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Com o objetivo de criar mais uma fonte de pesquisa dentro do Informativo de Jurisprudência, o Consolidado Anual sintetiza 

em documento único todos os boletins lançados anualmente, sendo o consolidado do ano vigente atualizado a cada mês, ou 

seja, sempre que for lançado um novo Informativo. Para pesquisar determinado tema em cada Consolidado basta seguir os 

seguintes passos: 

 

1. abrir o Consolidado, clicando no arquivo do ano de sua preferência;  

2. clicar, ao mesmo tempo, nas teclas “Ctrl” + “F”;  

3. inserir palavra-chave (tema de pesquisa) no campo que aparecerá no alto da tela de seu computador;  

4. havendo o termo procurado no documento Consolidado, ele será imediatamente localizado no corpo do texto.  
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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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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 

 

TCMGO delibera sobre natureza jurídica do “jetom” e impossibilidade de majoração do valor 

durante o estado de calamidade ocasionado pela Covid-19 

 

Em Consulta formulada pelo gestor do Fundo Municipal de Educação de Águas Lindas de Goiás, o 

TCMGO se manifestou quanto à natureza jurídica do “jetom” dos membros de Conselhos Municipais e 

sobre a possibilidade de aumento diante da LC nº 173/20 (Programa Federativo de Enfrentamento à 

Covid-19) e da Lei nº 9.504/97 (Normas para as eleições) e suas particularidades. O Relator acompanhou 

a Unidade Técnica (SAP) e o Ministério Público de Contas para responder ao consulente que: (a) a 

majoração de ‘jetom’ durante o estado de calamidade ocasionado pela COVID-19 está vedada pelos 

incisos I e VI do art. 8º da LC nº 173/20, a menos que a legislação que promoveu a alteração tenha sido 

editada antes do estado de calamidade ocasionado pela pandemia, porque aí estaria inserida na exceção 

legal; (b) tratando-se a verba jetom de parcela integrante da remuneração do servidor público, a sua 

majoração durante o período eleitoral, estabelecido na Lei nº 9.504/97, encontra-se, em princípio, vedada; 

(c) de acordo com a jurisprudência majoritária, o ‘jetom’ é uma verba de cunho remuneratório, espécie 

de gratificação propter laborem em razão de um trabalho adicional a ser prestado para a Administração 

Pública, que esteja fora das atribuições ordinárias do agente; e (d) em razão do princípio da reserva de lei, 

ao qual a Administração Pública se submete, especialmente em matéria de remuneração, nos termos do 

inciso X do art. 37 da Constituição da República, somente por lei específica é possível fixar e/ou alterar 

remuneração (termo que engloba o vencimento acrescido das vantagens pecuniárias estabelecidas em lei), 

portanto, incluindo a verba ‘jetom’. A proposta de voto foi aprovada por unanimidade (Acórdão-

Consulta nº 01/20. Processo nº 07935/20. Rel. Cons. Subst. Maurício Oliveira Azevedo, 24/2/20). 

 

TRIBUNAL PLENO 

  

 Verificação – Transparência da gestão fiscal dos municípios goianos em resposta à pandemia 

da COVID-19 

 

A Secretaria de Licitações e Contratos (SLC) verificou o cumprimento pelos Poderes Executivos dos 

municípios goianos das determinações da Lei nº 13.979/20, que dispõe sobre medidas para 

enfrentamento da pandemia da COVID-19. O TCMGO, ao expedir a INTC nº 07/20, estabeleceu que 

deveriam ser disponibilizados em local específico, dentro do sítio eletrônico oficial dos municípios, todas 

as contratações e aquisições afetas ao combate do coronavírus, para assegurar a publicidade e 

transparência, atentando-se, no que couber, às disposições do § 3º do art. 8º da Lei nº 12.527/11 e ao 

disposto no § 2º do art. 4º da Lei nº 13.979/20. Utilizando-se de metodologia de verificação específica, a 

SLC apurou o nível de transparência em relação às contratações emergenciais realizadas em resposta à 

pandemia, pontuando 11 quesitos, sob as seguintes diretrizes: (a) acompanhar a execução de despesas 

voltadas à contenção da calamidade pública, como dispensas de licitação, compras diretas e outros; (b) 

orientar os jurisdicionados no sentido de ampliar a transparência, de modo a manter as informações 
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disponíveis em seus portais, uma vez que as realizações de despesas baseadas no decreto de calamidade 

pública podem dar ensejo a operações ilegítimas; (c) se as informações estão publicadas e de fácil acesso, 

em linguagem cidadã, para atendimento de todos, com acessibilidade de conteúdos a pessoas com 

deficiência, e sejam relevantes para a participação social; (d) se contém ferramenta de pesquisa de 

conteúdo que permita o acesso à informação de forma objetiva, transparente, clara e em linguagem de 

fácil compreensão; (e) incentivar a publicação dos atos excepcionais de contratações públicas 

emergenciais para evitar questionamentos futuros e garantir a boa governança; (f) se o sítio a que se refere 

o § 2º do art. 4º da Lei nº 13.979/20 é um espaço específico, independente ou parte de um portal de 

transparência mais amplo, para divulgação centralizada de informações sobre contratações emergenciais 

e divulgado com destaque; (g) se são divulgadas informações íntegras, decorrentes do exercício das 

competências constitucionais, legais e regulamentares, e  (h) se são adotados mecanismos que garantam 

a segurança e protejam as informações contra ameaças a sua confidencialidade, integridade, 

disponibilidade e autenticidade. A fim de fomentar o controle social, a SLC elaborou ranking específico, 

considerando os conteúdos do período entre setembro a novembro de 2020. Destacou os seguintes 

resultados percentuais para os Poderes Executivos dos municípios goianos: 17% tidos por ótimo, 62% 

por bom, (regularidade); 13% regular (regularidade com ressalvas), 1% ruim, 7% insuficiente (irregulares). 

O Plenário aprovou o Voto do Relator, que determinou: (1) o encaminhamento de cópia do Acórdão e 

seus anexos ao Ministério Público Estadual e ao Ministério Público Federal para as providências que 

entenderem cabíveis; (2) serem oficiados os gestores de todos os Poderes Executivos municipais com 

avaliação pela irregularidade para que adotem providências com o fim de solucionar as impropriedades 

apontadas, sendo desnecessária resposta ao Tribunal, tendo em vista a habitualidade da verificação e a 

necessidade de disponibilização das informações em tempo real, e (3) a inclusão entre os pontos de 

controle do cumprimento às normas relativas à transparência das despesas realizadas no combate à 

pandemia, tema central dos autos, com critérios e implicações que devem ser observados na análise das 

Contas de Governo do exercício de 2020, a serem definidos em futura Decisão Normativa. O Voto foi 

aprovado por unanimidade (Acórdão nº 00532/21. Processo nº 09287/20. Rel. Cons. Sérgio A. Cardoso 

de Queiroz, 3/2/21). 

 

 

Recurso Ordinário – Impossibilidade de celebração de contrato de risco com indeterminação 

do valor a ser despendido pelo erário 

 

O TCMGO deu provimento parcial a Recurso Ordinário interposto pelo Município de Quirinópolis, 

questionando a decisão proferida no Acórdão nº 01366/20, de modo a: (a) considerar sanada a ressalva 

relativa à inexigibilidade de contratação de escritório de advocacia para proposição de ações judiciais 

visando ao recebimento de quota/percentual referente à participação no ICMS repassado aos municípios; 

(b) desconstituir a multa aplicada à Chefe do Poder Executivo e a determinação de anulação do contrato, 

diante de contradição frente à fundamentação do Voto do Relator no processo originário; (c) manter o 

julgamento pela procedência parcial da Representação, em virtude da celebração de contrato de risco e 

da ausência de levantamento inicial de preços, fundamentado em pesquisa prévia de preços de mercado. 
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Quanto ao item (a), o Relator esclareceu que, para se efetuar contratação por inexigibilidade de licitação 

de serviços técnicos especializados é necessário o preenchimento simultâneo dos requisitos exigidos pelo 

inciso II do art. da Lei nº 8.666/93: a singularidade do objeto e a notória especialização do contratado, a 

ensejarem a inviabilidade de competição. Em consonância com a manifestação da Secretaria de Recursos 

e com posicionamento do TCU em processos análogos, entendeu pela existência, no caso concreto, de 

todos os elementos necessários para a contratação direta, restando sanada a ressalva. No que tange à 

multa imputada (b), entendeu que já na Fase 1 não caberia a sanção cominada, visto que o TCMGO 

decidiu por ressalvar a questão. Em relação às irregularidades mantidas (c), reafirmou que o TCMGO, 

em regra, não acolhe a celebração de contratos de risco, inadmitindo que se estipule a remuneração do 

contratado e porcentagem sob o montante ganho na causa, de sorte a caracterizar a indeterminação do 

valor a ser despendido pelo erário. Afirmou que os contratos celebrados pela Administração Municipal 

devem obedecer às normas financeiras e orçamentárias, inclusive conter as cláusulas essenciais previstas 

em lei, como valor certo, diretamente proporcional aos serviços prestados, observados os indicadores de 

mercado. Pontuou ser inadmissível ao contratado perceber, a título de remuneração, um percentual sobre 

as receitas auferidas pelo ente com as ações exitosas promovidas. Ressaltou ser admitida, todavia, a 

estipulação de honorários contratuais com a cláusula ad exitum, desde que o dispêndio de recursos 

públicos para pagamento dos honorários se dê em montante fixo ou quando o Poder Público firme 

contrato de risco puro, de modo que não despenda qualquer valor, sendo a remuneração do contratado 

exclusivamente os honorários de sucumbência, devidos pela parte vencida, nos montantes determinados 

pelo juízo na sentença condenatória, nos termos da RC nº 028/05. Citou o AC-CON nº 015/11 do 

TCMGO e os prejulgados nº 1199, 1213 e 1427 do TCESC. Quanto à ausência de levantamento inicial 

de preços, constatou que a contratação se deu sem a realização do procedimento, tendo a Prefeitura se 

submetido ao valor exigido pelo escritório, em violação aos princípios da indisponibilidade do interesse 

público e da economicidade. No tocante à razoabilidade do preço do serviço contratado, entendeu que 

o valor dos honorários pactuados foi exorbitante e destituído de qualquer razoabilidade e 

proporcionalidade à atividade desempenhada pelo contratado. Apontou que “admitir que a empresa 

contratada percebesse valor tão vultoso no desempenho de matéria já consolidada nos tribunais pátrios, 

seria autorizar praticamente o enriquecimento a custa exclusiva do erário e a prevalência do interesse 

privado em detrimento ao público”. O Voto foi aprovado por unanimidade. (Acórdão nº 00522/21. 

Processo nº 19341/18, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 3/2/21). 

 

 

Transposição ilegal de cargo público – Aplicação de multas e determinações 

 

Em Denúncia recebida pela Ouvidoria do TCMGO, foram relatadas supostas irregularidades na gestão 

de pessoas do Poder Executivo de Caçu, especificamente na “remoção” (transposição) de servidora 

concursada e ocupante do cargo efetivo de recepcionista, em estágio probatório, para cumprir jornada de 

trabalho regular no cargo efetivo de assistente social. Com fundamento na análise da Unidade Técnica 

(SAP), corroborada pelo MPC, o Relator entendeu estarem suficientemente caracterizadas as 

irregularidades consistentes na transposição ilegal de cargo público e no desrespeito à obrigatoriedade de 
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concurso para admissão de pessoal, com base no inciso II do art. 37 da CF/88, no inciso II do art. 92 da 

CE/89 e na Súmula Vinculante nº 43 do STF. O Relator ainda se embasou em jurisprudência do TCU e 

do TCMGO, que possuem o entendimento no sentido de vedar a movimentação irregular de servidor, a 

exemplo da RC nº 038/09 e do AC-CON nº 010/14. Explicou que a regra do concurso público é 

compulsória aos entes estatais, sendo inconstitucionais normativas que prevejam hipóteses de 

transformação e transferência de servidores para outros cargos ou para categorias funcionais diversas das 

iniciais, que impliquem no ingresso do servidor em cargo diverso daquele para o qual foi legalmente 

admitido. Pelo exposto, aplicou multa à Gestora pela transposição ilegal (mudança) de cargo público, por 

ser ato de gestão ilegal, ilegítimo e antieconômico, e determinou a ela ou a quem viesse a substituí-la que: 

(a) se abstenha de admitir ou manter servidores comissionados no cargo,  para o exercício de funções 

técnicas, administrativas e rotineiras da Administração Pública, as quais devem ser desempenhadas por 

servidores efetivos; (b) se abstenha de editar atos que impliquem em transposição de cargos por 

servidores públicos; (c) promova a anulação da Portaria nº 033/19, pela qual foi configurada a 

transposição, e determine imediatamente o retorno da servidora ao cargo efetivo de Recepcionista, 

adequando-se seus vencimentos e atribuições legais ao cargo. O Voto foi aprovado por unanimidade 

(Acórdão nº 00729/21. Processo nº 07345/19, Rel. Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, 10/2/21). 

 

 

Ilegalidade na inclusão de vantagens pecuniárias além do vencimento na base de cálculo dos 

quinquênios – Autuação de procedimento administrativo 

 

Em Denúncia recebida pela Ouvidoria do TCMGO foram relatadas supostas irregularidades no cálculo 

do adicional por tempo de serviço (quinquênio) pago aos servidores públicos no Município de Caldas 

Novas. De acordo com a denunciante seu pedido de aposentadoria foi suspenso em virtude de haver 

sido constatado que o cálculo do quinquênio estaria em desconformidade com o disposto no inciso XIV 

do art. 37 da CF/88. O Relator concordou com o entendimento do Ministério Público de Contas, já que 

foi, de fato, constatada irregularidade no pagamento do adicional de tempo de serviço aos servidores 

municipais, diante da utilização de outras vantagens pecuniárias além do vencimento para a formação da 

base de cálculo. Divergindo do posicionamento da Secretaria de Atos de Pessoal, entendeu pela não 

aplicação de multas aos responsáveis, com fundamento no art. 28 da LINDB, por não ter sido 

demonstrado o nexo de causalidade entre a ilicitude verificada e a atuação dos gestores que pudesse 

configurar a prática de ato de gestão ilegal, ilegítimo e antieconômico. Considerou não ter havido erro 

grosseiro ou dolo na atuação do Prefeito e do Gestor Executivo, na medida em que não era razoável 

exigir – um na condição de ocupante do topo da pirâmide hierárquica do Executivo Municipal e o outro 

pela função exercida – que eles “atuassem na gestão de pessoas a ponto de corrigir a forma de cálculo de 

vantagens pecuniárias pagas a servidores, tema de cunha bastante peculiar, técnico e específico”. Diante 

do exposto, o TCMGO julgou procedente a Denúncia e determinou ao atual Prefeito de Caldas Novas, 

salvo decisão judicial em sentido contrário, que: (a) altere o cálculo do adicional por tempo de serviço 

(quinquênio) dos servidores, utilizando como base de cálculo apenas o valor do vencimento base previsto 

em lei, ou seja, não inclua na base de cálculo do benefício nenhuma outra vantagem, inclusive a 
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estabilidade econômica; (b) autue procedimento administrativo para: apurar os valores pagos 

indevidamente aos servidores, decorrentes do cálculo irregular do quinquênio, e identificar os 

responsáveis pelos cálculos e pagamentos indevidos, com a devida adoção de medidas para a devolução 

dos valores pagos irregularmente, e, também, eventuais responsabilizações, oportunizando aos 

interessados direito ao contraditório e ampla defesa, com base na SV nº 03, e (c) o encaminhamento ao 

MPE da cópia integral dos autos para conhecimento e providências cabíveis, nos termos do inciso XI do 

art. 71 da CF/88. O Voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 00706/21. Processo nº 18140/18, 

Rel. Cons. Valcenôr Braz, 10/2/21). 

  

 

Irregularidade em instituição de programa de ronda municipal com atribuições típicas de 

Guarda Civil Metropolitana 

 

O TCMGO recebeu e julgou procedente Denúncia, apresentada contra o Prefeito de São Luís de Montes 

Belos, em que foram relatadas irregularidades na instituição de típica Guarda Civil Metropolitana, 

mediante Decreto, em violação ao art. 6º da Lei nº 13.022/14 e o caput do art. 89 da Lei Orgânica 

Municipal. O Relator destacou que o § 8º do art. 144 da CF/88 autoriza a instituição de guardas 

municipais “conforme dispuser a lei”. Informou ter sido editado pelo Congresso Nacional o “Estatuto 

Geral das Guardas Municipais” (Lei nº 13.022/14) que, no art. 6º, prevê a necessidade de lei para a criação 

das corporações, requisito expresso igualmente no § 2º do art. 89 da Lei Orgânica de São Luís de Montes 

Belos. Na análise do Decreto Municipal nº 208/19, que instituiu o “Programa Ronda Municipal – 

ROMU”, cujo objetivo é “patrulhar, vistoriar, prevenir, proteger os órgãos municipais, o patrimônio 

público municipal e pontos turísticos”, considerou haver afronta à legalidade, pela inserção de várias 

competências específicas da Guarda Metropolitana ao programa. Destacou, também, ter se configurado 

clara ofensa ao princípio do concurso público, previsto no inciso II do art. 37 da CF/88, uma vez que 

foi estabelecido que a formação de equipes com os profissionais ocupantes do cargo seria 

responsabilidade do Coordenador da Ronda, escolhido pelo Secretário de Administração. Apontou que 

o quadro de pessoal foi composto por servidores efetivos dos cargos de Vigia, Agente de Serviços Gerais 

e Motorista, mantendo-se a irregularidade, tanto pela ausência de concurso público para o cargo 

específico de Guarda Civil, quanto pelo claro desvio de função, já que não compete a eles o desempenho 

de atribuições típicas de Guardas Municipais, não previstas na lei de criação de seus cargos. Diante das 

irregularidades, o TCMGO determinou: (a) aplicação de multa ao Gestor; (b) anulação do Decreto nº 

208/19, desconstituindo o Programa Ronda Municipal, uma vez que tal decreto estabelece verdadeira 

Guarda Civil Metropolitana e que tal criação só pode ocorrer por meio de lei; (c) retorno dos servidores 

públicos efetivos que fazem parte dos quadros da ROMU aos cargos de origem; (d) que o Controlador 

Interno municipal fosse alertado de que sua omissão dolosa no papel de fiscalizar o cumprimento das 

medidas a serem adotadas pelos gestores enseja responsabilização, nos termos do § 1º do art. 74 da CF/88 

e do art. 59 da LOTCMGO. O Voto foi aprovado por unanimidade. (Acórdão nº 00830/21. Processo 

nº 11206/19, Rel. Cons. Fabrício Macedo Motta. Rel. em substituição: Cons. Subst. Irany de Carvalho 

Júnior, 24/2/21) 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.stf.jus.br/portal/jurisprudencia/menuSumario.asp?sumula=1191
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/18140/2018
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/18140/2018
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13022.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicaocompilado.htm
https://legisla.casacivil.go.gov.br/pesquisa_legislacao/80070/lei-15958
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/11206/2019
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/11206/2019
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/11206/2019


 

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

 

 

Aplicação de recursos do Regime Próprio de Previdência Social em fundo de investimento 

vedado pelo Conselho Monetário Nacional – aplicação de multa 

 

Em Representação do Subsecretário dos Regimes Próprios de Previdência Social do Ministério da 

Economia, foram relatadas supostas irregularidades na aplicação de recursos do RPPS de Luziânia. Em 

consonância com a Secretaria de Contas Mensais de Gestão e o Ministério Público de Contas, o Relator 

manifestou-se pela procedência do noticiado. Considerou ter havido a exposição temerária de recursos 

do RPPS, ao manter a aplicação de recursos públicos em fundo de investimento vedado pelo Conselho 

Monetário Nacional (CMN), pelo não atendimento às disposições da Resolução nº 3.922/10 do órgão, 

sobretudo do art. 21, que determina que: “os regimes próprios de previdência social que, em decorrência 

da entrada em vigor desta Resolução ou de suas alterações, passem a apresentar aplicações em desacordo 

com o estabelecido, poderão mantê-las em carteira por até 180 dias”. Considerou haver conduta omissiva 

do Gestor, por não ter adotado/tomado providência para o resgate da aplicação financeira, configurando 

descumprimento dos princípios do equilíbrio financeiro, da segurança, rentabilidade, solvência e liquidez, 

em afronta ao art. 40 da CF/88, às disposições da Lei nº 9.717/98 e da Resolução CMN nº 3.922/10. 

