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TÉCNICO-ADMINISTRATIVA 

  

O Decreto Municipal declarando calamidade pública em razão da pandemia do Coronavírus é o 

termo inicial para incidência das vedações estabelecidas pelo art. 8º da LC nº 173/20 

 

Em Consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de Aragoiânia, foi questionado sobre a 

possibilidade de pagamento do subsídio dos Vereadores da atual legislatura no valor fixado na legislatura 

anterior, cujo período inicial de vigência coincide com o lapso temporal estabelecido no caput do art. 8º da 

LC nº 173/20, desde que a Assembleia Legislativa não tenha referendado o Decreto Municipal de situação 

de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19. O Relator apresentou proposta de voto 

acompanhando as manifestações da Unidade Técnica e do Ministério Público de Contas. Salientou que o 

inciso I da referida norma proíbe a concessão de qualquer título de vantagem, aumento, reajuste ou 

adequação remuneratória a membros de Poder ou de órgão, servidores e empregados públicos, exceto 

quando derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal anterior à calamidade 

pública pelos Entes afetados pela calamidade pública decorrente da pandemia do coronavírus, até 31/12/21. 

Afirmou que as restrições impostas no inciso I do art. 8º da LC nº 173/20 devem ser observadas a partir do 

decreto municipal expedido pelo Chefe do Poder Executivo Municipal, antes mesmo do reconhecimento 

pela Assembleia Legislativa, tendo em vista que o termo inicial do caput do referido artigo é a efetiva situação 

de calamidade pública. Ressaltou que, tendo decretado o estado de calamidade pública em razão da pandemia 

de coronavírus, a Câmara Municipal somente poderá pagar os subsídios fixados no ano anterior, em valores 

superiores ao da antiga legislatura, a partir de 1º de janeiro de 2022. Citou a INTCMGO nº 13/20, que, no 

inciso II do art. 1º, estabelece que os efeitos financeiros relativos à fixação dos subsídios com eventual 

alteração/majoração relacionados à atual legislatura somente terão início em 1/1/22, vedada qualquer 

cláusula de retroatividade, nos termos do §3º do art. 8º da LC nº 173/20. Por fim, explicou que as vedações 

estabelecidas pela legislação mencionada só poderão deixar de ser observadas quando a Assembleia 

Legislativa formalmente não reconhecer o decreto de calamidade expedido pelo Prefeito. Advertiu que a 

omissão ou demora na expedição do ato de reconhecimento pelo Poder Legislativo Estadual não justifica a 

inobservância das vedações legais. A Proposta de Voto foi aprovada por unanimidade. (Acórdão-Consulta 

n° 00008/21. Processo n° 00730/21. Rel. Cons. Subs. Vasco Cícero Azevedo Jambo, 7/7/21). 

 

Possibilidade de reajuste para preservação do valor real de aposentadorias e pensões diante das 

restrições previstas pela LC nº 173/20 

 

Em Consulta formulada pelo gestor do Goiatuba – Prev foi solicitado posicionamento sobre o reajustamento 

dos benefícios de aposentadoria e pensão por morte de servidores municipais vinculados ao regime próprio 

de previdência, tendo em vista as proibições estabelecidas no art. 8º da LC nº 173/20, nos seguintes termos: 

(a) “O reajustamento, seja pela paridade ou preservação do valor real, da remuneração das aposentadorias e pensão por morte, 
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está incluído na proibição da suscitada Lei Federal?”; (b) “Para os benefícios que possuem o total da remuneração, valor menor 

ao do salário mínimo vigente, é devido a aplicação de complemento constitucional até a vigência da proibição da Lei Federal 

