispensação de alimentação escolar (merendeiros), o que não parece comum na oferta de serviços de facilities; 

a opção pela contratação integrada de serviços distintos, o que, presumidamente, limita a competição, não 

está acompanhada de demonstração dos ganhos técnicos ou econômicos no termo de referência (Item 3), 

que apenas expressa razões gerais para a terceirização, não para o objeto indiviso; a ausência de parcelamento 

do objeto também quanto à extensão das unidades a serem atendidas, uma vez que o edital pretende que os 

serviços sejam executados na sede da Secretaria da Educação, nas escolas e nos CMEIs, em mais de 114 

unidades; o termo de referência alude aos limites de despesa com pessoal da Lei de Responsabilidade Fiscal 

(LRF) como justificativa para a contratação, limites que impediriam outras formas de recrutamento de 

pessoal. O Relator constatou que a adição efetuada pelo MPC foi bem fundamentada para subsidiar as 

alegações feitas, com citação de jurisprudência do Tribunal de Contas da União, além de apresentar tabela 

de relação de licitantes e atividades econômicas. O Relator apontou que no fato narrado pela denunciante e 

pelo MPC há indícios de ilegalidade, na pronta desclassificação de licitantes, em virtude da apresentação de 

planilhas de custos e de formação de preços, com alguns itens faltantes ou com valores formalmente 

inadequados, sem lhes oportunizar a prévia chance de retificar as falhas apontadas, o que tem sido reprimido 

pela jurisprudência do TCU, além da restrição potencial à competitividade, tendo em vista que o edital não 

é claro quanto à necessidade de indicação do custo da mão de obra na planilha da proposta como um serviço 

extra, em separado e adicionalmente ao custo da mão de obra contemplada nos demais itens de serviço. 

Comprovou o fumus boni iuris, ao constatar a plausabilidade do pedido/direito. Entendeu configurado o 

periculum in mora, já que, se o Tribunal não atuar e suspender o Pregão Presencial, a Administração Pública 

Municipal poderá, a qualquer momento, declarar a licitante vencedora e firmar o contrato. Assim, o Relator 

deferiu monocraticamente a Cautelar, e determinou que o Pregão Presencial nº 158/2020 seja suspenso, na 

fase em que se encontra, até manifestação conclusiva do TCMGO. A Cautelar foi referendada por 

unanimidade. (Acórdão nº 03065/21. Processo nº 05203/21. Rel. Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, 

16/6/21). 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 
 

STF - Controle judicial da aplicação do percentual mínimo de recursos orçamentários em ações e 

serviços públicos de saúde 
 

“É compatível com a Constituição Federal controle judicial a tornar obrigatória a observância, tendo em 

conta recursos orçamentários destinados à saúde, dos percentuais mínimos previstos no artigo 77 do Ato das 
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Disposições Constitucionais Transitórias, considerado período anterior à edição da Lei Complementar nº 

141/2012.”. O controle judicial da exigência de aplicação de um percentual mínimo de recursos 

orçamentários em ações e serviços públicos de saúde, previsto no art. 77 do Ato das Disposições 

Constitucionais Transitórias (ADCT), é compatível com a Constituição Federal (CF) desde a edição da 

Emenda Constitucional (EC) 29/2000. Apesar de o Plenário do STF já ter se manifestado pela 

impossibilidade de aplicação, antes do advento da Lei Complementar (LC) 141/2012, da sanção de restrição 

de transferência voluntária federal a estado-membro em razão do descumprimento do percentual mínimo de 

gastos em saúde (1), isso não conduz à impossibilidade do controle judicial do cumprimento dos percentuais 

mínimos de aplicação de recursos, previstos no art. 198, § 2º, II, da Constituição c/c o art. 77, § 1º, do ADCT 

(2). A regra instituidora da sanção imputável ao ente federativo que descumpre o mínimo constitucional só 

sobreveio com a edição da LC 141/2012, mas a exigência de aplicação de um percentual mínimo em ações 

e serviços públicos de saúde decorre diretamente da Constituição, desde a edição da EC 29/2000. Com 

efeito, o art. 77, III e § 1º, do ADCT (4) indica expressamente os percentuais mínimos a serem observados 

pelos municípios desde o ano 2000, deixando claro o caráter autoaplicável da previsão, que deveria ser 

obedecida desde a sua promulgação. Com base nesse entendimento, ao apreciar o Tema 818 da repercussão 

geral, o Plenário, por maioria, deu parcial provimento ao recurso extraordinário. Vencidos o ministro Marco 

Aurélio (relator), que deu provimento ao recurso, e o ministro Alexandre de Moraes, que lhe negou 

provimento.  RE 858075/RJ.” (STF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1017. RE 858075/RJ ) 

 

 TCU - Pessoal. Aposentadoria. Vantagem opção. Vedação. Marco Temporal 

 

“É vedado o pagamento das vantagens oriundas do art. 193 da Lei 8.112/1990, inclusive o pagamento parcial 

da remuneração do cargo em comissão (“opção”), aos servidores que implementaram os requisitos de 

aposentadoria após 16/12/1998, data de publicação da EC 20/1998, que limitou o valor dos proventos à 

remuneração do cargo efetivo no qual se deu a aposentadoria. Acórdão nº 8120/21”. (TCU, Boletim de 

Pessoal nº 90. Acórdão nº Acórdão 8120/2021 Primeira Câmara ) 
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