Diante do exposto, foi aplicada multa ao responsável, nos termos do inciso VIII do art. 47-A, da 

LOTCMG. O Voto foi aprovado por unanimidade. (Acórdão nº 00867/21. Processo nº 13860/19, Rel. 

Cons. Daniel Augusto Goulart, 24/2/21) 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

STF - Repartição de receitas tributárias e desvinculação de receitas da União 

 

“Não se confunde nem se equipara a adoção da DRU pelo poder constituinte derivado com a instituição 

de imposto pela União no exercício da competência residual. Ao contrário do que exige o art. 154, I, da 

CF, para caracterização da espécie tributária em questão, a DRU não foi instituída pelo legislador 

complementar, e sim pelo Poder Constituinte derivado, que não está adstrito aos mesmos limites 

normativos e semânticos que devem ser observados pela legislação infraconstitucional. “O acionamento 

da DRU produz consequências pontuais sobre a os recursos em poder do Estado, possibilitando a sua 

livre utilização. Todavia, não altera o título sob o qual os recursos foram arrecadados, isto é, não 

transfigura a essência da espécie tributária que deu origem às rendas tributárias. Assim, o fato de parte do 

estoque de recursos arrecadados mediante contribuições sociais poder ser direcionado para outras 

finalidades não atrai o regime impositivo dos impostos para essa parcela, nem determina que deva ser ela 

repartida segundo as normas dos arts. 157 a 159 da CF”. Ademais, cabe destacar que, ao decidir acerca 

da desvinculação ou não de determinada receita, o poder constituinte derivado está adstrito ao 

compromisso pétreo de não desfigurar a essência do pacto fundamental, a contemplar, entre suas 
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cláusulas, o federalismo, inclusive sob o aspecto fiscal (CF, arts. 1º, caput, e 60, § 4º, I)” (STF, Informativo 

do STF nº 1004/21.  ADPF 523/DF).  

 

 

TCU - Finanças Públicas. Transferência de recursos. COVID-19. Receita corrente líquida. 

Cálculo. Competência do TCU. Fiscalização. Despesa pública. Entendimento 

 

“Os repasses da União aos entes subnacionais a título de auxílio ou apoio financeiro, para os fins previstos 

na MP 938/2020, convertida na Lei 14.041/2020, no art. 5º da LC 173/2020 (repasses federais para 

enfrentamento da pandemia da Covid-19), e em outras hipóteses congêneres, a exemplo da Lei 

14.017/2020, constituem: a) despesas próprias da União e não repartição constitucional ou legal de 

tributos e outros ingressos que integrem a receita corrente bruta federal, devendo o Ministério da 

Economia, a partir do 2º bimestre de 2020, se abster de considerar tais despesas no rol de deduções para 

fins de cálculo da receita corrente líquida; b) obrigação incondicional da União para concretizar os 

objetivos da EC 106/2020, mantida a natureza federal da transferência obrigatória, que se sujeita à 

fiscalização e ao controle dos órgãos federais, incluindo o TCU, aplicando-se, subsidiariamente, para os 

repasses vinculados ou destinados a ações e serviços públicos de saúde, a solidariedade ativa dos órgãos 

de controle presente no art. 27 da LC 141/2012, consoante a tese constante da decisão do STF no MS 

33.079”. (TCU, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 340. Acórdão nº 4047/2020). 

 

 

 TCU - Pessoal. Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Apreciação. Prazo. 

Revisão de Ofício 

 

“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 

(RE 636.553 - Tema 445 da Repercussão Geral) c/c art. 260, § 2º, do Regimento Interno do TCU”. 

(TCU, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 342. Acórdão nº 122/2021) 
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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 
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TRIBUNAL PLENO 

  
Acompanhamento da distribuição de cestas básicas por Secretaria de Assistência Social 

durante a pandemia do COVID-19 

 
Trata-se de Processo de Acompanhamento de Execução Contratual, que examinou as despesas com 

aquisição de “kits de cestas básicas” pela Secretaria Municipal de Assistência Social (SEMAS) de Goiânia, 

relativas ao exercício de 2020. Visando dar cumprimento ao controle prévio e concomitante das compras 

emergenciais realizadas para o enfrentamento à pandemia do novo coronavírus, o Plenário homologou 

o Relatório Final de Acompanhamento emitido pela Secretaria de Licitações e Contratos (SLC). A 

Unidade Técnica verificou: (1) as conformidades dos termos e prazos previstos no Contrato nº 095/20, 

com a vigência de 4 meses, para entrega de 25.000 unidades de cestas básicas por mês, podendo ser 

prorrogado por períodos sucessivos; e (2) o desempenho da SEMAS e da Prefeitura de Goiânia no 

tocante à regular distribuição dos itens à população em situação de vulnerabilidade social objetivada pela 

pandemia, quanto aos aspectos da economicidade e de eficácia dos atos praticados. No que tange à 

formalização da contratação, observou que a dispensa realizada encontrou guarida na legislação pátria, 

justificada pelo art. 3º da Lei nº 14.035/20. Pontuou a regularidade quanto à orçamentação prévia e na 

formalização de propostas de diversas empresas para o fornecimento das cestas básicas, e a observância 

à alínea “e” do inciso VI do §1º do art. 4º-E da Lei nº 13.979/20. Quanto à execução do contrato, 

pontuou o descumprimento, desde a primeira ordem de fornecimento recebida, do prazo contratual 

estabelecido para a entrega dos itens pela empresa responsável. A SLC verificou a discrepância de marcas 

e características de alguns itens que compõem a cesta básica com o Termo de Referência, que culminou 

na recusa do recebimento pelos fiscais e na rescisão unilateral do contrato pela SEMAS, em 19/8/20.  

Concluiu que os gestores municipais atuaram de forma harmoniosa para dar seguimento à execução da 

avença, buscando atender o quanto antes os beneficiários, tendo sido a contratada a responsável pelos 

problemas, diante do não cumprimento das ordens de fornecimento. Constatou que a Administração 

aplicou à empresa multa, sanção administrativa de impedimento de licitar e contratar com o Município e 

o descredenciamento do cadastro de fornecedores pelo prazo de 18 meses. Em relação ao item (2), 

afirmou não terem sido constatados maiores problemas na organização dos locais e no momento de 

entrega das cestas básicas. Entretanto, indicou que, apesar de 51.686 cadastros para recebimento, apenas 

27.952 cestas foram entregues até 17/8/20. Concluiu que os objetivos iniciais do programa não foram 

alcançados, uma vez que 46% de todos os inscritos não conseguiram receber nem mesmo uma parcela 

do benefício. Reforçou que o não cumprimento da meta prevista de aquisição (75.000 cestas) decorreu 

precipuamente da incapacidade técnica-operacional da empresa contratada. Constatou que a SEMAS em 

nenhum momento conseguiu se planejar para atender locais/regionais que possuíam pessoas cadastradas 

dentre as mais necessitadas, não sendo observada a ordem de prioridade estabelecida pela Portaria nº 

050/20. Entendeu que o impacto desejado na distribuição das cestas básicas (efetividade) não foi obtido, 

e determinou: (a) ao atual Secretário Municipal de Assistência Social que, quando da realização de 

contratos de grande vulto, providencie verificação presencial e exija documentos que comprovem a 
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capacidade técnica-operacional das empresas, ou, quando se tratar de fornecimento que não demande 

padronização, que promova a diluição do objeto contratual em lotes distintos e menores para facilitar o 

fornecimento; e (b) ao Secretário e ao Prefeito que, na execução de contratos relacionados ao atendimento 

de políticas públicas específicas, sejam observados os critérios previamente estabelecidos a fim de dar 

maior efetividade às ações municipais, gerando os impactos desejados. O voto foi aprovado por 

unanimidade (Acórdão nº 01084/21. Processo nº 05672/20, Rel. Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, 

3/3/21). 

 

  

Instaurada Tomada de Contas Especial por sobrepreço na compra de ventiladores pulmonares 

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

Secretaria de Licitações e Contratos (SLC), após constatar irregularidades na aquisição de seis ventiladores 

pulmonares pelo Município de Palmeiras de Goiás, no valor total de R$718.416,00.  Durante a 

fiscalização, a Especializada identificou indícios de irregularidades, tais como: (a) o sobrepreço na compra 

dos aparelhos; (b) publicidade e estimativa de preços deficiente. Em relação ao item (a), destacou 

inicialmente que a SLC utilizou como parâmetros comparativos quinze contratações realizadas nos 

âmbitos municipais, estadual e federal no mesmo período da realização da referida dispensa. Apresentou 

cálculos que concluíram pela aquisição dos respiradores por valor 27% acima do valor máximo de 

referência, e 100% acima da média aritmética simples da amostra. O Relator acolheu integralmente a 

manifestação da Unidade Técnica e do MPC e converteu os autos em Tomada de Contas Especial (TCE), 

por entender que a contratação foi ilicitamente direcionada, em flagrante desvio de finalidade, com vistas 

à satisfação de interesses privados e em detrimento do interesse público, gerando dano ao erário. 

Demonstrou a existência de diversos indícios de direcionamento na licitação, como a rapidez que ocorreu 

todo o processo de dispensa, o pagamento de forma antecipada pelo Município e a fraude na declaração 

do recebimento dos materiais - que só veio a ocorrer 6 dias depois. Em relação às irregularidades (b), o 

Relator, considerando a natureza interlocutória da presente decisão, informou que o posicionamento 

meritório e a aplicação de eventuais sanções serão realizados quando do julgamento da Tomada de Contas 

Especial.  O Voto foi aprovado por unanimidade. (Acórdão nº 01065/21. Processo nº 06699/20, Rel. 

Cons. Francisco José Ramos, 3/3/21) 

 

 

Omissão no dever de prestar contas gera inversão do ônus da prova e restituição ao erário dos 

valores despendidos em contrato 

 

O TCMGO emitiu parecer prévio pela rejeição das Contas tomadas do Prefeito de Campo Alegre de 

Goiás, diante da omissão no dever constitucional de prestá-las, em processo de Denúncia convertida em 

TCE, bem como responsabilizou a pregoeira por irregularidades dispostas em edital licitatório. O Relator 

constatou que a conduta do Chefe do Poder Executivo em não atender a determinação do Tribunal para 

apresentação dos documentos necessários à análise do Pregão Presencial prejudicou a atuação do controle 

externo, realizado pela Corte de Contas. Citou o parágrafo único do art. 70 da CF/88, que atribui ao 

administrador de recursos públicos o dever de prestar contas dos gastos empreendidos em sua gestão. 
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Sustentou que o não atendimento da notificação realizada tem como consequência de ordem processual 

a revelia, e por conseguinte, a confissão ficta dos fatos denunciados. Acrescentou que o ônus da prova é, 

em regra, da Administração, salvo quando o gestor que administra recursos públicos não cumpre o dever 

legal e constitucional de prestar contas dos gastos e ações empreendidas. Citou doutrina e decisão do 

TCU e STJ no mesmo sentido. Concluiu que, diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos 

recursos públicos, o Administrador fica sujeito à imputação de débito, que no caso em análise 

correspondeu ao valor contratado. Pontuou que o gestor é obrigado legal e constitucionalmente a 

comprovar a correta aplicação de verbas públicas e, ao se omitir, atrai a presunção de prejuízo ao erário. 

Constatou, após pesquisa de empenhos e liquidações no SICOM, que o Prefeito efetivamente gastou 

R$203.892,22 no contrato de prestação de serviços cuja omissão se discute, valor que deve ser restituído 

aos cofres municipais. Por fim, o Relator aplicou multa à pregoeira, em decorrência da revelia e das 

seguintes irregularidades denunciadas: (a) a não observância de exigência prevista no Edital concernente 

ao recebimento do balanço patrimonial desacompanhado do Parecer do Conselho Fiscal; e (b) a 

declaração de adjudicação à empresa que não deveria ter sido habilitada.  O voto foi aprovado por 

unanimidade (Parecer Prévio nº 00098/21. Processo nº 06487/18, Rel. Cons. Subst. Vasco Cícero 

Azevedo Jambo, 3/3/21) 

 

 

Aplicada sanção de inidoneidade a empresa por utilização de atestado técnico incompatível 

com os serviços efetivamente prestados em licitações com outros Municípios 

 

Em Representação encaminhada por Vereadores de Bom Jardim de Goiás foram relatadas supostas 

irregularidades na emissão, pelo Prefeito, de atestado técnico referente à execução de serviços de 

recapeamento, tapa buraco e pavimentação asfáltica. Em consonância com a Secretaria de Fiscalização 

de Obras e Serviços de Engenharia e o Ministério Público de Contas, e com base no art. 51 da 

LOTCMGO e art. 241 do RITCMGO, o Relator declarou a inidoneidade da empresa, impedindo-a de 

participar, por cinco anos, de licitação na Administração Pública Municipal no âmbito do Estado de 

Goiás. Constatou que o contratado se utilizou de Certidão de Acervo Técnico (CAT) emitida pelo 

CREA/GO com base em atestado fraudado (sem ter executado os serviços declarados), como requisito 

de habilitação em processos licitatórios nos municípios de Goianésia, Goianápolis e Damolândia, 

burlando o caráter competitivo dos certames. Informou que o atestado técnico foi posteriormente 

anulado mediante processo administrativo pelo Município de Bom Jardim de Goiás, bem como o CAT 

pelo CREA-GO. Salientou a competência do Tribunal para aplicar a referida sanção à empresa, vez que 

a penalidade disposta no art. 52 da LOTCMGO não se confunde com a do inciso IV do art. 87 da Lei nº 

8.666/93. Transcreveu posicionamento do STF sobre a possibilidade do TCU declarar a inidoneidade de 

empresa para licitar com a Administração, com base em dispositivo contido na Lei Orgânica daquele 

órgão. Salientou que tal posicionamento é aplicável a todos os Tribunais de Contas, diante do princípio 

da simetria concêntrica, contida no §1º do art. 31 e art. 75 da CF/88. Em que pese a procedência do 

julgamento, deixou de aplicar sanção ao Prefeito, ante a excludente de culpabilidade, uma vez que o 

mesmo não detinha conhecimento técnico de engenharia para compreender a complexidade da planilha 

que integra o atestado técnico emitido em favor da empresa penalizada. Recomendou à Administração 
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Municipal para que, quando da emissão de tais documentos, em especial nos casos de obras e serviços de 

engenharia, submeta-os à análise de um técnico com formação em engenharia ou profissões correlatas, 

bem como ao fiscal do contrato. A Proposta de Voto foi aprovada por unanimidade (Acórdão nº 

01108/21. Processo nº 15839/18, Rel. Cons. Subst. Irany de Carvalho Júnior, 3/3/21). 

 

 

Restringe a competitividade do certame a exigência de licença ambiental de operação de usina 

produtora de concreto betuminoso durante a fase de habilitação 

 

O TCMGO referendou medida cautelar expedida monocraticamente para a suspensão imediata de 

Tomada de Preços realizada pelo Município de Catalão, que objetivava a contratação de serviços de 

pavimentação asfáltica, incluso terraplanagem, meio fio e sarjetas, diante da constatação de cláusula 

restritiva à competitividade. O Relator entendeu pela irregularidade de exigência de apresentação de 

Licença Ambiental de Operação da usina que fornecerá o concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ) 

na fase de habilitação. Ressaltou que a requisição em tal fase do processo licitatório contraria o disposto 

no §6º do art. 30 da Lei nº 8.666/93, que proíbe a exigência aos licitantes de propriedade ou locação 

prévia de equipamentos e instalações, em detrimento do princípio da livre concorrência. Afirmou que tal 

exigência não deve comprometer a disputa entre os interessados, devendo constituir-se somente como 

garantia mínima suficiente para que o futuro contratado demonstre capacidade para cumprir as 

obrigações contratuais. Em cognição sumária, verificou haver cerceamento da competitividade, uma vez 

que diversas empresas que não possuam tal qualificação técnica e nem interesse em obtê-la poderiam ser 

sumariamente afastadas do procedimento licitatório, em afronta ao inciso XXI do art. 37 da CF/88 e 

inciso I do §1º do art. 3º da Lei nº 8.666/93. Transcreveu jurisprudência do TCU (Acórdãos nº 2872/14 

e 1010/15), que igualmente considera ilegal a referida exigência como requisito da habilitação. Afirmou 

igualmente que o momento de exigência da licença de operação deverá ser em momento prévio à 

celebração do contrato, não na fase de habilitação. Constatou o perigo da demora, diante da iminência 

de se firmar o contrato eivado de ilegalidade. A medida cautelar foi referendada por unanimidade 

(Acórdão nº 01223/21. Processo nº 03136/21. Rel. Cons. Francisco José Ramos, 10/3/21). 

 

  

Cobrança de taxas variáveis para a participação de interessados em pregões eletrônicos sem a 

comprovação da destinação dos recursos 

 

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

pregões eletrônicos pelo Município de Acreúna, quais sejam: (a) a exigência de pagamento de taxas e 

emolumentos para participar dos certames, sem a comprovação dos custos de utilização de recursos de 

tecnologia da informação; e (b) a utilização de sistema de tecnologia da informação pago para a realização 

dos pregões eletrônicos. Com fundamento na análise da Secretaria de Licitações e Contratos, corroborada 

pelo MPC, o Relator entendeu ser procedente a irregularidade descrita no item (a). Verificou haver 

cláusula licitatória em que obriga a vencedora do certame a pagar à provedora do sistema de pregão um 

valor fixo de R$0,0150 para cada R$1,00 contratado com a Administração Pública, tendo a empresa 

proprietária da plataforma ganhos superiores aos custos de utilização de recursos de tecnologia da 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/15839/2018
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/15839/2018
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/*/KEY%253AACORDAO-COMPLETO-1331554/DTRELEVANCIA%2520desc/0/sinonimos%253Dfalse
https://pesquisa.apps.tcu.gov.br/#/documento/acordao-completo/%2520/NUMACORDAO%253A1010%2520ANOACORDAO%253A2015/DTRELEVANCIA%2520desc%252C%2520NUMACORDAOINT%2520desc/0/%2520
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/03136/2021


 

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

informação. Citou o inciso III do art. 5º da Lei nº 10.520/02, que estabelece vedação relativa ao 

pagamento de taxas e emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, que não serão 

superiores ao custo de sua reprodução gráfica, e aos custos de utilização de recursos de tecnologia da 

informação, quando for o caso. Destacou não terem sido apresentados de início os reais custos de 

utilização da plataforma, que culmina em irregularidade grave, já que a vencedora do certame realizaria 

pagamento variável pelo uso da ferramenta eletrônica à empresa gerenciadora. Afirmou que a cobrança 

de percentuais sobre o valor da proposta vencedora só poderia ser aplicada se condicionado à 

comprovação, por meio de planilhas contábeis e demonstrativos financeiros específicos e detalhados, que 

os totais arrecadados destinavam-se exclusivamente à compensação dos custos de manutenção e 

desenvolvimento do sistema. Diante do exposto, aplicou multa à pregoeira municipal, responsável por 

condicionar a participação dos licitantes ao pagamento de taxas variáveis, de forma diversa à estabelecida 

pela Lei nº 10.520/02. Em relação ao item (b), julgou a denúncia improcedente. Afirmou que compete 

ao gestor público escolher a plataforma de licitação que melhor se adapte à realidade de suas contratações 

administrativas e ao orçamento municipal, desde que obedecidos os princípios previstos no art. 37 da 

CF/88. Entendeu pela vantajosidade, no caso concreto, da utilização da plataforma SLICINET, cujos 

custos operacionais são cobrados diretamente das empresas licitantes, sem o dispêndio de recursos 

públicos. Destacou que, no uso de sua autonomia administrativa, cabe ao município selecionar e 

contratar, de acordo com um juízo de discricionariedade, a instituição ou entidade que prestará o apoio 

técnico e operacional e fornecerá o sistema eletrônico de processamento do pregão, escolha esta que deve 

ser formalizada em ato devidamente motivado com fundamentos criteriosos, visando assegurar a 

transparência e a ampla competitividade do certame. O Voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 

01217/21. Processo nº 04704/20, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 10/3/21). 