Complementar?”; e (c) “Após o período proibitivo (31/12/2021), os reajustes que eram devidos poderão/deverão ser aplicados 

os benefícios geridos pelo RPPS?”. Em resposta ao item (a), o Relator afirmou que os reajustes dos proventos de 

aposentadoria e pensão concedidos para preservação do valor real não foram afetados pelas restrições 

estabelecidas no art. 8º da LC nº 173/20, posto que esta norma não pode suprimir direitos constitucionais 

resguardados no §8º do art. 40 da CF/88, desde que o índice não seja superior ao IPCA. Por outro lado, os 

benefícios concedidos com paridade poderão ser reajustados, desde que decorra de revisão geral anual, 

concedida aos servidores em atividade, nos moldes do inciso X, do artigo 37 da CF/88, a qual deve estar 

prevista em dotação da LOA e autorizada na LDO, ou de sentença judicial transitada em julgado ou, ainda, 

de determinação legal anterior ao estado de calamidade e devem ser decorrentes da revisão geral anual dos 

servidores em atividade, nos termos do inciso VIII do art. 8º da referida Lei Complementar. No que tange 

ao questionamento (b), tendo em vista que os reajustes não estão sujeitos às vedações estabelecidas pelo 

Programa Federativo de Enfrentamento à Covid-19, entendeu pela procedência do complemento aos 

benefícios previdenciários concedidos com valor inferior ao salário mínimo, nos termos §2º do art. 40 c/c § 

2º do art. 201, ambos da CF/88. Explicou que norma hierarquicamente inferior (contida em Lei 

Complementar) não suprime disposição contida na Constituição Federal. Ressaltou, entretanto, que o 

complemento não deverá ser pago quando se tratar de proventos de pensão concedidos sob a égide da EC 

nº 103/19, que alterou o §7º do art. 40 da CF/88, e possibilitou o pagamento deste benefício em patamar 

inferior ao salário mínimo, quando o dependente/beneficiário não tiver a pensão por morte como única 

fonte de renda. Em relação ao questionamento (c), respondeu que, caso não sejam concedidos os reajustes 

durante o período em que o ente esteja enfrentando os impactos da pandemia, eles poderão ser 

implementados a posteriori, nos termos do disposto no § 8º do art. 40 da CF/88 e no art. 7º da EC nº 41/03, 

bem como nas disposições constantes na lei do RPPS acerca da data base e ao índice a ser utilizado. A 

Proposta de Voto foi aprovada por unanimidade. (Acordão-Consulta nº 00009/21. Processo nº 00327/21, 

Rel. Cons. Subst. Vasco Cícero Azevedo Jambo. 7/7/21) 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

Expedida Medida Cautelar por irregularidades diversas na aquisição de grupos de geradores de 

energia 

 

 

Em Denúncia com pedido de Medida Cautelar, recebida pela Ouvidoria do TCMGO, foram relatadas 

restrição o ao caráter competitivo e direcionamento de Pregão realizado pelo Município de Mineiros visando 

a aquisição de grupos de geradores de energia para o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE, com 

valor estimado de R$450.000,00. Foram apontadas, dentre outras, as seguintes irregularidades: (a) ausência 
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de publicidade e de resposta pela pregoeira a questionamento/impugnação tempestiva realizada, via e-mail, 

sobre cláusulas do Edital do Pregão, em desacordo com o item 11.4 do ato convocatório; (b) exigência 

desnecessária de que o Quadro de Paralelismo e Transferência Automática a ser adquirido tenha altitude até 

3.000 metros sem despontenciamento, visto que o município de Mineiros possui altitude de 760 metros; (c) 

restrição ao caráter competitivo do certame, ao exigir que a Assistência Técnica do fornecedor disponha de 

infraestrutura de atendimento técnico, com equipe especializada, em um raio máximo de 450 quilômetros da 

sede do Município,  oferecendo um completo suporte de pós-venda com estoques de peças de reposição 

durante o período de garantia bem como um canal de atendimento telefônico disponível para chamadas de 

urgência, visto que só é possível atender tais requisitos as empresas estabelecidas com matriz no estado de 

Goiás. O Relator acolheu o posicionamento da Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia 

(SFOSEng) e do Ministério Público de Contas (MPC), manifestando-se pelo provimento parcial da 