 

 

Irregularidade na doação de imóveis por Prefeitura Municipal – Sustação dos atos e retorno 

dos imóveis escriturados 

 
Tomada de Contas Especial instaurada por determinação do Acórdão nº 00215/18, que julgou pela 

irregularidade em doações de imóveis públicos pela Prefeitura de Vila Boa, e determinou a conversão dos 

autos em TCE. Após cautelar concedida pelo Plenário nos autos da Representação nº 08482/19 (Acórdão 

nº 05398/19), determinou-se a imediata suspensão das doações, bem como para impedir qualquer 

construção nos terrenos indicados e o retorno dos imóveis escriturados ao patrimônio público. O Relator, 

em consonância com as manifestações da Unidade Técnica e do Ministério Público de Contas, entendeu 

pela ausência de critérios razoáveis e proporcionais nas doações almejadas pelo Poder Executivo. 

Salientou que as alienações ocorreriam em período eleitoral, sem qualquer avaliação prévia e justificativa 

de interesse público, ao arrepio do art. 17 da Lei nº 8.666/93. Pontuou que, em regra, a doação de terrenos 

para particulares depende de licitação e estabelecimento de encargos. Observou que a dispensa é utilizável 

apenas quando o donatário atenda a um interesse público que justifique o ato de transferência de 

propriedade, ficando desde logo autorizadas a revogação e a reversão da propriedade na hipótese de 

descumprimento do encargo. Esclareceu que a alienação gratuita só é admitida quando inclusa em 

programas habitacionais ou de regularização fundiária de interesse social formalmente criados, com 

critérios objetivos de análise. Afirmou que as doações realizadas não atenderam ao interesse público 

justificado, diante da omissão na lei autorizativa de critérios a serem observados pelos beneficiários, bem 
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como a justificativa do interesse público na transmissão de propriedade aos particulares. Ponderou que 

as Leis Municipais nº 105/97, 286/13 e 317/15 equivaleriam a uma “carta branca” para que o Prefeito 

pudesse doar qualquer imóvel público a pessoas físicas ou jurídicas, desde que atendida a metragem 

estabelecida no ato normativo, sem qualquer ônus ou encargo ao donatário, nem tampouco necessidade 

de programa habitacional ou de regularização fundiária. Ressaltou que os normativos padecem de 

ilegalidade desde a origem, por confrontarem os requisitos dispostos na Lei nº 8.666/93, e afrontam 

diretamente os princípios contidos no art. 37 da CF/88. Diante do exposto, concluiu pela irregularidade 

das contas tomadas. Ressaltou a impossibilidade de imputação de débito aos responsáveis, diante da falta 

de informações técnicas dos valores venais referentes aos lotes doados. Salientou, entretanto, que a 

recomposição do patrimônio municipal se efetivará pelo retorno dos imóveis à propriedade pública, 

quando da anulação de todas as doações efetivadas irregularmente. Ainda, o Relator: (a) imputou multa 

aos gestores, diante do descumprimento ao art. 17 da Lei nº 8.666/93 e da legislação municipal; (b) enviou 

a decisão à Câmara Municipal de Vila Boa para que seja realizada a sustação dos atos de doação dos 

imóveis que não tenham cumprido todos os requisitos legais previstos na Lei de Licitações, nos termos 

do §1º do art. 71 da CF/88, e no §2º do art. 28 da LOTCMGO; (c) alertou o Poder Legislativo que, caso 

descumpridas as medidas para sustação dos atos de doação dos imóveis no prazo de 90 dias, o Tribunal 

decidirá a respeito da sustação dos mesmos, de acordo com a previsão constante no §3º do art. 28 da 

LOTCMGO; e (d) comunicou à Câmara Municipal a necessidade de adoção de providências a fim de 

impedir qualquer construção nos terrenos indicados, bem como o retorno dos imóveis escriturados 

(doados na gestão anterior cuja revogação se operou por meio do Decreto n° 332/2019) ao patrimônio 

público. O voto foi aprovado por unanimidade (Parecer Prévio nº 00113/21. Processo nº 05206/17, Rel. 

Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, 17/3/21)  

 

 

Irregularidades em adesão à ata de registro de preços para contratações de serviços de 

publicidade e propaganda 
 

Em julgamento de Representação formulada pelo MPGO, foram constatadas irregularidades em adesão 

a Ata de Registro de Preços, realizada pelos Poderes Executivos de Novo Gama e Cidade Ocidental, 

tendo como objeto a contratação de serviços de publicidade e propaganda. O Relator acompanhou a 

Secretaria de Licitações e Contratos e o MPC e considerou a não comprovação do devido planejamento 

e diagnóstico da necessidade administrativa, elemento indispensável para a consecução das contratações 

realizadas. A Unidade Técnica afirmou ser possível a adesão a atas de registro de preços de outros entes 

federativos, não havendo em tese a vedação legal ou normativa neste caso, desde que atendidas as 

orientações legais e os demais requisitos presentes no AC-CON nº 019/17. Salientou não haver na Lei 

nº 12.232/10 (que dispõe sobre as normas gerais para licitação de serviços de publicidade) qualquer 

vedação expressa à utilização do sistema de registro de preços para tais matérias, sendo, portanto, 

aplicável de forma complementar a Lei nº 8.666/93. Apurou que o Termo de Referência e demais 

documentos em ambas as adesões não descrevem os serviços contratados com o detalhamento exigido, 

nem tampouco o diagnóstico preciso da necessidade administrativa dos municípios, sendo considerada a 

realidade de outro ente. Pontuou que o Sistema de Registro de Preços não pode ser aplicado de forma 

indiscriminada para as contratações que não sejam a ele compatíveis, já que visa caracterizar as 

particularidades de cada ente, situação em que os serviços de publicidade e propaganda não são 
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enquadrados. Apontou ser exigido estudos, planejamento e execução de pesquisas e outros instrumentos 

de avaliação de quantidade para se operar a contratação dos serviços mencionados, não sendo possível 

uma equiparação completa àqueles programados de outro Município sem uma adequada diferenciação e 

caracterização da solução apropriada para a realidade local. Considerou haver nítida ofensa ao disposto 

no AC-CON nº 019/17, bem como no §2º, I, e §4º do art. 7º da Lei nº 8.666/93, e inciso I do §1º do art. 

2º da Lei nº 12.232/10. Julgou pela procedência da Representação e aplicou multa pela ausência de 

planejamento aos gestores responsáveis, tendo sido o voto aprovado pelo Plenário por unanimidade 

(Acórdão nº 01677/21. Processo nº 12577/19, Rel. Cons. Daniel Augusto Goulart, 31/3/21). 

 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

TCU - Finanças Públicas. Transferência de recursos. COVID-19. Receita corrente líquida. 

Cálculo. Competência do TCU. Fiscalização. Despesa pública. Entendimento 

 

“Os repasses da União aos entes subnacionais a título de auxílio ou apoio financeiro, para os fins previstos 

na MP 938/2020, convertida na Lei 14.041/2020, no art. 5º da LC 173/2020 (repasses federais para 

enfrentamento da pandemia da Covid-19), e em outras hipóteses congêneres, a exemplo da Lei 

14.017/2020, constituem: a) despesas próprias da União e não repartição constitucional ou legal de 

tributos e outros ingressos que integrem a receita corrente bruta federal, devendo o Ministério da 

Economia, a partir do 2º bimestre de 2020, se abster de considerar tais despesas no rol de deduções para 

fins de cálculo da receita corrente líquida; b) obrigação incondicional da União para concretizar os 

objetivos da EC 106/2020, mantida a natureza federal da transferência obrigatória, que se sujeita à 

fiscalização e ao controle dos órgãos federais, incluindo o TCU, aplicando-se, subsidiariamente, para os 

repasses vinculados ou destinados a ações e serviços públicos de saúde, a solidariedade ativa dos órgãos 

de controle presente no art. 27 da LC 141/2012, consoante a tese constante da decisão do STF no MS 

33.079” (TCU, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 340. Acórdão nº 4047/20). 

 

 

 TCU - Pessoal. Ato sujeito a registro. Princípio da segurança jurídica. Apreciação. Prazo. 

Revisão de Ofício 

 

“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 

(RE 636.553 - Tema 445 da Repercussão Geral) c/c art. 260, § 2º, do Regimento Interno do TCU”. 

(TCU, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 342. Acórdão nº 122/21) 
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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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TRIBUNAL PLENO 

  
Rejeição de contas de governo por despesa total com pessoal acima do limite estabelecido pela 

LRF 

 

Trata-se da análise das contas de governo do Município de Cezarina no exercício de 2019. O Relator 

emitiu parecer prévio pela rejeição, por constatar que as despesas totais com pessoal realizadas foram 

superiores ao limite máximo de 54%, estabelecido pela alínea “b” do inciso III do art. 20 da LC nº 101/00 

(LRF). Observou que o Poder Executivo realizou no exercício despesa com pessoal equivalente a 54,19% 

da Receita Corrente Líquida. Após consulta ao SICOM-TCMGO, ressaltou que os gastos com pessoal 

do Poder Executivo no 1º quadrimestre do exercício de 2020 continuaram a ultrapassar o limite máximo 

estabelecido, tendo atingido o percentual de 58,03%. Concluiu que a omissão do Prefeito resultou no 

descumprimento ao disposto na LC nº 101/00, bem como na ausência da adequação das despesas 

prevista no art. 23, que determina a eliminação do percentual excedente nos dois quadrimestres seguintes, 

sendo pelo menos um terço no primeiro quadrimestre de 2020, adotando-se, entre outras, as providências 

previstas nos §§3º e 4º do art. 169 da CF/88. Também, apontou as seguintes irregularidades, ressalvadas 

em seu voto: (a) a ausência de publicação no sítio eletrônico oficial do Município do quadro de 

detalhamento de despesa – QDD, da Lei Orçamentária Anual (LOA); e a (b) abertura de crédito adicional 

sem autorização legislativa prévia, contrariando o disposto no inciso V do art. 167 da CF/88 e no art. 42 

da Lei nº 4.320/64. Referente ao item (a), a Secretaria de Contas de Governo constatou que a publicação 

dos dados obrigatórios estava incompleta, diante da ausência de publicação do QDD da LOA. Ressaltou 

que durante a instrução processual, o gestor não anexou aos autos tal comprovação. Contudo, ressalvou 

a irregularidade, considerando que a falta de transparência da gestão fiscal não impossibilitou o 

acompanhamento da execução orçamentária do exercício financeiro. Em relação à irregularidade (b), 

destacou a publicação da Lei Municipal nº 1.412/19, editada com efeitos retroativos a partir de 1/3/19, 

que autorizou a abertura de créditos adicionais suplementares em até 20% da despesa fixada para o 

exercício de 2019. Considerou presente a irregularidade, mas deixou de considera-la como passível de 

rejeição das contas, diante da edição da lei ratificadora posterior. Explicou o entendimento constante no 

Enunciado de Súmula nº 02 do TCMGO, que dispõe: “Na ocorrência de abertura de créditos adicionais 

suplementares cujos valores excedam o autorizado na Lei Orçamentária Anual – LOA, havendo edição de Lei Municipal 

posterior, com efeito retroativo, aprovada no mesmo exercício financeiro, admite-se a ressalva dessa irregularidade em Parecer 

Prévio, independentemente da aplicação de penalidades cabíveis no caso. Ressaltou ser irrazoável negar a aplicação 

da norma superveniente e emitir parecer prévio pela rejeição, sendo que o Poder Legislativo, responsável 

pelo julgamento das contas, mostrou-se posteriormente favorável à abertura dos créditos adicionais pelo 

Executivo. O parecer prévio pela rejeição das contas e a imputação de multas pela realização de despesas 

com pessoal acima do limite e pela abertura de crédito adicional sem autorização legislativa prévia foram 

aprovados por unanimidade (Parecer Prévio nº 050170/21. Processo nº 05238/20. Rel. Cons. Francisco 

José Ramos, 7.4.21). 
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Expedida cautelar para facultar a assinatura digital de Ata de Registro de Preços, desde que 

em formato validamente aceito pela ICP-Brasil 

 
O Plenário referendou medida cautelar concedida monocraticamente que suspendeu procedimento 

licitatório realizado pela Prefeitura de Goianésia, por considerar presente irregularidade que atenta ao 

princípio da isonomia e a busca da proposta mais vantajosa. Nos termos da denúncia apresentada, em 

contratação de empresa para o fornecimento de materiais farmacológicos e hospitalares para o Município, 

exigiu-se o comparecimento pessoal de representante da vencedora para a assinatura do ajuste. O Relator 

entendeu caracterizada a plausibilidade jurídica do pedido, ao considerar que a possível irregularidade 

elencada atentaria contra os princípios da isonomia e da busca da proposta mais vantajosa, bem como 

poderia ensejar graves lesões ao erário, decorrente da suposta desistência de empresas que apresentaram 

menores lances. Evidenciou que a assinatura digital, desde que em formato aceito pela Infraestrutura de 

Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil), possui plena validade jurídica, inexistindo qualquer disposição 

legal que condicione a assinatura de contrato ou de ata de registro de preços ao comparecimento pessoal 

do licitante. Avaliou presente o perigo da demora, considerando-se que o prazo para a assinatura da ata 

de registro de preços se encerrava em 24/3/21. Ressaltou que o juízo preliminar não definiu a 

impossibilidade de se condicionar a assinatura de ata de registro de preços decorrente de pregão 

eletrônico ao comparecimento pessoal do licitante vencedor, apenas permitiu cautelarmente que tal 

procedimento fosse realizado de forma eletrônica, observada a regulamentação aplicável. Destacou a 

impertinência de se determinar a suspensão do procedimento licitatório até o julgamento final do 

processo, sobretudo por ser destinado ao fornecimento de materiais a serem utilizados na manutenção 

da Atenção Básica de Média Alta complexidade, essenciais no atual momento de emergência de saúde 

pública. Diante do exposto, por unanimidade, a cautelar foi concedida, “(...) sem oitiva das partes, para 

determinar ao Presidente da Comissão de Licitação, ao Secretário Municipal de Saúde, ao Prefeito, bem como a qualquer 

servidor a eles subordinados, que se abstenham de exigir o comparecimento pessoal para a assinatura da Ata de Registro de 

Preços decorrente do Pregão Eletrônico nº 012/2020, facultando a assinatura do referido documento de forma digital, desde 

que validamente aceita nos termos da regulamentação da ICP-Brasil” (Acórdão nº 01834/21. Processo nº 

03577/21, Rel. Cons. Fabrício Macedo Motta, 7.4.21). 

 

 

Divulgação de dados sobre a vacinação contra o Covid-19 – Cautelar Expedida 

 

O TCMGO concedeu medida cautelar em Representação interposta pelo MPC, por meio da qual foram 

denunciadas omissões, totais ou parciais, na divulgação, pelos Municípios da 5ª Região, de informações 

relativas à atual pandemia do Coronavírus, notadamente acerca do quantitativo de vacinação e do 

contingente de cidadãos vacinados. O Relator, encampando os argumentos do Parquet, determinou aos 

responsáveis que: (a) no prazo de quinze dias, os 36 Municípios da 5ª Região listados no Acórdão 

alimentem o sistema de informação disponibilizado pelo Ministério da Saúde, bem como incluam 

informações completas acerca da vacinação realizada, como dados do beneficiário (nome completo, 

documento de identificação e data de nascimento), nome da vacina, dose aplicada, data de vacinação, 
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identificação do vacinados e data de próxima dose; (b) especificamente em relação ao Município de 

Quirinópólis, que complemente os dados publicados no sítio eletrônico com as informações acima 

apontadas. Concordou com a análise da Secretaria de Licitações e Contratos (SLC), para quem a 

divulgação desses dados de maneira ampla e atualizada é imprescindível para que a população tome 

conhecimento dos riscos da pandemia e, por consequência, adote medidas para a sua proteção. Alegou 

que a omissão desses dados configura desrespeito notório à Lei nº 12.527/11 (Lei de Acesso à 

Informação). Ressaltou que a Medida Provisória nº 1.026/21, convertida na Lei nº 14.124/21, determina 

no art. 14 que a Administração Pública deverá disponibilizar, em site oficial, informações atualizadas a 

respeito do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 e de sua execução. 

Pontuou que a legislação impõe o dever de os estabelecimentos de saúde, públicos e privados, registrar 

diariamente e de forma individualizada os dados referentes à aplicação das vacinas contra o Coronavírus 

em sistema de informação disponibilizado pelo Ministério da Saúde. Citou a Portaria GM/MS nº 69/21, 

que determina quais informações mínimas sobre a vacinação devem constar no sistema de informação. 

Alertou que o descumprimento das determinações sujeitará os responsáveis à aplicação de multas, nos 

termos do art. 47-A da LOTCMGO (Acórdão nº 01930/21. Processo nº 03463/21. Rel. Cons. Daniel 

Augusto Goulart, 14/4/21). 

 

 

Constatação de irregularidades em Assistência Farmacêutica Municipal - Monitoramento 

 

Em processo de monitoramento ao Acórdão nº 06178/18, que havia verificado diversas irregularidades 

na assistência farmacêutica prestada pelo Município de Santo Antônio do Descoberto, o TCMGO 

declarou o descumprimento pelos responsáveis das seguintes determinações: (1) deixar de nomear 

formalmente o fiscal do contrato; (2) ausência de planejamento para a aquisição de medicamentos; (3) 

falta de segregação de funções; (4) falta de critérios técnicos para a seleção de medicamentos; (5) controle 

ineficiente de entrada, saída e estoque de medicamentos. No que tange à irregularidade (1), embora os 

responsáveis tenham apresentado “Manual de Gestão Técnica e Fiscalização do Contrato”, não há 

qualquer informação a respeito dos profissionais alocados como gestor e fiscal dos contratos, bem como 

a comprovação da competência técnica para o desempenho das funções. Salientou a necessidade e 

obrigatoriedade da fiscalização da execução dos contratos administrativos (art. 67 da Lei nº 8.666/93), 

uma vez que a sua falta ou ineficiência causa irreparáveis danos ao Poder Público. Apurou em 

monitoramento às aquisições posteriores realizadas pelo Município com o mesmo objeto ter havido 

apenas a designação formal do fiscal do contrato, sem o desempenho efetivo da função por este. Em 

relação às irregularidades (2) e (4), verificou ter permanecido a falta de planejamento para a compra de 

remédios, bem como a ausência de critérios técnicos para a seleção das aquisições e fornecedores. 

Observou que, apesar de formalmente existir desde 2017 a Relação Municipal de Medicamentos 

Essenciais (REMUME), não foi atestada a criação e a aplicação do suposto manual de boas práticas 

hospitalares. Constatou a ausência de outros profissionais municipais da área da saúde na elaboração e 

discussão do REMUME, impedindo que ele realmente componha a estrutura de planejamento e de 

contratações do Poder Municipal. A respeito do item (3), ressaltou que a segregação de funções na 
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Administração Pública é corolário ao princípio da moralidade administrativa, previsto no caput do art. 37 

da CF/88. Acrescentou que “nenhum servidor deve participar ou controlar todas as fases de uma despesa (empenho, 

liquidação e pagamento), nem tampouco deve haver apenas um servidor para acompanhar a execução contratual ou fases de 

uma licitação. Cada nova fase deve ser executada por pessoas diferentes, o que possibilitaria a realização de uma verificação 

cruzada”. Sobre a irregularidade (5), salientou que a falta de controle de entrada e saída dos produtos 

prejudica o planejamento da Administração e impede a organização do ciclo completo de compra, 

armazenagem, distribuição, dispensação, demanda reprimida, reordenação dos medicamentos e materiais 

necessários e novas aquisições. Diante do exposto, concluiu existir um problema sistêmico e estrutural 

na implementação da Assistência Farmacêutica em Santo Antônio do Descoberto, na medida em que 

algumas de suas etapas não são devidamente observadas, em prejuízo à eficiência das ações municipais e 

o pleno acesso da população ao direito fundamental à saúde. Aplicou multas ao Prefeito Municipal por: 

(a) autorizar pagamento sem atestar a devida entrega dos bens, (b) deixar de nomear formalmente o fiscal 

do Contrato nº 106/17 e (c) não instituir controle eficiente de entrada e saída de medicamentos; e ao 

Secretário de Saúde, por (d) adquirir medicamentos sem o devido planejamento, desprezando o histórico 

das Unidades de Saúde e Hospital. Recomendou ao atual responsável pela Secretaria de Saúde que adote 

sistema eletrônico de gestão de estoques de medicamentos em todas as unidades nas quais haja 

dispensação destes, seja por meio da utilização adequada e eficaz do Sistema Hórus do Ministério da 

Saúde ou outro software de estoque eleito para tal finalidade. Ainda, determinou aos responsáveis que 

apresentem formalmente, no prazo de 30 dias, um plano de atuação e correções necessárias às 

irregularidades verificadas e que: (e) diligenciem para que haja nomeação formal e efetiva de fiscais de 

contratos no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, com competência para tal, e que acompanhem e 

emitam relatórios periódicos, nos termos exigidos pelo inciso III do art. 58, art. 66 e art. 67, todos da Lei 

nº 8.666/93; (f) providenciem a adoção de um sistema para controle efetivo de estoque, entrada e saída 

de bens, com indicação precisa dos responsáveis por cada etapa, e que atenda ao disposto no inciso IV 

do art. 5º c/c arts. 19 a 21 da RNTCMGO nº 04/01; (g) estabeleçam rotina administrativa sistemática 

em relação ao planejamento das aquisições de medicamentos, de forma que seja elaborada REMUME 

com a adoção de critérios técnicos para a seleção de medicamentos, a partir da experiência dos 

profissionais responsáveis por essa atividade e levando-se em conta o mapeamento de doenças mais 

recorrentes nos municípios, frequência da utilização dos medicamentos e o consumo médio mensal, nos 

termos do inciso II do § 7º do art. 15 da Lei nº 8.666/93 e da legislação de regência. O voto foi aprovado 

por unanimidade (Acórdão nº 01939/21. Processo nº 04413/17, Rel. Cons. Sérgio Antônio Cardoso de 

Queiroz, 14.4.21). 

 

 

Burla ao princípio do concurso público e ao instituto do credenciamento em contratação de 

prestadores de serviços por Fundo Municipal de Assistência Social. 

 

O TCMGO julgou procedente Representação que analisou procedimento para contratação de serviços 

na área da assistência social, equivocadamente rotulado de credenciamento, pelo Fundo Municipal de 

Assistência Social do Município de Luziânia. O Relator verificou que o órgão pretensamente se utilizou 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2017/08/RN004-2001.pdf
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2017/08/RN004-2001.pdf
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/04413/2017
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/04413/2017


 

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

do instituto do credenciamento para fins diversos daqueles pacificamente aceitos na jurisprudência do 

TCMGO e na INTC nº 07/16 - que admite a contratação direta via credenciamento de profissionais ou 

pessoas jurídicas prestadoras de serviço na área de saúde para atuação complementar à estatal na 

consecução das atividades finalísticas dos serviços públicos de saúde. Verificou que o edital do 

Chamamento Público nº 003/20 visou o credenciamento, dentre outros, de assistentes sociais, 

pedagogos, advogados, psicólogos, orientadores sociais, monitores sociais, educadores sociais e 

entrevistadores, isto é, de profissionais cuja atuação, precipuamente, ou no específico caso, não se dá na 

área da saúde. Entendeu ter havido contratação direta para a execução de atividades finalística do órgão, 

que demandariam o recrutamento mediante concurso público (inciso II do art. 37 da CF/88) ou, em 

situação de excepcional interesse público, a realização de processo seletivo simplificado (inciso IX do art. 

37 da CF/88). Pontuou que a Resolução Conjunta TCMGO/MPC nº 01/20 e a INTC nº 11/20 não 

vedaram a realização de concursos públicos em situações como a dos autos, diante da essencialidade da 

manutenção das atividades profissionais em discussão. Reconheceu que, mesmo se fosse possível a 

utilização do credenciamento, o procedimento levado a termo pela Administração restaria fatalmente 

maculado por diversas irregularidades, como a indicação de carga horária de trabalho obrigatória, a 

remuneração pré-definida e a previsão de número limitado de vagas. Reafirmou que o credenciamento 

consiste em procedimento administrativo para realização de contratações pela extraordinária via da 

inexigibilidade de licitação, própria de um cenário marcado por ausência de competição. Explicou que 

dela decorrem contratos administrativos de prestação de serviço nos quais se observam a temporariedade 

do vínculo obrigacional, segundo a duração prevista no contrato, e a autonomia do prestador dos serviços 

em face do contratante. Verificou ter sido realizada a criação de anômalo procedimento que mistura 

inconciliáveis características ínsitas ao processo seletivo e à inexigibilidade de licitação. Determinou aos 

atuais gestores que: (a) se abstenham de celebrar novos contratos derivados do edital de chamamento 

público em questão, bem como de prorrogar os contratos vigentes; e (b) uma vez expirados os contratos 

por ventura ainda vigentes, revoguem o edital em tela. Recomendou às autoridades referidas a adoção de 

providências para a profissionalização dos serviços públicos, com a realização de concursos ou contratos 

temporários destinados ao recrutamento de profissionais para a prestação de serviços na área de 

assistência social. O voto foi aprovado por unanimidade, impedido o Cons. Valcenôr Braz de Queiroz 

(Acórdão nº 02171/21. Processo nº 08039/20. Rel. Cons. Fabrício Macedo Motta, 28.4.21). 

 

  

Ilegalidade nos pagamentos, por Instituto de Previdência Municipal, de aposentadoria a 

beneficiários falecidos  

 

O TCMGO realizou Auditoria de Conformidade no Instituto de Previdência do Servidor Público de 

Senador Canedo – SENAPREV, para verificar a existência de pagamentos de benefícios previdenciários 

a pessoas falecidas. A Secretaria de Atos de Pessoal elaborou a seguinte Questão de Auditoria: “existem 

indivíduos falecidos inseridos na folha de pagamento de inativos e pensionistas no SENAPREV recebendo algum tipo de 

benefício previdenciário?”. Informou que o Achado de Auditoria é constituído por sete “situações 

encontradas” (servidores falecidos cujos registros não foram excluídos da folha de pagamento e, que, por 
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conseguinte, tiveram benefícios previdenciários depositados em suas contas bancárias) que divergem dos 

critérios adotados pela Auditoria de Conformidade. Em que pese a irregularidade encontrada, evidenciou 

que o gestor do SENAPREV, apesar de autorizar o pagamento de benefícios previdenciários a pessoas 

falecidas, procurou adotar medidas que buscassem o ressarcimento aos cofres públicos. Apontou a 

restituição do total de R$ 129.480,21, mediante a assinatura de Termos de Acordo com os beneficiários 

que receberam as verbas indevidamente, restando em aberto o débito de R$ 69.512,57. O Relator 

convergiu com o posicionamento da Unidade Técnica e do Ministério Público de Contas, e: (a) declarou 

indevidos os pagamentos realizados pela SENAPREV a pessoas falecidas, entre 01/01/17 e 31/07/20, 

no valor de R$ 189.658,48; contudo, deixou de aplicar sanções pelos atos de gestão ilegal, uma vez 

demonstrada a adoção de medidas de autotutela no ressarcimento ao erário, além de outras providências 

para aperfeiçoamento dos controles internos administrativos; (b) determinou a instauração de fase de 

cumprimento, oportunidade em que será monitorado o recebimento dos valores que foram parcelados e 

dos processos instaurados ainda em curso, totalizando R$ 69.512,57; (c) recomendou ao Presidente do 

SENAPREV que: (c.1) defina, de forma clara e formalizada, objetivos-chave relacionados aos processos 

ou atividades da entidade; (c.2) elabore e implemente o mapeamento de processos relacionados à 

atividade de pagamento a inativos e pensionistas da entidade; (c.3) identifique e mapeie os riscos ligados 

à atividade de pagamento a inativos e pensionistas da entidade; (c.4) padronize e formalize os 

procedimentos operacionais relacionados ao pagamento de inativos e pensionistas. Alertou que, caso não 

seja comprovada a recuperação do montante remanescente, poderá ser instaurada Tomada de Contas 

Especial para a recomposição do erário. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 02154/21. 

Processo nº 04015/20. Rel. Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, 28/4/21). 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 
 

STF - Ministério Público junto ao Tribunal de Contas Municipais e Princípio da Simetria. 

 

“A arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) é instrumento eficaz de controle da 

inconstitucionalidade por omissão. Com efeito, a ADPF pode ter por objeto as omissões do poder 

público, quer totais ou parciais, normativas ou não normativas, nas mesmas circunstâncias em que ela é 

cabível contra os atos em geral do poder público, desde que essas omissões se afigurem lesivas a preceito 

fundamental, a ponto de obstar a efetividade de norma constitucional que o consagra. O preceito 

veiculado pelo art. 75 da Constituição Federal (CF) aplica-se, no que couber, à organização, composição 

e fiscalização dos Tribunais de Contas dos Estados e do Distrito Federal e dos Tribunais e Conselhos de 

Contas dos Municípios, excetuando-se ao princípio da simetria os Tribunais de Contas do Município. De 

fato, a Constituição da República de 1988 manteve em funcionamento os Tribunais de Contas do 

Município existentes na data da sua promulgação (Tribunal de Contas do Município de São Paulo e do 

Rio de Janeiro), vedando a criação de novos Tribunais de Contas municipais, nos termos do § 4º do seu 

art. 31. A existência especial de dois Tribunais de Contas municipais, absorvidos pela CF/1988, 

consagram o caráter sui generis e excepcional desses órgãos de controle remanescentes do modelo antes 

vigente. Os Tribunais de Contas do Município — órgãos autônomos e independentes, com atuação 

circunscrita à esfera municipal, compostos por servidores municipais, com a função de auxiliar a Câmara 
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Municipal no controle externo da fiscalização financeira e orçamentária do respectivo Município —, 

distinguem-se, portanto, dos Tribunais de Contas dos Municípios — órgãos estaduais, cuja área de 

abrangência coincide com o território do estado ao qual vinculados. Inexiste paralelismo entre o modelo 

federal estabelecido ao Tribunal de Contas da União e o do Tribunal de Contas do Município, sendo essa 

mais uma das assimetrias constitucionais entre os entes federados, como, por exemplo, a ausência de 

Poder Judiciário, Ministério Público e Polícia Militar na esfera municipal. Ausente a instituição no plano 

municipal, não há o que se instituir, menos ainda sob o argumento de ausência de simetria do que se tem 

no estado e na União sobre o Ministério Público. Dessa forma, no caso, não é obrigatória a instituição e 

regulamentação do Ministério Público especial junto ao Tribunal de Contas do Município de São Paulo. 

Com base nesse entendimento, o Plenário, por unanimidade, conheceu de ADPF e julgou improcedente 

o pedido nela formulado, por não vislumbrar omissão da Câmara de Vereadores e do Tribunal de Contas 

do Município de São Paulo na criação do Ministério Público especial junto ao Tribunal de Contas 

Municipal” (STF, Informativo de Jurisprudência do STF nº 1011. ADPF nº 272/DF). 

 

 

STJ - Membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas. Atuação funcional. 

Requisição direta de documentos aos jurisdicionados. Autonomia. Ausência de subordinação 

ao presidente da Corte de Contas. Arts. 73, § 2º, I, e 130, da Constituição da República. 

 

“É assegurada, aos membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, a prerrogativa de 

requerer informações diretamente aos jurisdicionados do respectivo Tribunal, sem subordinação ao 

Presidente da Corte. A Constituição da República, em seu art. 73, § 2º, I, prevê a existência do Ministério 

Público junto ao Tribunal de Contas da União, outorgando aos seus membros, nos termos do art. 130, 

as mesmas prerrogativas, vedações e forma de investidura relativas ao Parquet, enquanto função essencial 

à Justiça. O Supremo Tribunal Federal, na exegese desses dispositivos, firmou orientação, há muito, 

segundo a qual o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas é órgão de extração constitucional, cuja 

existência jurídica tem sua gênese na Lei Maior, sem ostentar, entretanto, fisionomia institucional própria. 

Outrossim, ainda no âmbito do Supremo Tribunal Federal, restou consolidado o entendimento de que o 

legislador constituinte, ao assegurar aos membros do Ministério Público de Contas as robustas garantias 

do Ministério Público comum, deferiu àqueles um "status jurídico especial", de modo a possibilitar que 

sua atuação funcional se dê de modo exclusivo e autônomo, em relação a tal Corte” (STJ. Informativo 

de Jurisprudência do STJ nº 691. RMS nº 51.841/CE). 

 

 

 TCU - Pessoal. Adicional por Tempo de Serviço. Estado-Membro. Município. Anuênio. 

Requisito. Serviço Público. Vínculo. Interrupção. 

 

“O tempo de serviço municipal ou estadual prestado sob regime estatutário na vigência do Decreto 

31.922/1952, ainda que tenha havido rompimento do vínculo jurídico do servidor com a Administração 

Pública, pode ser computado para fins de gratificação de tempo de serviço, desde que o servidor tenha 

ingressado no serviço público federal ainda na vigência da Lei 1.711/1952, sendo a este regime vinculado” 

(TCU, Boletim de Jurisprudência do TCU nº 349. Acórdão nº 4757/21). 
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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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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 

  

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, 

http://www.tcm.go.gov.br/
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/10/IN-13-20-proc-08130-20.pdf
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/00730/2021
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/00730/2021
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/lcp173.htm


 

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

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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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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TRIBUNAL PLENO 

 

Expedida cautelar a fim de suspender a duplicidade de contratos na prestação de serviços 

técnicos e profissionais na área jurídica e de assessoria junto ao departamento de licitação e de 

serviços 

 

O Plenário referendou a Medida Cautelar concedida monocraticamente, que suspendeu a execução de 

contrato em Montividiu do Norte, objetivando a prestação de serviços técnicos e profissionais na área 

jurídica e de assessoria junto ao departamento de licitação e de se serviços referentes à publicação de 

editais. O Relator, adotando o posicionamento da Unidade Técnica, constatou as seguintes 

irregularidades: não observância da obrigatoriedade da Administração Pública em realizar procedimento 

licitatório para suas aquisições; duplicidade de contratos com o mesmo objeto e em período 

concomitante; e possível existência de negócios jurídicos simulados com vistas a dar aparência de 

legalidade para dois contratos com finalidade única em seus objetos. O Relator entendeu caracterizada a 

plausibilidade jurídica do pedido ao considerar que as possíveis irregularidades elencadas atentariam 

contra os princípios da isonomia, impessoalidade, moralidade, eficiência e da probidade administrativa, 

dispostos na CF/88. Observou a afronta à regra geral de licitações públicas, bem como a potencial 

existência de negócios jurídicos simulados, com vistas a dar aparência de legalidade para dois contratos 

com finalidade única em seus objetos. Avaliou presente o perigo da demora, uma vez que os contratos 

estão em execução, e o Município está despendendo, mês a mês, recursos públicos para custeá-los. Além 

disso, após diligências realizadas pela Unidade Técnica, os responsáveis não prestaram esclarecimentos 

ao Tribunal. Ressaltou que a suspensão dos contratos permite evitar o pagamento de vultuosos valores 

até a decisão e mérito. Diante do exposto, por unanimidade, foi concedido a medida cautelar a fim de 

suspender a execução do contrato, bem como a realização de quaisquer pagamentos dele decorrentes 

(Acórdão nº 03827/21. Processo n° 06620/21. Cons. Relator Fabrício Macedo Motta, 4/8/2021). 

 

Suspensão de certame para prestação de serviços de limpeza urbana por exigência de que as 

empresas tenham pelo menos três anos de experiência com o objeto a ser contratado 

 

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

supostas irregularidades em Concorrência Pública realizada pelo Município de Bom Jesus de Goiás. Com 

fundamento na análise da Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia, corroborada pelo 

MPC, o Relator entendeu que o impedimento à participação de empresas com menos de três anos de 

experiência dificulta a entrada de novos concorrentes na licitação e restringe a competitividade do 

certame, pois quanto mais exigências de qualificação, menor o número de empresas aptas a cumpri-las. 

Citou o disposto no §5º do art. 30 da Lei nº 8.666/93, que veda a exigência de comprovação de atividade 

ou de aptidão com limitações de tempo ou de época ou ainda em locais específicos, ou quaisquer outras 

não previstas na lei, que inibam a ampla participação de interessados na licitação. Ainda, ressaltou ter sido 

exigida comprovação indevida para os serviços de coleta seletiva de materiais recicláveis e de capina, 

raspagem e pintura de meio fio, itens de menor relevância e valor significativo do objeto da licitação, em 
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afronta ao entendimento da Súmula nº 263 do TCU – posto que a partir da verificação da planilha de 

composição de custo, os dois serviços de maior valor significativo (somados resultam em mais de 63% 

do valor estimado) e maior relevância são a coleta de resíduos sólidos (RSU) e a varrição de vias públicas. 

Nesse sentido, o Relator julgou procedente a Denúncia, por restar comprovado que a exigência referida 

acima restringe o caráter competitivo da licitação. Deixou de aplicar multas aos responsáveis, visto que a 

licitação foi suspensa. Rejeitou a concessão de medida cautelar pleiteada pelo denunciante, pois, embora 

tenha sido verificado o fumus boni iuris, ausente o periculum in mora, diante da suspensão tempestiva da 

concorrência pública pelo Município. Por fim, recomendou aos gestores que, no caso de retomada do 

certame, promovam os devidos ajustes no edital, de forma a eliminar as restrições a competitividade 

indicadas. Alertou a Administração Pública que, na definição das exigências de qualificação técnica, 

devem ser respeitados os arts. 27 a 32 da Lei nº 8.666/93, bem como as súmulas e jurisprudência dos 

órgãos de controle. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 03833/21. Processo nº 05596/21, 

Rel. Cons. Francisco José Ramos, 4/8/21) 

 

Análise de irregularidades em contratação por dispensa de licitação e na nomeação de 

comissionados para a realização de atividades privativas de servidores efetivos 

 

O TCMGO deu provimento parcial a Recurso Ordinário interposto por gestores do Município de 

Cristalina, questionando a decisão proferida no Acórdão nº 05384/20, de modo a: (a) desconstituir multa 

aplicada ao Prefeito, diante da existência de bis in idem; e (b) retificar a redação de determinação constante 

no dispositivo do acórdão recorrido, referente à exoneração de servidores comissionados que estejam 

exercendo atividades rotineiras de coleta de resíduos sólidos urbanos. Ainda, manteve as irregularidades 

relativas: (c) à ausência de efetiva pesquisa prévia de preços de mercado para a dispensa emergencial; (d) 

à ausência de comprovação de qualificação técnica da licitante contratada diretamente; e (e) às sucessivas 

prorrogações indevidas do contrato em referência. No que tange ao item (a), a desconstituição da 

penalidade se deu em razão da ocorrência de bis in idem com a sanção aplicada no âmbito do Processo nº 

08364/18, visto que naqueles autos o Chefe do Poder Executivo já havia sido responsabilizado pela 

mesma conduta, qual seja, deixar de contratar com a proposta mais vantajosa para a Administração. Em 

relação ao item (b), o Relator concordou com a Unidade Técnica em retificar a redação da parte 

dispositiva do Acórdão. Explicou ter sido pessoalmente aferido pela equipe de inspeção do TCMGO que 

o Poder Executivo contratou servidores em regime de comissionamento para desempenhar atividades 

rotineiras da Administração Pública (coleta de resíduos sólidos urbanos) que, por determinação do inciso 

II do art. 37 da CF/88, são privativas de servidores efetivos. Entretanto, considerou que a decisão de 

exoneração de todos aqueles ocupantes dos cargos em comissão de Supervisor I, II e III foi ampla e 

genérica, diante da impossibilidade em se afirmar que todos dos cargos a que se refere a Lei Municipal nº 

2359/18 eram ocupados por servidores que exerciam atividades rotineiras, e não atribuições de chefia, 

direção e assessoramento. Diante do exposto, decidiu pela alteração na redação do Acórdão, para que a 

exigência de exoneração dos ocupantes dos cargos em comissão referidos incida apenas sobre os 

servidores que estão a executar os serviços de coleta de resíduos sólidos urbanos, e não indistintamente 

sobre todos os ocupantes dos cargos em comissão previstos na lei. Em relação às demais irregularidades 
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apontadas, o Relator as manteve em razão de não prosperar os argumentos utilizados pela defesa. 