Denúncia, reconhecendo as irregularidades acima elencadas. Sobre o item (a), entendeu ter havido burla ao 

disposto no §1º do art. 41 da Lei nº 8.666/93, posto que a Pregoeira não respondeu a impugnação da 

denunciante. No que tange à irregularidade (b), aduziu que a exigência de que o quadro de paralelismo tenha 

altitude de 3.000 metros está em desacordo com a norma técnica NTC-47 da Enel-GO, que determina que 

os equipamentos devem ser projetados para instalação abrigada ou ao tempo, dentre outras especificações, 

com altitude limitada a 1000 metros. Acolheu a sugestão da SFOSEng, corroborada pelo MPC, e 

recomendou que, em futuros processos licitatórios, a Administração não exija especificações técnicas de 

equipamentos que extrapolem excessivamente as condições ambientais de operação. Em relação ao item (c), 

afirmou que a exigência de comprovação de instalações da contratada num raio de 450 quilômetros da sede 

municipal configura limitação de atividade em local específico, o que é vedado pelo inciso II do § 5º do art. 

30 da Lei nº 8.666/93. O Relator considerou a procedência do fato denunciado, contudo, sem a aplicação de 

multa aos responsáveis, uma vez que não houveram licitantes eliminadas devido às exigências, nem tampouco 

prejuízo ao certame. Por fim, recomendou aos gestores e à Administração que: (1) apresente as cláusulas 

licitatórias de forma clara, a fim de se evitar ambiguidade e obscuridade das informações; (2) evite cláusulas 

que exijam um excesso de formalismo; (3) não exija certificados de produtos/equipamentos como requisito 

de habilitação, mas somente na fase de entrega dos produtos, observando as normas técnicas nacionais 

vigentes; (4) não exija especificações técnicas de equipamentos que extrapolem excessivamente as condições 

efetivamente necessárias de operação; (5) não exija, a título de qualificação técnica, comprovação de atividade 

em locais específicos. O Voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 03534/21. Processo nº 07691/20, 

Rel. Cons. Francisco José Ramos, 7/7/21). 

 

Imputação de multa por contratação direta de serviços advocatícios corriqueiros, ausente os 

requisitos de singularidade do objeto dispostos na Lei nº 8.666/93 

 

O TCMGO julgou procedente Representação formulada pelo MPGO que apresentou irregularidades em 

contratação direta de empresa para a prestação de serviços de consultoria e assessoria jurídica continuadas 
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no Município de Pires do Rio, a partir do exercício financeiro de 2017. O Relator concordou integralmente 

com os posicionamentos expostos pela Secretaria de Licitações e Contratos e pelo Ministério Público de 

Contas, ao verificar a ausência de singularidade no objeto contratual. Afirmou que o serviço executado pela 

empresa contratada mediante inexigibilidade era corriqueiro, ligado às atribuições administrativas típicas do 

Poder Executivo, como emissão de pareceres sobre a necessidade de licitação ou contratação direta, soluções 

administrativas (rescisão ou renovação contratuais), elaboração e assinaturas de pareceres, realização de 

consultas por e-mail ou telefone, além de assessoria jurídica junto ao TCMGO (respondendo diligências, 

impetrando recursos e acompanhando processos e análise de aplicação da lei ao caso concreto). Pontuou 

que a contratada apresentava atuação inerente à advocacia pública, cujas atribuições não escapam à rotina do 

órgão contratante, fugindo do conceito de objeto singular previsto na norma a fim de justificar a contratação 

por inexigibilidade. Constatada a contratação direta visando a prestação de serviços de assessoria jurídica, 

quando não presente a singularidade do objeto que autorizaria a inexigibilidade do procedimento licitatório, 

bem como a inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do poder público, apontou a afronta à 

norma imposta no inciso II do art. 13 c/c art. 25 da Lei nº 8.666/93. Diante do exposto, o Relator julgou 

procedente a Representação e imputou multa à Prefeita. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 

03548/21. Processo nº 15383/19. Rel. Cons. Sub. Flavio Monteiro de Andrada Luna, 7/7/21). 