Reafirmou que a contratação direta não dispensa do poder público o dever de cautela, assegurando-se 

quanto à idoneidade e capacidade técnica do contratado, bem como o atendimento a todos os requisitos 

de habilitação. Ponderou que a contratação emergencial é permitida pelo prazo máximo de cento e oitenta 

dias, sendo vedada a prorrogação, conforme explícito no próprio inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666/93. 

Observou que o contrato em questão foi aditado três vezes, perdurando a contratação emergencial por 

trezentos e trinta dias. Destacou que o entendimento do TCU apresentado, que admite excepcionalmente 

a permissão de aditamento por prazo superior a cento e oitenta dias, é aplicável para a conclusão de obras 

cuja execução foi prejudicada por chuvas ocorridas, situação que não guarda consonância com a disposta. 

Entendeu que a prorrogação para além do limite legal deve ser tratado como uma excepcionalidade, 

fundamentada em fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que impossibilite a 

execução contratual no tempo previsto – situação não existente no caso concreto. Afirmou que o serviço 

de limpeza urbana é de natureza contínua, previsível, tendo faltado planejamento por parte da 

Administração Pública em não realizar nova licitação em tempo hábil. Por fim, concluiu pela manutenção 

da multa imputada ao assessor jurídico, por emitir pareceres favoráveis às prorrogações, por clara 

infringência ao disposto no inciso IV do art. 24 da Lei de Licitações. Explicou que há muito o TCU 

mantém o entendimento de que o parecer do assessor jurídico, embora opinativo, não o isenta de 

responsabilidade em casos específicos, como na prática de erro grosseiro ao infringir o texto de lei. O 

Voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão n° 04073/21. Processo nº 08578/18, Rel. Cons. Valcenôr 

Braz de Queiroz, 3/8/21). 

 

Auditoria de Conformidade - Superfaturamento e inexigibilidade fora das hipóteses legais em 

execução de contrato de prestação de serviços contábeis 

 

Tratam os autos de Auditoria de Conformidade cujo objetivo foi examinar a execução de contratações 

diretas de prestação de serviços contábeis em 2017 e 2018 nos Poderes Legislativo e Executivo, bem 

como no Regime Próprio de Previdência Social de Cachoeira Dourada. Foram constatados dois achados 

de auditoria, quais sejam: (i) superfaturamento em contratação direta de serviços de assessoria e 

consultoria contábil; (ii) inexigibilidade licitatória fora das hipóteses previstas em lei, deixando de observar 

as formalidades legais pertinentes à contratação direta. Baseado no Relatório de auditoria de 

conformidade realizada pela Secretaria de Licitações e Contratos (SLC), o Relator constatou dano ao 

erário (superfaturamento) decorrente de contratação de serviços contábeis em valores arbitrariamente 

elevados e inexecução contratual, pagos pela municipalidade. Apontou que os contratos não estavam em 

conformidade, em todos os aspectos relevantes, com os critérios normativos aplicados baseados nos arts. 

37, XXI, e 70, caput, da CF/88; arts. 79 e 92, caput, da CE/89; arts. 2º e 3°, caput; art. 13, III, § 2º do inciso 

II do art. 25, inciso III do art. 26 e arts. 66 e 89, todos da Lei n° 8.666/93; arts. 62 e 63 da Lei nº 4.320/64; 

e alíneas “c” e “d” do inciso IV do §1º do art. 4º da INTCMGO nº 10/15. O Relator homologou a 

auditoria de conformidade, consubstanciada no Relatório de Auditoria; declarou a instauração de 

processo de Tomada de Contas Especial para apuração de dano erário; aplicou multa à Prefeita, à Gestora 

do RPPS, e ao Presidente da Câmara Municipal por inexigir licitação fora das hipóteses previstas em lei. 
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Recomendou, dentre outras medidas: (a) a elaboração e remessa de Plano de Ação; (b) a execução e 

monitoramento de programa de integridade voltado para a prevenção, detecção, punição e remediação 

de fraudes e atos de corrupção; (c) a promoção continuada de treinamento e desenvolvimento das 

competências dos gestores e fiscais de contratos designados se possível com Planejamento anual 

materializado em Plano de Desenvolvimento de Recursos Humanos (PDRH) ou instrumento 

equivalente, evidenciando os elementos comprobatórios de sua realização; (d) a utilização de anotações 

em registro próprio das ocorrências relacionadas com a execução do contrato, nos termos dos §§ 1º e 2º 

do art. 67 da Lei nº 8.666/93; e (e) a instauração do adequado processo administrativo de 

acompanhamento e fiscalização, destinado à fiscalização da execução contratual, de responsabilidade do 

fiscal do contrato e com autuação de documentos comprobatórios. Determinou aos responsáveis: (f) a 

comprovação ao TCMGO do recolhimento dos tributos municipais, encargos trabalhistas, além da 

execução pessoal e direta dos serviços técnicos especializados, objeto do contrato, pelo corpo técnico das 

empresas; (g) a apresentação ao TCMGO da Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais 

(DEFIS), do atendimento às disposições contidas na RNTCMGO n° 04/01; (h) apresentar a composição 

detalhada dos custos unitários dos itens que compõem os preços contratuais em atenção aos termos dos 

arts. 3º e 4º da INTCMGO nº 10/15 c/c arts. 3°, caput, 25 §2º, 26, III, e 89 da Lei Federal n° 8.666/93; 

(i) o envio e homologação ao TCMGO, via plataforma COLARE, dos dados relativos às licitações e 

contratos referentes aos processos de contratação de terceiros para prestação de serviços contábeis 

realizados nos anos de 2019 e 2020 (caso ainda não enviadas e homologadas), além da nomeação de 

representante da administração para acompanhamento e fiscalização da execução dos contratos atuais 

para prestação de serviços contábeis, conforme estabelecido no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 c/c 

inciso XXI do art. 3º da INTCMGO nº 10/15. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 

03920/21. Processo nº 01019/18, Cons. Relator Valcenôr Braz, 11/8/21). 

  

Auditoria em contratos de fornecimento de combustíveis: deficiências no controle de 

abastecimento e utilização da frota municipal 

 

Foram encontradas irregularidades em Auditoria realizada pela Unidade Técnica nos contratos de 

combustível firmados pelo Município de Água Limpa, no período de janeiro a outubro de 2019, com 

foco na verificação da compatibilidade de preços com os praticados no mercado, transparência, 

competitividade e qualidade, bem como na adequação do controle do uso e abastecimento dos veículos. 

O Relator, em consonância com a manifestação da Secretaria de Licitações e Contratos e do Ministério 

Público de Contas, concluiu que os atos de gestão de responsabilidade à época do Prefeito, Controlador 

Interno, e Secretários de Transporte e de Administração, não estão integralmente em conformidade com 

os procedimentos administrativos de controle, tendo aplicado multas. Ainda, determinou aos 

responsáveis para que no prazo de 180 dias: (a) atentem-se ao prazo e obrigatoriedade do envio, 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 art. 3º, I, da INTCMGO nº 12/18; (b) 

inclua no formulário padrão de registro individualizado da frota as características do veículo, máquina ou 

equipamento, bem como os dados de identificação dos responsáveis; (c) implemente o controle de uso 
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(via requisição e ordem de serviço), gasto com combustível e despesas com manutenção das máquinas 

pesadas, nos termos dos arts. 17 e 18 da RNTCMGO nº 004/01; (d) alerte que os veículos da prefeitura 

somente poderão ser utilizados quando a serviço público, e deverão ser recolhidos à garagem após o 

término do expediente diário, mesmo nos dias em que não houver expediente em sua área de atuação; 

(e) informe aos gestores da necessidade do preenchimento obrigatório de todos os campos dos 

formulários padronizados de abastecimento, bem como da aposição do carimbo e assinatura do 

responsável pela autorização dos abastecimentos; e (f) organize a guarda de toda a documentação física 

relativa ao controle dos gastos com combustível, em especial dos cupons fiscais e respectivas requisições 

devidamente preenchidas, ou, caso prefiram, providenciem a digitalização e guarda eletrônica dos 

documentos. Por fim, recomendou ao Prefeito e aos Secretários de Transporte e Administração que, 

dentre outras medidas: (g) promova a identificação visual de toda frota de veículos e máquinas 

pertencentes ao município com logotipo e símbolos oficiais; (h) revise o procedimento sobre o controle 

de abastecimentos, exigindo a emissão de cupom fiscal ou promova medidas mais efetivas acerca da 

emissão de apenas uma via da requisição de abastecimento; (d) concretize norma ou regulamento 

municipal de rotinas e procedimentos detalhando ou padronizando as principais atividades de gestão da 

frota. Emitiu recomendação ao Controle Interno do Município para orientar os fiscais do contrato a 

documentar todos os eventos em processo específico de fiscalização, e adotar providencias direcionadas 

à atuação mais efetiva dos órgãos e fundos do Poder Executivo, realizando auditorias internas. O voto 

foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 04177/21. Processo nº 13947/19, Rel. Cons. em Substituição 

Flávio Monteiro de Andrada Luna, 25/8/21). 

 

Determinações e recomendações em Auditoria Operacional realizada em Sistema de Controle 

Interno Municipal 

 

O TCMGO realizou Auditoria Operacional na Controladoria Geral Interna (CGI) do Município de 

Luziânia, objetivando verificar o desempenho do órgão e analisar as atividades desenvolvidas no tocante 

à execução de despesa, realização da receita, ações de prevenção de ilícitos funcionais e responsabilização 

de agentes, ao controle dos bens municipais, às ações para fomentar a transparência e o controle social 

bem como aquelas que objetivam a padronização dos procedimentos operacionais. O Relator, baseado 

no Relatório emitido pela Comissão Especial de Auditoria do TCMGO, corroborado pelo Ministério 

Público de Contas, determinou ao Prefeito, e no que couber à Controladora Interna, que: (a) atualize a 

regulamentação das atribuições da CGI, bem como de todo o sistema de controle interno, tendo em vista 

a necessidade de controlar todos os atos da gestão orçamentária, patrimonial e financeira do Ente, 

baseando-se nas diretrizes de auditoria interna do setor público; (b) estruture adequadamente a CGI, de 

modo a: conferir-lhe a autonomia e independência necessárias à realização de suas atividades de auditoria 

interna; identificar as necessidades quantitativas e qualitativas de pessoal para o cumprimento da missão 

institucional do órgão e prover o quadro funcional de acordo com tais necessidades; identificar as 

necessidades de recursos tecnológicos para a atuação satisfatória da CGI e buscar prover o órgão com 

esses recursos; considerar a criação da carreira de auditor interno ou de nomenclatura similar, 

assegurando-lhe a independência para a execução do trabalho, realizando concurso público; solicitar ao 
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Prefeito que disponibilize pessoal efetivo com conhecimento, habilidades e atitudes afetas ao cargo até 

que seja realizado o concurso; (c) patrocine o trabalho da CGI perante os gestores e servidores 

municipais, como forma de melhorar a relação da Controladoria com os outros órgãos municipais e 

aumentar a receptividade em relação a suas demandas; (d) inclua no orçamento do Município uma 

dotação específica para a CGI, e que a referida dotação seja desvinculada do Gabinete da Prefeitura, de 

tal forma a possibilitar um melhor planejamento por parte da CGI e a garantir sua autonomia em termos 

de recursos financeiros suficientes para a melhoria da estrutura existente. Ainda, recomendou aos 

responsáveis que: (e) promovam, por meios próprios ou utilizando-se dos cursos disponíveis nas 

plataformas dos órgãos de controle interno e externo, a capacitação adequada do quadro funcional da 

CGI; (f) busque adotar referenciais técnicos de gestão para conduzir a sua atuação, com vistas a aplicar 

metodologias apropriadas para auditorias internas e avaliação dos controles internos de gestão, bem como 

para a coordenação da gestão de riscos e definição de rotinas e procedimentos de controle dos diversos 

órgãos da Administração Municipal; (g) adote um planejamento formal de suas atividades a cada exercício, 

considerando sua missão institucional e capacidade operacional; (h) sistematize as diversas atividades 

desenvolvidas. Por fim, o Relator determinou que os responsáveis, no prazo de 30 dias, apresentem plano 

de ação, especificando as ações e medidas que serão adotadas para atender às determinações e 

recomendações emitidas, sob pena de aplicação de multa diária, nos termos do §3º do art. 47-A da 

LOTCMGO. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 04186/21. Processo nº 01392/20, Rel. 

Cons. Fabrício Macedo Motta, 25/8/21). 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

TCE/ES - Processual. Controle Externo. Nulidade de decisão. Reanálise. Efeito prodrômico. 

Princípio da Non Reformatio in Pejus. Inaplicabilidade 

 

“Nos processos de controle externo não se aplica o efeito prodrômico (princípio da non reformatio in pejus 

indireta) em julgamento reiniciado em decorrência da nulidade de deliberação em recurso exclusivo da 

defesa, não estando o órgão julgador adstrito aos limites decisórios da deliberação anulada. Trata-se de 

fiscalização que teve por objeto o Convênio nº 060/2015, firmado entre prefeitura municipal de Vitória 

e a Liga Espiritosantense das Escolas de Samba – LIESES, cujo objetivo era custear despesas para 

execução do desfile das agremiações carnavalescas em 2015. Do julgamento dessa fiscalização originou-

se o Acordão TC nº 956/2018, que manteve parte das irregularidades relatadas pela equipe técnica e 

resultou em multa ao responsável. A referida deliberação foi objeto de pedido de reexame nesta Corte, 

que, após sua regular instrução, resultou no Acórdão TC nº 624/2018, que decretou a nulidade da 

deliberação recorrida, sob o fundamento de violação ao contraditório e à ampla defesa, retornando os 

autos ao momento processual do julgamento. Em sua análise, o relator, preliminarmente ao mérito, 

discorreu sobre a inaplicabilidade do efeito prodrômico na nova decisão a ser proferida nos autos. 

Segundo o relator, a incidência do mencionado efeito significaria que a decisão que sobreviesse àqueles 

autos deveria se ater aos limites criados pelo acórdão anulado, sob pena de, na hipótese de ultrapassar 

esses parâmetros, incorrer na reformatio in pejus indireta, ou seja, resultar uma decisão nova mais gravosa 
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do que aquela que fora anulada, em razão de recurso exclusivo da defesa. Sobre a temática, o relator 

acrescentou que “a reformatio in pejus se apresenta num contexto processual em que ocorre a 

triangulação da relação processual que exercem seus distintos papéis - compostos por parte autora e ré, 

com interesses antagônicos, e o Poder Judiciário, que emitirá juízo de valor sobre os argumentos aduzidos 

pelas partes-, e se aplica sua vedação para os casos em que o órgão acusador deixa de exercer uma 

faculdade processual, que no caso é apresentar recurso da sentença”. Nesse sentido, sustenta que no 

contexto processual penal, parte-se da premissa de que deve haver paridade de tratamento entre as partes 

da relação processual - além da figura do juiz, há a acusação e a defesa -, no que se refere ao exercício de 

suas faculdades e direitos, surgindo um dos fundamentos da reformatio in pejus: quando somente a defesa 

apresenta recurso. Sobre a processualística particular das Cortes de Contas, pondera: “No processo de 

controle externo, esse princípio deve ser adaptado ao contexto processual próprio, com características 

peculiares, em que o órgão ministerial não exerce as mesmas faculdades que o MP Estadual no Judiciário, 

o corpo técnico exerce papel similar ao da acusação exercida pelo MP Estadual, também sem as 

faculdades do órgão, pode o MP de Contas divergir dos relatórios técnicos acusatórios, entre outros 

pontos”. Dessa forma, conclui: “O que se pretende demonstrar é que no presente caso, a reformatio in 

pejus não deve ser aplicada, já a equipe responsável pelo relatório de auditoria, a acusação, sequer possui 

a faculdade de apresentar recurso em face do acórdão prolatado, uma vez que nos processos de controle 

externo só é permitido o recurso da defesa, mas nunca da acusação. A aplicação da reformatio in pejus, 

direta ou indireta, aos processos de controle externo, portanto, implicaria numa disparidade entre 

acusação e defesa, posto que não há lógica processual que a sustente, considerando que seu fundamento 

é justamente a possibilidade da acusação e defesa apresentarem 

recurso e somente a defesa o faz”. Ante o exposto, o relator acompanhou os entendimentos técnico e 

ministerial para afastar a incidência do efeito prodrômico, de modo a se impor novo julgamento de mérito 

de todas as matérias julgadas objeto da decisão anulada naqueles autos, sem limitações decisórias. O 

Plenário, à unanimidade, deliberou nos termos do voto do relator” (TCE/ES, Informativo de 

Jurisprudência nº 114, Acórdão TC nº 882/2021-Plenário) 

 

TCE/ES - Direito Processual. Prestação de Contas de Governo. Trânsito em julgado. Recurso. 

Direito de Petição  

 

“O trânsito em julgado de parecer prévio emitido sobre as contas anuais do chefe do Poder Executivo 

encerra a tutela jurisdicional do Tribunal de Contas sobre a matéria, não sendo admissível a interposição 

de recurso após a sua ocorrência, ainda que sob a forma de direito de petição, competindo ao Poder 

Legislativo dar início à fase de julgamento das contas de forma independente, em consecução ao princípio 

da tripartição de poderes. Trata-se de agravo interposto em face da Decisão em protocolo TC nº 

306/2020, que indeferiu pedido de medida cautelar objetivando a reforma e a suspensão dos efeitos do 

Parecer Prévio TC nº 013/2019, já transitado em julgado à época, o qual recomendou a rejeição das 

contas da prefeitura municipal de Santa Teresa referentes ao exercício de 2015, sob a responsabilidade 

do agravante. Segundo a análise técnica a intenção do agravante era de que o Tribunal revisitasse o mérito 

do processo de prestação de contas anual, mesmo após seu trânsito em julgado, sob o argumento do 
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“direito de petição”, inobstante o resultado das contas já ter sido objeto de recurso de reconsideração, 

que fora admitido e julgado, mantendo-se inalterada a recomendação pela rejeição das contas. Sobre o 

pleito do agravante, aduziu: “Em verdade é necessário compreender que a atuação deste Tribunal, em 

processo de prestação de contas anual de prefeito, finalizase com o trânsito em julgado do parecer prévio 

emitido, tendo em vista a impossibilidade de veiculação de Pedido de Revisão, nessa espécie processual, 

face ao preconizado no § 5º, do art. 171, da LC 621/2012”. Nesse sentido, acrescentou ainda: “De se 

dizer que o pedido de revisão ou qualquer outro expediente que se lhe queira substituir – como o 

aventado ‘direito de petição’ invocado pelo Agravante – não se coaduna com processos de contas de 

governo, como é o caso da prestação de contas anual de prefeito, de que cuida o Processo TC 4306/2016, 

isto porque, na hipótese, o Tribunal de Contas apenas detém competência para emitir opinamento sobre 

as contas, e o faz através de deliberação denominada ‘parecer prévio’, cabendo ao Poder Legislativo a 

incumbência de proceder ao julgamento das contas do Chefe do Poder Executivo”. Dessa forma, 

ponderou que “pretender estender o exame de processo de contas anual de prefeito (contas de governo), 

nesta Corte, como almeja o Agravante, após o trânsito em julgado de parecer prévio, além de não 

encontrar qualquer previsão regimental, causaria, outrossim, inevitável desconserto no procedimento de 

julgamento perante o Legislativo, eis que, em havendo o trânsito em julgado, deve o parecer prévio ser 

imediatamente encaminhado à Câmara Municipal, conforme determina o art. 1294 do RITCEES”. Nesse 

sentido, acrescentou: “Outrossim, sequer existe previsão regimental de avocamento de contas junto à 

Câmara Municipal. A esse respeito vale novamente dizer que a atividade de cognição deste Tribunal, em 

processos de contas de governo, ultima-se com o trânsito em julgado, dando o Poder Legislativo, 

sequencialmente, início à fase de julgamento das contas de forma independente, em consecução ao 

princípio da tripartição de poderes”. O relator, corroborando o entendimento técnico, acrescentou que 

o direito de petição não se presta “para ser utilizado como sucedâneo de recurso, sobretudo quando este 

é incabível e tendo pretensão de rediscutir matéria de processo já transitado em julgado e quando já 

esgotada a função jurisdicional da Corte de Contas”. Além disso, pontuou que questões de defesa devem 

ser alegadas na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Ante 

o exposto, o relator votou por não conhecer do recurso de agravo interposto. Durante o julgamento o 

conselheiro Rodrigo Coelho apresentou voto-vista, manifestando discordância apenas quanto ao não 

conhecimento do recurso, votando pelo conhecimento e negativa de provimento, adotando a 

fundamentação do relator. A Primeira Câmara deliberou, por maior, nos termos do voto-vista do 

conselheiro Rodrigo Coelho” (TCE/ES, Informativo de Jurisprudência nº 114, Acórdão TC nº 

817/2021-Primeira Câmara)  

 

TCE/SC - Consulta. Agente Comunitários de Saúde e Agentes de Endemias. Piso salarial 

profissional. Regime estatutário. Ausência de aplicação automática. Entendimento do STF. 

Necessidade de lei municipal. Aumento vedado no período restritivo fixado na Lei 

Complementar nº 173/2020  

 

“O TCE/SC respondeu às Consultas @CON-21/00287006 e @CON-21/00330025 formuladas acerca 

da viabilidade de concessão de reajuste do piso salarial profissional definido para os Agentes 
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Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, de acordo com o estabelecido na Lei nº 

11.350/2006, em face das restrições de atos de pessoal impostas pela Lei Complementar nº 173/2020, 

com o seguinte entendimento: "O piso salarial profissional nacional dos agentes comunitários de saúde 

e dos agentes de combate às endemias, estabelecido no § 1º do artigo 9º-A da Lei 11.350/2006, incluído 

pela Lei 12.994/2014, não vincula o ente federativo que tenha optado pelo regime estatutário, nos termos 

do artigo 8º do mesmo diploma federal, conforme atual entendimento manifestado em decisões do 

Supremo Tribunal Federal, ressalvando-se que a matéria é objeto do Recurso Extraordinário RE- 

1279765-RG/BA, com repercussão geral reconhecida, ainda pendente de decisão, pois depende de 

autorização em lei municipal. Caso o Município pretenda editar norma legal para reajuste da remuneração 

dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias regidos por regime estatutário, 

estará sujeito às vedações do inciso I do artigo 8º da Lei Complementar nº 173/2020, no período de 

vigência das restrições nela estabelecido, de modo que o pagamento do novo valor somente poderá 

ocorrer depois de encerrado o prazo de vedação da referida norma legal, sem possibilidade de pagamentos 

retroativos (§ 3º do artigo 8º)". Trata-se de Consultas formuladas pelo Prefeito Municipal de Blumenau 

e Prefeito Municipal de Pinhalzinho acerca do conflito de normas, a Lei Complementar nº 173/2020 (art. 

7º e 8º) com vedações a atos administrativos que impliquem aumentos de despesas com pessoal e a Lei 

(federal) nº 11.350/2006 que fixou o piso salarial profissional nacional para os Agentes Comunitários de 

Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias, especificando os valores que deveriam ser cumpridos a 

partir de 01.01.2019, 01.01.2020 e 01.01.2021. A Lei federal nº 11.350/06 determinou que "a partir de 

01.01.2020 o piso estava em R$ 1.400,00, devendo passar para R$ 1.550,00 a partir de 1º de janeiro de 

2021", de acordo com o Relator. Inicialmente, o Relator citou o entendimento da Primeira Turma do 

STF que tem mantido o posicionamento pela inaplicabilidade do piso profissional no caso de agentes 

com vínculo estatutário, conforme os julgados: RE 1.291.684-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 

Primeira Turma, DJe de 11/1/2021; e RE 1.263.619-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira 

Turma, DJe de 6/7/2020. Ele também destacou que o "piso salarial profissional nacional dos agentes 

comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias, estabelecido no artigo 9º-A, §1º da Lei 

11.350/2006, incluído pela Lei 12.994/2014, não vincula o ente federativo que tenha optado pelo regime 

estatutário, nos termos do artigo 8º do mesmo diploma federal, ressalvando-se que a matéria é objeto do 

Recurso Extraordinário RE 1279765 RG/BA, com repercussão geral reconhecida, ainda pendente de 

decisão. Desta forma, eventual reajuste da remuneração dos agentes comunitários de saúde e dos agentes 

de combate às endemias regidos por regime estatutário, no interregno delimitado no artigo 8º da Lei 

Complementar n. 173/2020, incidirá nas vedações do respectivo inciso I". De acordo com o Relator, 

"embora a Lei (federal) nº 11.350/2006 seja anterior à Lei Complementar n. 173/2020 e já tenha fixado 

o novo valor do piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias 

a partir de 01.01.2021, não há de prevalecer o disposto na referida Lei, conforme já explicitado, 

notadamente porque a implementação do piso salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes 

de Combate às Endemias não é automático, dependendo de lei municipal. A obrigatoriedade de aplicação 

do piso salarial estaria circunscrita aos servidores contratados sob o regime celetista. No caso de agentes 

regidos pelo sistema estatutário, a fixação de remuneração depende de lei municipal"” (TCE/SC, 

Informativo de Jurisprudência nº 86, Consulta nº 21/00287006) 
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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 

  

Tribunal delibera acerca da responsabilidade pelos pagamentos de salário-maternidade, salário-

família e auxílio reclusão após a edição da EC nº 103/19 

 

Em Consulta realizada pelo Gestor do Fundo de Previdência Social de Aurilândia, requereu-se manifestação 

acerca da revogação do art. 2º-A da INTCMGO nº 09/20, que dispõe sobre a aplicação, para fins de análise 

e julgamento das prestações de contas no âmbito do TCMGO, das disposições da EC nº 103/19, referente 

à reforma da previdência. Em suma, o consulente questiona: “(a) Caso o Regime Próprio de Previdência Social – 

RPPS deixou de pagar os benefícios temporários (auxílio-doença, salário-maternidade, salário-família e auxílio-reclusão) a 

partir de 13/11/19 (data de publicação da EC nº 103/19), ele terá que ressarcir o município, referente a esses benefícios, até 

o dia 30 de setembro de 2020? (b) Em caso afirmativo, como seria esse ressarcimento? (c) Em caso negativo, como fica então 

definida essa questão, sob a ótica dessa Corte de Contas? (d) Afinal quem é o responsável legal para assumir os benefícios 

temporários a partir de 13 de novembro de 2019?”. O Relator acompanhou as manifestações da Unidade Técnica 

e do Ministério Público de Contas, explicando que o §3º do art. 9 da EC nº 103/19, parte referente aos 

questionamentos, possui aplicabilidade imediata, e entrou em vigor na data de publicação da norma, em 

13/11/19. Pontuou que, desde tal data, o RPPS não pode mais custear quaisquer outros benefícios que não 

sejam aposentadorias e pensões, de modo que, os afastamentos por incapacidade temporária para o trabalho 

e o salário maternidade, bem como outros benefícios, devem ser pagos diretamente pelo ente federativo. 

Ressaltou que as leis municipais incompatíveis com o dispositivo não foram recepcionadas, perdendo, dessa 

forma, a validade. Citou jurisprudência de diversos Tribunais de Contas (TCEPI, TCERO, TCEES e 

TCETO) no mesmo sentido. Destacou que a defesa dos efeitos da norma constitucional a partir de sua 

publicação já havia sido exposto pelo TCMGO na Orientação Técnica Conjunta nº 001/2019 – SCMG/SAP. 

Afirmou que o Tribunal, ao retirar do regramento o prazo limite de 31 de dezembro para que o ente efetuasse 

a devolução dos pagamentos de benefícios por incapacidade temporária, salário-maternidade, salário-família 

e auxílio-reclusão realizados pelo RPPS, a partir de 13 de novembro de 2019, permitiu que os gestores 

passassem a gozar de maior liberdade para definir a forma de transferência das obrigações do Regime de 

Previdência Próprio para o ente, de forma que as compensações ocorressem de acordo com a programação 

financeira do Município. Refletiu que essa posição, contudo, não implica no reconhecimento ou na defesa 

de uma vacatio legis não estabelecida pela EC nº 103/19. Registrou que, após a autuação da presente Consulta, 

a Secretaria Especial de Previdência e Trabalho – SEPRT, por meio da Portaria nº 21.233/20, alterou a 

Portaria nº 18.084/20, ampliando o prazo de adaptação da legislação municipal para fins de emissão do 

Certificado de Regularidade Previdenciária. A partir dos fundamentos apresentados, o Relator respondeu: 

“(1) o §3º do art. 9º da EC nº 103/19, parte em que se concentra a questão, possui aplicabilidade imediata, ou seja, entrou 

em vigor na data de publicação da referida emenda constitucional, qual seja, em 13/11/19, data a partir da qual o RPPS 

não pode mais custear quaisquer outros benefícios que não sejam aposentadorias e pensões, de modo que, os afastamentos por 
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incapacidade temporária para o trabalho e o salário-maternidade, bem como outros benefícios, devem ser pagos, a partir de tal 

data, diretamente pelo ente federativo e não mais pelo regime próprio de previdência social ao qual o servidor se vincula, sendo 

que as leis municipais incompatíveis com o dispositivo não foram recepcionadas, perdendo, dessa forma, a validade; (2) caso o 

Regime Próprio de Previdência Social – RPPS tenha deixado de pagar os benefícios temporários (auxílio-doença, salário-

maternidade, salário-família e auxílio-reclusão) a partir de 13/11/19 – data da publicação da Emenda Constitucional nº 

103/19, não terá que ressarcir o Município quanto a tais benefícios, já que conforme prevê expressamente o § 3º do art. 9 da 

EC nº 103/19 a obrigação pelo pagamento de tais benefícios, a partir de tal data, passou a ser do ente federativo”. A Proposta 

de Voto foi aprovada por unanimidade (Acórdão Consulta nº 10/21. Processo nº 07896/20, Rel. Cons. 

Subst. Maurício Oliveira Azevedo, 1/9/21). 

 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

Auditoria Operacional realizada para avaliar a gestão da formação continuada dos professores do 

ensino fundamental de Município 

 

O TCMGO realizou Auditoria Operacional com o intuito de avaliar a gestão da formação continuada dos 

professores regentes do ensino fundamental de Cidade Ocidental nos exercícios de 2019 e 2020. O Município 

foi selecionado a partir de Matriz de Risco Setorial, elaborada pela Comissão Especial de Auditoria (CEA), 

no âmbito do planejamento anual realizado pelo órgão. O trabalho identificou deficiências e pontos de 

melhoria no ciclo de gestão das ações de formação continuada ofertadas pela Secretaria Municipal de 

Educação (SME). O Relator enalteceu o trabalho e acolheu a proposta formulada no relatório da CEA, 

recomendando à Secretaria Municipal de Educação que: (a) adote ações para sanar a vulnerabilidade existente 

no mapeamento e no diagnóstico das ações de capacitação; (b) amplie a atenção às necessidades dos alunos 

com deficiência, com vistas a ofertar formações sistematizadas e periódicas aos professores, relacionadas 

especificamente à temática de inclusão e autonomia, propiciando ampla divulgação aos interessados; (c) 

inclua a participação dos professores regentes do ensino fundamental no processo de planejamento de suas 

ações de capacitação, promovido pela secretaria, de forma a realizar consulta aos docentes por um meio 

formalizado, registrando-as; (d) implemente uma rotina estruturada, formalizada, periódica e continuada de 

planejamento das ações de capacitação dos professores; (e) realize uma investigação coordenada e 

formalizada junto aos professores regentes; (f) reforce o processo de avaliação das atividades de formação 

realizadas, que deve ocorrer de forma sistematizada e formalizada, como etapa final do ciclo de cada atividade 

formativa, mensurando o resultado; (g) coloque em prática procedimentos de controle formalizados das 

ações de formação ofertadas; (h) promova reuniões de discussão formalizadas e registradas, intermediadas 

pela secretaria, dos aspectos abordados nas ações formativas e do aproveitamento dessas ações; (i) adote 

procedimentos formais e coordenados envolvendo professores na troca de experiências e aprendizados, bem 

como para divulgar os indicadores de desempenho utilizados pela SME para atingir os objetivos e metas 
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traçados, certificando que os profissionais conheçam e os utilizem para melhorarem as suas atividades 

pedagógicas; (j) assegure o acesso da totalidade dos professores à internet, utilizando-se de metodologia de 

sondagem que identifique aqueles com restrições de acesso a esse recurso; (k) monitore as atividades 

pedagógicas executadas pelos professores, a fim de se assegurar que estas estão consonantes com os 

objetivos, metas e planejamentos traçados; (l) amplie as temáticas abordadas nos cursos de capacitação, 

visando trabalhar os assuntos que emergiram durante o período de suspensão das aulas presenciais; (m) tome 

conhecimento do estudo “A educação não pode esperar”, desenvolvido pelo CTE-IRB e IEDE. Igualmente, 

recomendou ao Chefe do Poder Executivo e à Secretária Municipal de Educação que: (n) promovam, 

conjuntamente, o planejamento da retomada das atividades presenciais, considerando as necessárias 

adequações de ordem sanitária e pedagógica que deverão ser implementadas nas instituições educacionais, 

destacando-se tratar de um processo que envolve educação-sociedade-saúde; (o) considerem nesse 

planejamento, pelo menos, as medidas do “Protocolo de biossegurança para retorno das atividades 

presenciais nas instituições de ensino do Estado de Goiás” da SES/GO e do “Guia de implementação de 

protocolo de retorno das atividades presenciais nas escolas de educação básica”; (p) atentem-se, 

adicionalmente, às demais medidas aplicáveis no caso e normas supervenientes relacionadas; (q) tomem 

conhecimento do estudo “Planejamento das redes de ensino para a volta às aulas presenciais: saúde, 

permanência e aprendizado” (IRB e IEDE, 2020). Por fim, determinou aos responsáveis que apresentem, 

em prazo determinado, Plano de Ação especificando as ações e as medidas que serão adotadas para atender 

às determinações e às recomendações emitidas pelo TCMGO, inclusive as relacionadas ao retorno às aulas 

presenciais. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 04320/21. Processo nº 03473/20, Rel. Cons. 

Fabrício Macedo Motta, 1/9/21). 

 

Recomendações e determinações provenientes de Auditoria Operacional realizada na gestão da 

pavimentação urbana municipal 

 

Trata-se de Auditoria Operacional realizada em Anápolis, tendo como objeto as atividades que envolvem a 

gestão na área da pavimentação urbana, compreendendo desde a etapa de concepção e viabilidade dos 

projetos à etapa de manutenção do pavimento presente na rede viária do município. A Secretaria de 

Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia (SFOSEng) avaliou as ações realizadas pelo Poder Executivo 

entre os exercícios de 2014 e 2021, tendo o Relatório de Auditoria sido acolhido pelo Relator e 

posteriormente pelo Plenário. Dentre outras, foram emitidas as seguintes recomendações à Secretaria 

Municipal de Obras e Serviços Urbanos (SEMUSU): (a) criação de uma unidade, dentro da Administração 

Direta da Secretaria, com especialidade na área de pavimentação e drenagem urbana, cuja viabilidade estará 

condicionada ao máximo aproveitamento possível dos recursos já existentes; (b) retomar a implantação de 

um Sistema de Gerência de Pavimento; (c) procure distribuir os recursos para as operações tapa-buraco no 

decorrer dos anos de forma mais sustentável, uniforme e regular, o que possibilitará maior atuação em 

intervenções programadas, de forma a romper o ciclo vicioso de surgimento de buracos; (d) procure 
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monitorar o desempenho dos remendos e a correção daqueles com defeitos, em respeito ao prazo quinquenal 

da garantia (art. 618 do Código Civil c/c art. 54 da Lei nº 8.666/93); (e) empregue o uso do pré-misturado à 

frio (PMF) na atuação emergencial (período chuvoso), com a sua viabilidade reforçada se a usinagem for 

própria e em vias de tráfego leve ou outras alternativas para preservar a temperatura da massa asfáltica quente; 

(f) melhore os procedimentos de elaboração de projetos e de gerenciamento e fiscalização de obras de 

manutenção e reabilitação das vias urbanas; e (g) promova a eficiência com desenvolvimento e melhorias 

contínuas dos sistemas de informação da área de gerência de pavimentos. Em seguida, determinou ao 

Secretário Municipal de Obras e Serviços Urbanos medidas para melhorar os procedimentos de 

gerenciamento e fiscalização de obras de manutenção e reabilitação das vias urbanas; a segurança e conforto 

ao usuário; e o cumprimento contratual e maior disponibilidade de equipes para as operações tapa-buraco 

convencionais. Ainda, recomendou à Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Habitação e Planejamento 

urbano, que: (h) transfira a titularidade da competência de fiscalização das obras de loteamento no que tange 

somente às etapas de pavimentação e drenagem para uma unidade administrativa especializada, vinculada à 

Secretaria de Municipal de Obras e Serviços Urbanos, condicionada a criação daquela com base na 

recomendação contida no item (a); (i) elabore diretriz técnica que estabeleça todos os elementos a constar 

nos projetos de pavimentação e a serem verificados na execução e no recebimento das obras, definindo de 

forma clara os encargos do empreendedor; (j) passe a utilizar as diretrizes técnicas na avaliação dos projetos 

de pavimentação e na fiscalização das obras dos loteamentos; (k) realize o acompanhamento periódico das 

obras de loteamentos, com frequência mínima mensal ou por etapas importantes previstas, registrando em 

relatório a execução das obras; (l) realize controle tecnológico do solo e do pavimento dos loteamentos 

durante o acompanhamento das obras de pavimentação a título de contraprova, e caso necessário no 

recebimento das obras; (m) realize o recebimento das obras de acordo com a diretriz técnica a ser elaborada, 

sendo que até a elaboração da diretriz técnica promova o recebimento de obras nos moldes do art. 73 da Lei 

nº 8.666/93, visando garantir isenção no ato administrativo; (n) realize avaliações periódicas nas obras de 

loteamento, no mínimo uma vez ao ano, durante a fase de garantia quinquenal. Por fim, fixou o prazo de 60 

dias para que as secretarias municipais citadas apresentem Plano de Ação ao TCMGO, nos moldes do Anexo 

I da RATCMGO nº 113/19, especificando as ações e medidas que serão adotadas para atender às 

determinações e às recomendações emitidas. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 04300/21. 

Processo nº 07557/19, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 1/9/21). 