 

Restituição ao erário em omissão ao dever de prestar contas e diversas irregularidades em gestão 

municipal 

 

Em Representação, convertida em Tomada de Contas Especial, foi apontada desvio de finalidade de recursos 

destinados a convênio celebrado com a Liga Iporaense de Futebol Amador, pagamento de subsídio a maior 

aos membros do Poder Legislativo, além de outras irregularidades no município de Iporá. A Relatoria julgou 

regulares as contas tomadas do Presidente da Câmara Municipal na gestão de 2013, referentes ao pagamento 

de subsídio a maior ao Presidente da Câmara em relação aos demais vereadores, inexistindo favorecimento 

e/ou dano ao erário, havendo apenas um acordo entre os Edis com o intuito de não ultrapassar o limite de 

gasto com folha de pagamento, previsto no § 1º do art. 29-A da CF/88. Em relação às contas tomadas do 

Poder Executivo, decidiu pela emissão Parecer Prévio pela rejeição, diante da apuração de dano ao erário 

ocasionado pela realização de pagamento em favor da Liga Iporaense de Futebol, mediante a celebração de 

Convênios sem a necessária comprovação da efetiva execução das despesas típicas. Destacou, nos termos do 

Acórdão nº 06283/18, que os recursos destinados aos convênios celebrados com a Liga Iporaense não foram 

utilizados exclusivamente para atender o objeto de sua vinculação, o que gerou dano ao erário, ante a ausência 

de benefício da população municipal, e o atendimento exclusivo de interesse privado. Evidenciou que, muito 

embora o Convênio nº 13/13 tenha sido celebrado com a entidade de futebol amador, consta nos planos de 

trabalho elaborados pela proponente que os valores foram destinados para o pagamento de despesas fora da 

competência temporal do ajuste. No que tange ao Convênio nº 09/14, não houve comprovação de que os 

recursos destinados foram de fato transferidos ao beneficiário, bem como de que foram utilizados 
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exclusivamente para atender a despesa de custeio do seu objeto, visto a ausência de qualquer documentação 

comprobatória. Afirmou que o responsável omitiu-se em seu dever constitucional de prestar contas, em 

desrespeito ao parágrafo único do art. 70 da CF/88. Citou jurisprudência do TCU, que determina que a 

prova indiciária é um meio de prova indireto admitido no âmbito das Cortes de Contas, devendo o 

responsável promover o integral ressarcimento dos recursos aos cofres públicos. Além disso, o Relator 

considerou parcialmente procedente os outros itens da Representação e julgou procedente as seguintes 

irregularidades: (a) existência de dano ao erário pela não aplicação do recurso financeiro vinculado ao 

Convênio nº 13/13 aos objetivos propostos nos instrumentos legais que o autorizaram, ao se parametrizar 

o marco temporal das despesas realizadas pela convenente e a vigência do Plano de Trabalho, bem como 

pela não comprovação de que os recursos destinados ao Convênio n. 09/24 foram de fato transferidos à 

Liga Iporaense de Futebol Amador e que foram utilizados exclusivamente para atender a despesa de custeio 

do seu objeto; (b) o não cumprimento de carga horária pelos médicos do Município na gestão 2013/2016, 

ante à ausência de controle de frequência, visto que a documentação trazida aos autos não possui os 

elementos essenciais para comprovar o efetivo cumprimento da carga horária pelos médicos, em desrespeito 

ao art. 63 da Lei nº 4.320/64, ao art. 113 da Lei nº 8.666/93 e ao Decreto nº 1.590/95; (c) a majoração da 

Contribuição para o Custeio da Iluminação Pública em 100% sem lei autorizativa e realizar a cobrança dentro 

do mesmo exercício da edição do Decreto nº 34/14, que estipulou o referido aumento, desrespeitando as 

garantias constitucionais da legalidade, da anterioridade do exercício e da anterioridade mínima, afrontando 

os art. 149-A e art.150, III, “b” e “c”, ambos da CF/88; (d) a intempestividade, pelo Poder Executivo 