  

Irregularidades em obra de implantação de BRT 

 

O Plenário do TCMGO analisou o contrato e os termos aditivos dele decorrentes, celebrado entre o 

Município de Goiânia e o Consórcio Executor das Obras BRT, cujo objeto é a implantação do Corredor 

Goiás – BRT Norte-Sul, mediante a realização de diversas intervenções urbanas, como construção, reforma 

e ampliação de estações de embarque, trincheiras e corredores exclusivos de tráfego. Por maioria, foi 

aprovado o voto do Relator, que constatou as seguintes irregularidades: (a) projeto básico deficiente, 
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elaborado sem todos os elementos necessários e suficientes para caracterizar o objeto e sem avaliar o custo, 

visto não haver projetos de arquitetura e complementares (fundação, estrutura metálica) de estações de 

embarque/desembarque, relatório de impacto de trânsito, licenciamento ambiental para extirpação de 

árvores e projetos de drenagem; (b) ausência de recursos financeiros da Prefeitura para pagamento da 

contrapartida estipulada no ajuste; (c) sobrepreço unitário em sete serviços contratados, como fornecimento 

e montagem de estrutura metálica; locação mensal de caminhões; sinalização vertical com pintura 

eletrostático e tarifa de água/esgoto; (d) alterações contratuais que extrapolaram o limite, de até 25%, previsto 

nos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei nº 8.666/93; e (e) não manutenção da proporcionalidade do valor contratado 

pelo 7º Termo Aditivo com a medição acumulada até 31/5/20, quando se avalia os valores dos grupos de 

serviços “Administração Local da Obra + Serviços Preliminares”, em relação ao valor total. Diante do 

exposto, foram aplicadas multas ao responsável técnico do contrato, ao Presidente da Companhia 

Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC), aos Diretores do Departamento de Projetos e de 

Infraestrutura Viária, bem como ao Presidente da Agência Municipal de Obras (AMOB), e ao Secretário 

Municipal de Governo e Relações Institucionais. Ainda, o Relator declarou extinta a punibilidade relativa à 

multa em desfavor do Prefeito à época, com fundamento no inciso XLV do art. 5º da CF/88, em decorrência 

do seu falecimento. Fixou prazo para que os responsáveis comprovem o atendimento das providências 

elencadas, emitiu alertas quanto ao descumprimento de determinações, e recomendou: (f) o controle da 

execução física-financeira dos contratos de obras e serviços de engenharia, para que as alterações contratuais 

promovidas pelos termos aditivos não ultrapassem os limites estabelecidos pelos §§ 1º e 2º do art. 65 da Lei 

nº 8.666/93. Ressaltou que a verificação dos limites deve ser realizada separadamente, tanto nos acréscimos 

quanto nas supressões de itens ao contrato, e não pelo cômputo final que tais alterações (acréscimos menos 

decréscimos) possam provocar na equação financeira do contrato; e (g) a execução de escopo contratual com 

a obrigação de fazer a obra e/ou serviço de engenharia preservando a concepção inicial do objeto, cuja 

alteração, caso excepcionalmente realizada, deverá respeitar o limite permitido pelo art. 65 da Lei de 

Licitações. O voto foi aprovado, vencido o Cons. Subst. Flávio Monteiro de Andrada Luna (Acórdão nº 

04535/21. Processo nº 06537/15, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 15/9/21). 

 

Irregularidades diversas em contratação de cooperativa para a prestação de serviço de transporte 

escolar 

 

Trata-se de Representação formulada pela Vice-Prefeita de Barro Alto, na qual relata, dentre outras, 

irregularidades em contratos de transporte escolar firmados pelo Município nos exercícios de 2017 e 2018. 

Diante da relevância dos fatos e dos expressivos valores empenhados, o Relator determinou a realização de 

Inspeção Simples, tendo a comissão designada encontrado diversos Achados de Auditoria. O Relator 

convergiu parcialmente com as manifestações da Unidade Técnica e do Ministério Público de Contas, e 

constatou as seguintes irregularidades: (a) termo de referência deficitário, diante da ausência da composição 

dos custos unitários; (b) homologação de procedimento licitatório sem parecer jurídico; (c) restrição ao 
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caráter competitivo do certame, diante da realização de procedimento apenas para Microempresas (ME) e 

Empresas de Pequeno Porte (EPP) locais; (d) ausência de parecer do Controle Interno; (e) celebração de 

contrato com cooperativa que atua como mera intermediadora de trabalho de terceiros. No que tange à 

irregularidade (a), destacou que a Administração deve elaborar o próprio orçamento detalhado de preços e 

serviços, com os respectivos custos unitários, nos termos do inciso II do § 2º do art. 7º da Lei nº 8.666/93, 

c/c o inciso III do art. 3º da Lei nº 10.520/02 e, não sendo possível, deve estimar os preços de mercado, 

priorizando valores adjudicados em licitações de outros órgãos públicos. Sobre o item (b), salientou que os 

pareceres jurídicos emitidos sobre matéria licitatória devem obrigatoriamente constar nos processos 

administrativos, a fim de auxiliar o gestor na tomada de decisão. Ressaltou que a omissão do gestor 

descumpriu o art. 38 da Lei nº 8.666/93, e dificultou a prevenção e correção de irregularidades no processo 

licitatório. Em relação a (c), constatou que o edital previa cláusula que obstava a participação de pessoas 

físicas no certame, além de limitar a participação de MEs e EPPs para aquelas constituídas exclusivamente 

no município. Asseverou que tal cláusula restringe o caráter competitivo da licitação, uma vez que o critério 

geográfico deve ser utilizado apenas como prioridade de contratação. Entendeu que a responsável deveria 

ter conhecimento dos requisitos previstos nos arts. 47, 48 e 49 da LC nº 123/06, e no art. 10 da INTCMGO 

nº 008/16, para a concessão de tratamento diferenciado das microempresas e empresas de pequeno porte. 

Citou o AC-CON nº 003/18, que firmou entendimento sobre o tema. No que tange à irregularidade (d), 

consignou que a desídia do responsável em assinar o contrato sem que houvesse o parecer do Controle 

Interno abordando os aspectos relevantes do procedimento licitatório ofendeu o inciso II do art. 74 da 

CF/88 e o art. 3º da INTCMGO nº 10/15. Sobre (e), entendeu ser irregular a contratação de cooperativa 

que na realidade é mera intermediadora ou agenciadora de trabalho de terceiros, o que vai de encontro à 

própria razão de ser do cooperativismo, prevista no art. 3º da Lei nº 5.764/71. Constatou ter sido dada 

autorização tácita para a realização de subcontratações, em contrariedade ao edital, que exigia a autorização 

expressa do contratante. Concluiu que a cooperativa contratada funcionava como intermediadora irregular 

de mão de obra, se privilegiando da forma jurídica simulada para ganhar vantagem competitiva na licitação, 

violando a isonomia entre os participantes. Pugnou que a contratação ilegítima burla direitos trabalhistas e 

expõe o Município a riscos, já que o descumprimento de obrigações trabalhistas pela contratada perante os 

efetivos prestadores de serviço pode ensejar responsabilização subsidiária do contratante, por força do 

disposto no IV da Súmula nº 331 do TST, diante de culpa pela negligência às evidências de cooperativa de 

trabalho simulada. Diante do exposto, aplicou multas ao Prefeito, aos Secretários de Educação e de Finanças, 

aos pregoeiros e à fiscal do contrato. Ainda, declarou a inidoneidade da Cooperativa de Transporte de 

Passageiros contratada para participar de licitação na Administração Pública Municipal, pelo período de cinco 

anos, nos termos do art. 51 da LOTCMGO e art. 241 do RITCMGO, a fim de evitar que a citada entidade 

continue a se utilizar de forma jurídica simulada para ganhar vantagem competitiva na licitação pública. Por 

fim, devido à gravidade das infrações cometidas, declarou o Gestor do Poder Executivo à época inabilitado 

por oito anos para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração 

Pública Municipal, nos termos do art. 50 da LOTCMGO. Determinou ao atual Prefeito que se abstenha de 
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prorrogar os contratos citados, uma vez reconhecida a sua irregularidade. Fixou prazo de 120 dias, a contar 

da publicação do Acórdão, para que seja apresentados relatórios e provas da implementação de providências 

visando a melhoria da gestão da coisa pública. Alertou à Administração Municipal para que, ao licitar serviços, 

elabore o próprio orçamento detalhado de preços e serviços com os respectivos custos unitários e, não sendo 

possível, estime os preços de mercado priorizando valores adjudicados em licitações de outros órgãos 

públicos, só utilizando excepcionalmente a consulta direta ao mercado. Diante do exposto, o processo foi 

convertido em Tomadas de Contas Especial e foram aplicadas multas aos gestores (Acórdão n° 04534/21. 

Processo n° 12729/19, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 15/9/21). 

 

A inclusão de cláusula editalícia que estabelece prazo máximo de seis meses entre a fabricação e a 

entrega de pneus automotivos adquiridos é irregular e gera restrição à competitividade do certame 

 

O TCMGO expediu medida cautelar para determinar ao Prefeito de Pirenópolis que se abstenha de praticar 

ou celebrar qualquer ato decorrente do Pregão Presencial nº 025/21, tendo como objeto a aquisição de 

pneus, câmaras de ar, bicos e outros produtos pelo Município. Tal medida adveio de denúncia formulada 

por licitante, que citou cláusula editalícia determinando que “os produtos deverão ter prazo de fabricação igual ou 

inferior a seis meses no momento da entrega”. O Relator não vislumbrou razões de ordem jurídica para discordar da 

análise técnica da Secretaria de Licitações e Contratos, referendada pelo Ministério Público de Contas, que 

apontou a ocorrência de ilegalidade e alto risco de ocorrência de despesas ilegais para a Administração 

Pública. Salientou que a jurisprudência atual tem sido no sentido de considerar restritiva à competitividade 

do certame a exigência de prazo tão exíguo entre a fabricação dos pneus e a sua entrega, conforme citações 

feitas pela Especializada. Transcreveu posicionamento do TCU no Acórdão nº 3130/20, cuja conclusão é a 

de que: “(...)a exigência de tempo máximo de 6 (seis) meses para a fabricação dos pneus estabelecida na cláusula 1.2 do Termo 

de Referência do Pregão 58/2020 restringe indevidamente a competitividade do certame, ao impor dificuldade à oferta de 

produtos, principalmente importados, que atendam à descrição do objeto e aos requisitos de qualidade estabelecidos, contrariando 

o art. 3º, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93”. Entendeu ter sido caracterizada a ilegalidade quanto ao prazo restritivo, 

com ofensa ao princípio da isonomia e eventual cerceamento ao direito de participação de outras empresas 

interessadas, bem como indícios de favorecimento, tendo em vista a formulação de apenas duas propostas. 

Destacou que, embora o edital não apresente impedimento expresso de licitação de itens importados, tal 

limitação temporal pode acarretar a vedação de participação de empresas que fornecem tais produtos, uma 

vez que o processo de desembaraço aduaneiro demanda prazo superior a seis meses. Expôs vasta 

jurisprudência do TCMGO que considera restritiva a cláusula de edital que obsta a participação de 

fornecedores de produtos importados, como os Acórdãos nº 04085/21, 03662/21 e 04305/21. Presentes os 

requisitos dispostos no art. 56 da LOTCMGO, expediu medida cautelar de suspensão imediata do certame 

e alertas aos responsáveis. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 04708/21. Processo nº 

07845/21, Rel. Cons. Valcenôr Braz de Queiroz, 22/9/21) 
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Manutenção de parecer prévio pela rejeição de contas e aplicação de multas por irregularidades 

em despesas total com pessoal e indisponibilidade de caixa líquida após a inscrição de restos a 

pagar processados 

 

O Tribunal Pleno, na sessão de 29/9/21, manteve decisão exarada no Acórdão nº 02314/21 e no Parecer 

Prévio nº 00221/21, que aplicou multas e emitiu parecer prévio pela rejeição das contas de governo prestadas 

pelo Prefeito de Itumbiara, no exercício de 2019, pelas seguintes irregularidades: (a) despesa total com pessoal 

do Poder Executivo equivalente a 55,06% da Receita Corrente Líquida (RCL), não atendendo ao limite 

máximo de 54%, disposto na alínea “b” do inciso III do art. 20 da LC nº 101/00; (b) indisponibilidade de 

caixa líquida dos cofres municipais, após a inscrição de restos a pagar processados, em desacordo com o 

princípio do equilíbrio das contas públicas, estabelecido no art. 1º da LC nº 101/00. O Relator acompanhou 

a manifestação da Secretaria de Recursos pela manutenção das irregularidades e das ressalvas, afastando os 

argumentos de defesa apresentados pelo recorrente. Em referência ao disposto em (a), a Especializada 

entendeu inexistir fundamento para que o pedido de sobrestamento da análise das contas seja realizado, pela 

simples existência do Processo nº 06848/20 – que trata de Representação do Ministério Público Estadual 

referente à extrapolação dos gastos com pessoal no exercício. Destacou não haver justificativas legais para 

tal sobrestamento. Ainda, em consulta à tramitação do referido processo, apontou já haver manifestação 

técnica conclusiva que atesta o constante desrespeito aos limites de gastos com pessoal previstos na legislação 

de Itumbiara, inclusive no exercício de 2019, relevando que o responsável descumpriu as normas de 

responsabilidade na gestão fiscal. Quanto à irregularidade (b), o recorrente alegou ter realizado no exercício 

de 2020 o cancelamento de restos a pagar processados que poderiam impactar o cálculo da disponibilidade 

de caixa, e que o percentual supostamente alcançado após a exclusão dos referidos restos a pagar poderia ser 

ressalvado, tendo como precedentes duas decisões do TCMGO em casos supostamente análogos. Em análise 

aos restos a pagar processados cancelados, considerando que o responsável não comprovou nos autos a 

inexistência ou inexigibilidade das obrigações respectivas em 31/12/19, não se pode considerar seu 

abatimento para fins de cálculo da disponibilidade de caixa. Afirmou que os restos a pagar não processados 

inscritos em 2019 e cancelados em 2020, como demonstrado na memória de cálculo da disponibilidade de 

caixa presente nos autos, não influenciaram na constituição da presente irregularidade. Por fim, diante da 

ausência de manifestação quanto às ressalvas, o Relator manteve-as, bem como as multas a elas 

correspondentes: (c) ausência de publicação no sítio eletrônico oficial do município dos anexos que 

compõem a Lei de Diretrizes Orçamentárias e do anexo quadro de detalhamento da despesa, referente à Lei 

Orçamentária Anual; (d) saldo das obrigações informadas no Demonstrativo da Dívida Fundada não 

comprovado por documentação hábil (certidões, extratos, declarações, contratos e/ou outros); (e) 

indisponibilidade líquida dos cofres municipais, após a inscrição de restos a pagar não processados, em 

desacordo com o princípio do equilíbrio das contas públicas; (f) deixar de apresentar o relatório conclusivo 

da comissão especial designada para realizar o inventário anual dos bens patrimoniais, bem como o relatório 

exarado pelo Controle Interno, conforme previsão explicitada na INTCMGO nº 008/15. O voto foi 

aprovado por unanimidade (Parecer Prévio nº 00419/21. Processo nº 04798/20, Rel. Cons. Francisco José 

Ramos, 29/9/21). 
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OUTROS ÓRGÃOS 

 

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

Interrupção. Suspensão 

 

“Em razão do contexto de anormalidade decorrente da pandemia da Covid-19, é descabida a exigência de 

“justificativa de ausência” às provas do ENEM 2020, como requisito para a concessão de isenção da taxa 

ADde inscrição para o ENEM 2021. A exigência da comprovação documental do motivo do não 

comparecimento às provas do ENEM 2020 — como requisito para a obtenção de isenção da taxa de 

inscrição para o ENEM 2021 — revela-se destituída de razoabilidade e vulnera preceitos fundamentais da 

Constituição Federal (CF). As políticas públicas devem se voltar ao incentivo da continuidade dos projetos 

de vida dos estudantes e não o contrário, como faz a norma inscrita nos itens 1.4 e 2.4 do Edital 19/2021 do 

Ministério da Educação (1). A aludida exigência acaba por penalizar os estudantes que fizeram a difícil escolha 

de faltar às provas para atender às recomendações das autoridades sanitárias como forma de conter a 

disseminação da Covid-19. Ao assim dispor, o ato questionado desprestigia as políticas estatais de incentivo 

à observância dessas recomendações sanitárias, contrariando o dever de proteção da saúde pública (CF, art. 

196) (2). Com base nesse entendimento, o Plenário, por unanimidade, concedeu medida cautelar, para 

determinar a reabertura do prazo de requerimento de isenção de taxa, deixando-se de exigir justificativa de 

ausência do ENEM 2020, de quaisquer candidatos, em razão do contexto pandêmico — como previsto no 

item 1.4.1 do edital do ENEM 2020 (Edital 55/2020 – ENEM digital e Edital 54, de 28 de julho de 2020 – 

ENEM impresso), para que seja concedida a isenção na taxa de inscrição aos estudantes que comprovarem 

incidir em uma das hipóteses do item 2.6 do Edital 19/2021 do Ministério da Educação. O ministro Nunes 

Marques acompanhou o relator com ressalvas.” (STF, Informativo de Jurisprudência nº 1028, ADPF nº 

874/MC/DF) 

 

 STJ - Empresa fornecedora de oxigênio. COVID-19. Situação pandêmica no Estado de 

Amazonas. Calamidade da saúde pública. Interesse da União. Competência da Justiça Federal 

 

“Compete à Justiça Federal processar e julgar ação que tem como objetivo a obtenção de oxigênio destinado 

às unidades de saúde estaduais do Amazonas para o tratamento da excepcional situação pandêmica da 

COVID-19. Trata-se de conflito positivo de competência em que se alega a existência de ações ajuizadas nos 

juízos estadual e federal com o mesmo objetivo: obtenção de oxigênio às unidades de saúde estaduais para o 

tratamento da excepcional situação pandêmica da Covid-19. O Estado do Amazonas e a União foram 

posteriormente incluídos como interessados. Pedido fundado na alegação de que as decisões podem ser 

conflitantes, evidenciando até mesmo uma impossibilidade de seu cumprimento, e o evidente interesse da 

União no feito, uma vez que diversos órgãos públicos federais estão envolvidos no referido trâmite, e já 

existente uma ação civil acerca da controvérsia, no que a competência deve-se firmar no juízo federal. A 
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peculiar situação do caso concreto, de fato, induz ao conhecimento do conflito positivo de competência, 

reclamando uma uniformidade de entendimento para o efetivo socorro àquele Estado. Nesse panorama, 

relativamente ao fornecimento de oxigênio para o Estado do Amazonas utilizar no combate à pandemia do 

COVID-19, não há dúvidas de que a competência há de se firmar a favor do juízo federal, sendo latente o 

interesse da União, não só em razão da presença de diversos órgãos de âmbito federal, mas também 

decorrente da existência de ação civil tramitando sobre o tema. Lembra-se, ainda, que a própria União 

também se manifestou demonstrando seu interesse, não somente no presente feito, mas nas respectivas 

demandas com mesmo objeto, o que também atrai a incidência da Súmula n. 150, STJ in verbis: Compete à 

Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da 

União, suas autarquias ou empresas públicas”. (STJ, Informativo de Jurisprudência nº 706, CC nº 177.113-

AM) 

 

TCEGO – Aposentadoria de Promotor de Justiça. Tempo de serviço em sociedade de economia 

mista 

 

“Trata-se da aposentadoria, no cargo de Promotor de Justiça de entrância intermediária, do Ministério 

Público do Estado de Goiás, com fundamento no art. 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003. A 

aposentadoria foi concedida por meio do Ato n. 201/2016, publicado em 09 de junho de 2016. O Serviço 

de Registro de Atos de Pessoal, o Ministério Público de Contas e a Auditoria manifestaram-se pela legalidade 

e registro do ato de admissão. Por outro lado, concluíram pela negativa do registro da aposentadoria, face à 

não implementação do tempo de serviço público necessário. O entendimento unânime é de que não deveria 

ter sido computado o tempo de trabalho prestado junto ao Banco do Brasil S/A, uma vez que se trata de 

uma sociedade de economia mista. No que concerne à aposentadoria, impõe-se o acolhimento da posição 

preconizada pela Unidade Técnica, pelo Ministério Público de Contas e pela Auditoria, no sentido de que os 

requisitos legais para a concessão do ato não foram preenchidos. A regra estabelecida no artigo 173, § 1º, 

inc. II, e § 2º, da Constituição Federal, é de que as empresas públicas e as sociedades de economia mista têm 

personalidade jurídica de direito privado, e, por isso, seus empregados são contratados pelo regime celetista. 