(Prefeitura e FMS), no envio de documentos solicitados pelo Poder Legislativo, em descumprimento ao 

inciso VI do art. 70 da CE/89 e ao inc. XXI do art. 68 da Lei Orgânica Municipal; (e) a intempestividade no 

envio à Câmara Municipal dos Balancetes Financeiros do Poder Executivo, FMS, FMAS, FUNDEB e IPASI, 

referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2014; (f) o não envio de documentos solicitados pelo Conselho 

Municipal de Saúde (CMS); (g) a abertura de crédito adicional de natureza suplementar além do autorizado 

no orçamento nos meses de outubro e novembro do exercício 2013; (h) a utilização de máquinas e de 

servidores do município para atividade particular. Manifestou, ainda, pela aplicação de multas aos 

responsáveis e expediu recomendações e alertas na forma discriminada na fundamentação. Por fim, fixou 

prazo vinte dias, contados do trânsito em julgado, para que o atual Prefeito informe a situação atual da 

cobrança da COSIP, demonstrando se já houve sua regularização por meio de lei, enviando-a ao TCMGO. 

O Voto foi aprovado por unanimidade (Parecer Prévio nº 00320/21. Processo nº 21378/14, Rel. Cons. 

Francisco José Ramos, 7/7/21). 

 

Nepotismo: Contornos e definições em análise de medida cautelar pelo afastamento de servidor  

 

Em análise a pedido de Medida Cautelar, o Plenário do TCMGO reafirmou posicionamento consolidado 

acerca dos limites e características no nepotismo no serviço público. Em Representação formulada por 

vereadores de São Domingos, foi relatada suposta prática de nepotismo decorrente da nomeação de Assessor 
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Especial Nível I no âmbito da Secretaria de Assistência Social. Conforme demonstrado, o nomeado seria 

filho de servidora responsável pelo Fundo Municipal de Assistência Social da Criança e do Adolescente e 

ocupante de cargo de Assessora Especial Nível III, na mesma pasta. Os representantes alegaram que o 

Prefeito “descumpriu os mandamentos do art. 37 da Constituição, do art. 92 da Constituição do Estado de Goiás, além do 

art. 91 da Lei Orgânica do Município de São Domingos, além da Súmula Vinculante n° 13”. O Relator, após consulta 

realizada no site do município, confirmou as informações prestadas pelos denunciantes, e declarou presentes 

os requisitos necessários para admitir a Representação, dispostos no art. 203 do RITCMGO. Assinalou que 

a Súmula Vinculante nº 13 do STF estabelece proibição de nomeação quando houver vínculo de parentesco 

entre a pessoa nomeada e servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou 

assessoramento. Afirmou que, apenas pela literalidade do normativo, o fato de genitora ser investida em 

cargo de assessoramento, na mesma pessoa jurídica de seu suposto filho, incidiria em nepotismo. Ressaltou, 

contudo, que a SV nº 13 não abrange todas as possibilidades existentes de configuração de nepotismo na 

Administração Pública, tendo o TCMGO emitido o AC-CON nº 031/17 estabelecendo critérios objetivos 

para a identificação das situações irregulares. Pontuou ser a irregularidade presente quando identificada 

relação de parentesco entre a pessoa nomeada e o ocupante de cargo de direção, chefia ou assessoramento a 

quem tiver subordinado. Observou que na proposta de voto que fundamentou a citada decisão foi destacada 

a possibilidade da existência de “nomeações de pessoas com relações de parentesco com agentes a quem, mesmo não 

subordinada de maneira direta, possa a ele responder eventualmente” (esta reconhecida pela jurisprudência dos 

Tribunais), bem como a necessária análise dos casos concretos para concluir acerca do nepotismo. Afirmou 

que, no caso em análise, a simples documentação apresentada não é o bastante para evidenciar de forma clara 

a situação de nepotismo, sendo necessária a confirmação no bojo da instrução processual. Sendo assim, ainda 

que possível o periculum in mora, pela renovação periódica de eventual irregularidade, opinou pela não 

concessão do pedido cautelar, diante da não evidência do fumus boni iuris. Salientou não ter encontrado 

justificativas plausíveis para determinar, cautelarmente, o afastamento do servidor comissionado e a 

suspensão de seus pagamentos, podendo a Unidade Técnica solicitá-los, a qualquer tempo, se entender 

necessário. Salientou que a Medida Cautelar é procedimento excepcional, devendo ser expedida tão somente 

diante de fundado receio de grave lesão ao erário ou a direito alheio que objetiva assegurar, bem como para 

garantir, a eficácia das decisões proferidas por esta Corte de Contas. A proposta de voto foi aprovada por 

unanimidade (Acórdão nº 03665/21. Processo nº 06011/21. Rel. Cons. Subst. Vasco Cícero Azevedo Jambo, 

28/7/21). 

 

Suspensão cautelar de pregão eletrônico para a aquisição de pneus por cláusula restritiva ao 

caráter competitivo do certame 

 

Em Denúncia, com pedido de Cautelar, foram relatadas irregularidades no registro de preços para futura e 

eventual aquisição de pneus de primeira linha, ressolagens de pneus, câmeras de ar novas, chaves de impacto, 

retífica e máquina de desmontar pneu, destinado à manutenção da frota de veículos da Administração Direta 

e Indireta de Itumbiara. O Relator apontou indícios de ilegalidades no edital convocatório, diante de cláusula 

que exigia como requisito de qualificação técnica a apresentação de Cadastro Técnico Federal – CTF IBAMA 
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do fabricante e do importador dos produtos. Ressaltou que a previsão contraria o disposto no inciso I do 

§1º do art. 3º da Lei 8.666/93, posto que tal exigência veda na prática, de forma indireta, a participação de 

licitantes que trabalham com itens de origem estrangeira, já que fabricantes de outros países dificilmente 

fariam essa certificação por conta própria, que, via de regra, é de interesse do importador ou licitante. Diante 

do exposto, comprovou a existência do “fumus boni iuris”, e constatou a plausabilidade do pedido/direito. 

Entendeu configurado o “periculum in mora”, já que, se o Tribunal não atuasse para suspender imediatamente 

a abertura do Pregão, marcada para 26/7/21, poderia haver o direcionamento do certame. O Relator deferiu 

monocraticamente a Cautelar, até a manifestação conclusiva do TCMGO. A Cautelar foi referendada por 

unanimidade (Acórdão nº 03662/21. Processo nº 06849/21. Rel. Cons. Francisco José Ramos, 28/7/21). 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

TCU - Pessoal. Ato sujeito à registro. Registro tácito. STF. Repercussão geral. Prazo. Decadência. 

Interrupção. Suspensão 

 

“O prazo de cinco anos estabelecido pelo STF para a apreciação definitiva de atos sujeitos a registro, contado 

da data de entrada do ato no TCU (RE 636.553 – Tema 445 da Repercussão Geral), possui natureza 

decadencial, não se sujeitando a marcos suspensivos ou interruptivos.” (TCU, Boletim de Jurisprudência do 

TCU nº 361, Acórdão nº 8660/21) 

 

 TCU - Licitação. Pregão eletrônico. Obrigatoriedade. Serviços comuns. Consultoria. Software 

educativo 

 

“Serviços de consultoria técnica e educacional na Plataforma Microsoft 365 devem ser contratados por meio 

de pregão eletrônico, pois são serviços comuns e padronizados, passíveis de ser prestados de maneira 

praticamente idêntica, sem margem significativa para diferenciação técnica, por vários parceiros certificados 

pela empresa Microsoft.”. (TCU, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 361, Acórdão nº 1410/21) 

 

TCU - Responsabilidade. Contrato administrativo. Superfaturamento. Solidariedade. Proposta de 

preço. Orçamento estimativo 

 

“As empresas que oferecem propostas com valores acima dos praticados pelo mercado, tirando proveito de 

orçamentos superestimados elaborados pelos órgãos públicos contratantes, contribuem para o 

superfaturamento dos serviços, sujeitando-se à responsabilização solidária pelo dano evidenciado.”. (TCU, 

Boletim de Jurisprudência do TCU nº 361, Acórdão nº 1427/21) 
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