É remansosa a jurisprudência acerca da impossibilidade do cômputo do tempo prestado a empresas estatais 

como tempo de serviço público. Descabe o estabelecimento do contraditório, nos termos da Súmula 

Vinculante n. 03, do STF. Face ao exposto, VOTO pela legalidade e registro do ato de admissão do 

interessado, bem como pela ilegalidade e negativa do registro do ato aposentadoria, com determinação à 

Secretaria Geral para que proceda à intimação do interessado e da Procuradoria Geral de Justiça, para 

abertura do prazo recursal.” (TCEGO, Boletim de Jurisprudência nº 09/21, Acórdão nº 207/21) 
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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 auxílio-alimentação conforme as normas restritivas do art. 8º, VII, da Lei 

Complementar 173/2020 e a redução de despesas frente a instituição de vantagem econômica 

 

Em Consulta formulada pelo Presidente da Câmara Municipal de Hidrolândia, foi questionado: (a) se é 

possível, na vigência das normas restritivas do art. 8º, VII, da LC nº 173/20, instituir auxílio-alimentação 

para servidores da Câmara, se tal medida for precedida de anulação de despesa, via revogação de previsão 

legal de gratificação em montante equivalente e suficiente para não caracterizar aumento de despesa com 

pessoal, tudo com fundamento na exceção do §2º, I, c/c com o inciso VII, do art. 8º, da LC nº 173/00?; e 

(b) se para caracterizar redução de despesa e efetiva compensação que faça frente à instituição de vantagem 

econômica, a despesa cancelada pode ser meramente autorizada por lei (como, por exemplo, a revogação 

de gratificação prevista em lei, mas não paga aos servidores), ou a despesa a ser cancelada deve ter sido 

necessariamente executada (como por exemplo, além de prevista em lei, a gratificação cancelada deve ter 

sido efetivamente paga aos servidores)? O Relator emitiu proposta de deliberação em convergência com as 

manifestações da Unidade Técnica e do Ministério Público de Contas. Em resposta ao item (a), afirmou 

não ser possível instituir auxílio-alimentação, até 31/12/21, ainda que precedido de anulação de despesa, 

pois o inciso VI do art. 8º da LC nº 173/20 veda expressamente a criação ou majoração de auxílios, 

inclusive os de cunho indenizatório, durante o período estabelecido na legislação. No que tange ao item 

(b), entendeu que as medidas compensatórias dispostas no §2° do art. 8° da LC nº 173/20, assim como 

aquelas previstas no art. 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, devem ser reais e efetivas, de forma a serem 

capazes de financeiramente absorver a despesa criada e não ocasionar o aumento dos gastos com 

funcionalismo. Pontuou que, em caso de redução de despesa, esta deverá estar em execução, ou seja, 

gerando efeitos financeiros, não bastando a simples previsão orçamentária, sob pena de caracterizar 

anulação virtual ou simulada do gasto público. A Proposta de Voto foi aprovada por unanimidade. 

(Acordão-Consulta nº 00011/21. Processo nº 05600/21, Rel. Cons. Subst. Vasco Cícero Azevedo Jambo. 

6/10/21). 

 

 

TRIBUNAL PLENO 

 

Irregularidade na transposição ilegal de servidores ocupantes de cargo de vigias para o cargo de 

guarda municipal 

 

Trata-se de Representação, encaminhada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MPGO), relatando 

supostas irregularidades referente ao aproveitamento no cargo de guarda municipal de 169 servidores 
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ocupantes do cargo de vigia na Prefeitura de Santo Antônio do Descoberto. O Relator, em convergência 

com a Secretaria de Atos de Pessoal e o Ministério Público de Contas, julgou o feito procedente e 

convolou a medida cautelar, que havia determinado ao Chefe do Poder Executivo que se abstivesse de 

preencher, com fundamento na Lei Municipal nº 1.147/20, os cargos de guarda civil mediante o 

aproveitamento dos servidores ocupantes do cargo de vigia. Entendeu que a transposição ilegal de cargo 

contida no Decreto Municipal nº 7030/20 afrontou o regramento constitucional do concurso público, indo 

contra o disposto no inciso II do art. 37 da CF/88, bem como a SV nº 43 do STF. Pontuou não ser a 

primeira vez que há a tentativa de aproveitamento ilegal de tais servidores, tendo sido a Lei Municipal nº 

1.007/16 – que dispõe de enunciado semelhante – reputada inconstitucional pelo TJGO na ADI nº 

5091452.53.2018.8.09.0000. Quanto às consequências da decisão, manifestou concordância com as razões 

do Parquet, ao dispor que o saneamento da irregularidade, mediante o retorno imediato dos 169 servidores 

elencados no Decreto nº 7.030/20 ao cargo de origem, poderia representar maior risco à coletividade do 

que o estrito cumprimento legal, uma vez que a guarda civil municipal ficaria desassistida. Diante do 

exposto, o Relator estabeleceu prazo de 180 dias para que o gestor reestruture a guarda municipal, 

mediante a abertura de concurso público, e promova o retorno dos citados servidores ao cargo de origem. 

Por fim, imputou multa ao gestor, pela conduta danosa. O voto foi aprovado por unanimidade. (Acórdão 

nº 05049/21. Processo nº 06816/20, Rel. Cons. Fabrício Macedo Motta, 20/9/21). 

 

Exigência de Autorização de Funcionamento expedida para que licitantes forneçam produtos de 

limpeza e higiene para a Administração Pública 

 

O TCMGO referendou medida cautelar monocrática de suspensão imediata de pregão presencial, realizado 

pelo Município de Catalão, visando o registro de preços para futura e eventual aquisição de produtos de 

limpeza e higiene. Em análise sumária, o Relator, Cons. Francisco José Ramos, entendeu presentes os 

requisitos do perigo da demora e da fumaça do bom direito. Quanto ao mérito, ressaltou que o edital 

licitatório deixou de exigir a Autorização de Funcionamento (AFE) expedida pela ANVISA, a qual é 

requisito essencial para fins de comprovação de qualificação técnica de empresas ou estabelecimentos que 

atuam com medicamentos, insumos farmacêuticos, produtos de higiene, cosméticos ou saneantes, nos 

termos da Lei nº 6.360/76, Decreto nº 082/21 e na Resolução nº 16/2014-ANVISA. Citou o inciso XXI 

do art. 37 da CF/88, que dispõe acerca da igualdade de condições aos concorrentes e da imposição de 

regras de qualificação técnica e econômica indispensáveis para o cumprimento do objeto, bem como o art. 

30 da Lei nº 8.666/93, que estabelece a documentação que poderá ser exigida dos licitantes para fins de 

habilitação técnica. Explicou que a Lei de Licitações e Contratos autoriza o Poder Público a exigir dos 

licitantes, como requisito de habilitação técnica, prova de atendimento de exigências previstas em lei 

especial, bem como, para fins de habilitação jurídica, ato de registro ou autorização para funcionamento 

expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir, nos termos do art. 28. Consignou que 

os requisitos de qualificação técnica serão determinados caso a caso, em face das circunstâncias e 

peculiaridades das necessidades da Administração, estando compreendidos no poder discricionário do 
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gestor público, ou, em determinados casos, de forma vinculada, quando o ordenamento jurídico assim 

prever. Afirmou que tais exigências devem ser relevantes e proporcionais ao fim que se busca atingir com a 

realização da licitação. Em análise ao Termo de Referência do pregão, constatou haver itens que se 

enquadram como “produtos de higiene e saneantes”, conceituado pelos incisos III e VII do art. 3º da Lei 

nº 6.360/76, tais como sabonetes, desinfetantes e detergentes. Concluiu que, embora a Administração 

Municipal entenda que a documentação requisitada é suficiente para comprovar que os licitantes 

conseguirão fornecer todos os itens, é necessária a exigência da AFE no edital, porquanto se trata de 

requisito essencial para o licenciamento das empresas que realizam as atividades em questão. Destacou o 

Acórdão nº 189/21 do TCU, cujo entendimento foi semelhante. Ressaltou que tal exigência deve estar 

expressa no edital do certame, inclusive com a citação da Lei que determina a referida exigência. Entendeu 

presente o perigo da demora, diante da proximidade da realização da sessão pública. Constatou inexistir o 

perigo da demora inverso com a adoção da medida cautelar, porquanto o potencial dano à saúde dos 

profissionais que utilizarem dos produtos licitados que necessitam de AFE é irreparável e afigura-se 

superior ao suposto prejuízo na interrupção do certame. O voto foi aprovado por unanimidade, e a 

cautelar referendada (Acórdão nº 05055/21. Processo nº 08357/21, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 

6/10/21). 

  

Contratação de serviços advocatícios por Município mediante inexigibilidade – Necessidade de 

pesquisa prévia de preços e impossibilidade de celebração de contrato de risco com valor 

indeterminado 

 

O Plenário do TCMGO reafirmou, por unanimidade, o entendimento referente à irregularidade na 

contratação direta de escritório de advocacia sem o preenchimento de todos os requisitos legais, bem como 

da celebração de contrato de risco, com valor indeterminado de contraprestação. Trata-se de decisão 

meritória que analisou contrato firmado por inexigibilidade de serviços advocatícios para “propor 

procedimentos administrativos ou ações judiciais visando o reconhecimento do direito do município de Alexânia receber o 

repasse integral da quota/percentual da participação no ICMS calculado sobre a parcela de 25% destinada aos municípios, 

sem a exclusão dos valores retidos em proveito dos programas estaduais de incentivos fiscais FOMENTAR e PRODUZIR 

referente ao período de 01/2015 a 12/2020”, equivalente à quantia estimada de R$ 19.648.305,28, sobre a qual 

ainda deverá incidir juros e correção monetária. A Unidade Técnica constatou impropriedades, tais como a 

contratação direta por inexigibilidade de licitação fora das hipóteses legalmente autorizadas, sem o 

preenchimento dos requisitos legais, bem como a celebração de contrato de risco, com valor 

indeterminado e possíveis pagamentos exorbitantes e desarrazoados a título de honorários advocatícios. 

Após a concessão de cautelar para suspensão imediata do contrato e a análise de agravo interposto pelo 

Município, o Relator, em consonância com o posicionamento da Secretaria de Licitações e Contratos e o 

Ministério Público de Contas, afirmou que “(...) a despeito da existência de notória especialização do profissional 

contratado e se tratar de serviço técnico especializado, o objeto da contratação em apreço não se encaixa na singularidade 

exigida pela lei, pois não se apresenta como uma situação anômala, incomum, que destoa dos demais serviços que ordinária ou 
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corriqueiramente afetam a administração, as quais não poderão ser atendidas por qualquer profissional especializado”. 

Entendeu não ter sido observada no caso concreto a inviabilidade de competição, uma vez que o objeto 

contratual não apresenta características que impeçam a disputa, nem tampouco qualquer novidade ou 

complexidade que justifique a utilização da inexigibilidade. Demonstrou que tal tipo de ação é interposta 

recorrentemente pelos municípios goianos, não sendo considerado um serviço singular devido à própria 

amplitude de prestadores deste tipo de serviço existente no mercado. Questionou o valor dos honorários 

contratuais a serem pagos, que chegariam à importância estimada de R$ 3.929.661,05, sendo R$ 2.000,00 

para cada montante de R$ 10.000,00 levantado aos cofres públicos municipais. Evidenciou tratar-se de um 

contrato de risco/êxito, conceituado como “o ajuste no qual o quantum a ser pago ao contratado fica sujeito à 

obtenção de determinados resultados, porquanto que os contratantes não possuem a certeza do tamanho de sua prestação, ou se 

essa efetivamente existirá, versando sobre uma situação que deve ser aleatória”. Consignou que, para sua aceitação no 

âmbito dos tribunais, é imprescindível que a forma de contraprestação ao contratado seja preestabelecida 

em um valor fixo e razoável, atendendo o primado da justa remuneração, de maneira que a Administração 

Pública tenha conhecimento antecipado de seu ônus em caso de concretização do serviço ofertado pelo 

prestador. Citou entendimento do TCU e do TCESC sobre a matéria, bem como transcreveu trecho da 

Resolução Consulta nº 028/05 do TCMGO, que apresenta baliza sobre o contrato de risco nos Entes. 

Explicou que o entendimento jurisprudencial é no sentido de autorizar os contratos administrativos de 

risco puro, que definam remuneração exclusivamente proveniente de honorários de sucumbência devidos 

pela parte vencida, em quantias determinadas pelo magistrado prolator da sentença, no âmbito do 

procedimento judicial. Entretanto, afirmou que, se o Município for despender algum valor adicional a título 

de honorários contratuais, este tem de ser predefinido e certo, independente do êxito ou não na demanda. 

Pontuou que o pagamento a particular de porcentagem referenciada da quantia obtida judicialmente burla o 

inciso III do art. 55 da Lei nº 8.666/93. No que tange à não realização de pesquisa inicial de preços, 

afirmou que sua ausência gera indícios de que o valor contratado possa não ter sido razoável, uma vez que 

é imprescindível a observância da relação custo-benefício para o ente contratante, evitando a realização de 

contratações excessivamente onerosas. Pontuou que a simples referência aos preços praticados pela 

contratada junto a outros contratantes públicos ou privados não demonstra por si só que o valor cobrado é 

o efetivamente praticado no mercado, posto que há outros escritórios que executam o mesmo serviço. 

Igualmente, entendeu ser ilegal cláusula contratual que autoriza o contratado a receber o pagamento pela 

prestação de seus serviços com fundamento em decisão judicial não transitada em julgado, por possível 

lesão ao erário municipal, diante do pagamento de valores ao contratado levando em consideração um 

incremento de receita que não aconteceu. Diante do exposto, e julgada procedente a Representação: (a) 

determinou à Prefeitura de Alexânia que promova a imediata rescisão do contrato; (b) acaso não aditada a 

providência no item (a), comunicar à Câmara Municipal para eventual adoção da providência do §1º do art. 

71 da CF/88, observando-se que decorridos 90 dias da inércia de ambos os poderes, devolverá a este 

Tribunal a competência para decidir a respeito; (c) determinar o encaminhamento de cópia da decisão ao 

MPC, para conhecimento das irregularidades ora apontadas; (d) recomendar aos responsáveis que 

prestigiem os Procuradores Municipais, em relação aos serviços de assessoria relacionados às atividades 

corriqueiras do órgão, mediante o exercício por profissionais concursados, nos termos do inciso II do art. 
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37 da CF/88; e (e) recomendar aos gestores que, em respeito ao disposto na Lei nº 8.666/93 e aos 

princípios aplicáveis à Administração Pública, observem os valores praticados no mercado e em outros 

entes para contratação de serviços jurídicos, bem como que realizem licitações para as contratações de 

serviços na modalidade cabível, evitando assim a contratação direta fora das hipóteses legais (Acórdão nº 

05228/21. Processo nº 06968/20, Rel. Cons. Fabrício Macedo Motta, 20/10/21). 

 

Impossibilidade de contratação emergencial por dispensa de licitação de concessionária para a 

prestação de serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário 

 

O TCMGO julgou procedente Denúncia e considerou irregular contrato celebrado pelo Poder Executivo 

de Quirinópolis, mediante dispensa de licitação, para a prestação de serviços públicos de abastecimento de 

água e esgotamento sanitário no município. O Relator acolheu a manifestação da Comissão Multidisciplinar 

Específica sobre Concessões e PPPs, corroborada pelo Ministério Público de Contas, e destacou a 

existência das seguintes irregularidades: (a) ausência de situação emergencial que justifique a contratação 

direta realizada; e (b) ausência de previsão expressa de órgão regulador do serviço objeto do 1º Termo 

Aditivo firmado ao contrato emergencial. Em relação ao item (a), explicou inicialmente que a CF/88 (art. 

175), bem como a Lei nº 8.987/95 (art. 14), consideram imprescindível a realização de processo licitatório 

para contratação de serviços públicos, não cabendo o procedimento de dispensa. Ressaltou que a Lei nº 

8.987/95 previu que as concessões em caráter precário, bem como aquelas com prazo vencido ao tempo 

de sua publicação, continuassem em vigor pelo tempo necessário à organização de novo certame, 

enfatizando a indispensabilidade de procedimento licitatório prévio. Citou o inciso II do art. 38 do Decreto 

nº 7.217/10, que regulamentou a Lei nº 11.445/07 (Lei do Saneamento Básico), e o art. 10 da Lei nº 

11.445/07 (alterada pela Lei nº 14.026/20), que igualmente dispõem sobre a indispensabilidade de se licitar 

nessas ocasiões. Além disso, inferiu que, mesmo se inexistisse impedimento legal à contratação de serviços 

públicos mediante dispensa, não houve no caso concreto a comprovação da situação de emergência exigida 

pelo inciso IV do art. 24 da Lei nº 8.666/93. Ressaltou que a alegada precariedade do serviço não 

caracteriza por si só a imprevisibilidade e a excepcionalidade exigidas para a contratação, sendo necessário 

demonstrar que a demora do procedimento licitatório se mostra incompatível com a urgência em se 

celebrar o contrato. Afirmou que a situação de emergência alegada não decorreu de um fato extraordinário 

ou excepcional, que inviabilizasse a realização de procedimento licitatório, mas de uma suposta prestação 

irregular dos serviços pela concessionária previamente contratada. Mencionou que, mesmo sem a 

concretização da transferência dos serviços à empresa contratada por dispensa, as sucessivas tentativas do 

Município de se efetivar tal transferência, quando já demonstrada a ausência de urgência, reforçam a 

irregularidade da conduta. No que tange à irregularidade (b), transcreveu os arts. 11 e 21 da Lei nº 

11.445/07, que consideram como condição de validade dos contratos que tenham por objeto a prestação 

de serviços públicos de saneamento básico, a indicação de entidade autárquica dotada de independência 

decisória para exercer a função pública de regulação dos serviços. Apontou que tal omissão implica em 
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elevados riscos à Administração, aos usuários e à concessionária, podendo, inclusive, afastar investimentos. 

Destacou que a questão regulatória teve papel de destaque nas alterações promovidas pela Lei nº 14.026/20 

(Novo Marco Legal do Saneamento), visando a estruturação de um ambiente de segurança jurídica, 

competitividade e sustentabilidade, e, consequentemente, a atração de novos investimentos para o setor. 

Diante do exposto, aplicou multa ao Prefeito pela irregularidade (a), e recomendou à Administração 

Municipal que adote providências para a designação da entidade reguladora dos serviços de saneamento no 

município. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 05233/21. Processo nº 09105/20, Rel. 

Cons. Francisco José Ramos, 20/10/21). 

 

Irregularidade na adoção de regime de contratação integrada para elaboração de projeto básico 

sem a correspondente execução das obras projetadas 

 

Trata-se de Representação, com pedido de Medida Cautelar, que noticiou irregularidades em Edital 

Licitatório da Companhia de Urbanização de Goiânia (COMURG) para a “contratação de empresa especializada 

para realização de trabalho investigativo completo das condições atuais do aterro sanitário de Goiânia, incluindo ensaios e 

apresentações gráficas completas, investigação do passivo ambiental, realização de estudo hidro geológico, elaboração do 

programa de monitoramento e controle ambiental, bem como elaboração do projeto básico do aterro sanitário e projetos de 

adequação e modernização, assim como dos planos operacionais incluindo as especificações de maquinários e ferramentas, 

contemplando os resíduos de serviço de saúde (RSS), resíduos da construção civil (RCC), resíduos recicláveis e resíduos 

orgânicos, resíduos arbóreos e tratamento de chorume e elaboração do projeto técnico de encerramento/descomissionamento do 

maciço principal com o intuito da implantação do novo de centro de tratamento e disposição final de resíduos sólidos – 

CTDRS dentro do aterro sanitário de Goiânia, conforme descrição dos serviços expostos no edital e seus anexos”. O Relator 

concedeu a medida cautelar e determinou a imediata suspensão do procedimento licitatório, e que o gestor 

responsável não adote o regime de execução da “contratação integrada” em licitações que visem apenas a 

elaboração de projetos (básico e/ou executivo) sem a inclusão da execução das obras/serviços necessários. 

Ressaltou inicialmente que, sendo a COMURG uma sociedade de economia mista, seus procedimentos 

licitatórios se submetem à Lei nº 13.303/16, bem como à fiscalização do TCMGO. Quanto à plausibilidade 

jurídica do pedido (fumus boni iuris), transcreveu o inciso VI do art. 42 da referida legislação, que define a 

contratação integrada como aquela que “envolve a elaboração e o desenvolvimento dos projetos básico e executivo, a 

execução de obras e serviços de engenharia, a montagem, a realização de testes, a pré-operação e as demais operações necessárias 

e suficientes para a entrega final do objeto”. Depreendeu que o objeto do certame não contempla a execução das 

obras do aterro sanitário, apenas a elaboração do projeto definitivo de descomissionamento do aterro atual 

e ampliação de nova área para integração ao novo CTDRS, sendo incorreta a adoção do regime de 

contratação integrada. Citou doutrina para apontar que um dos benefícios desse tipo de contratação é a 

transferência ao contratado da integralidade dos riscos do projeto, uma vez que o responsável por todas as 

definições do projeto básico não poderia invocar defeito dele para justificar falhas na execução ou a 

necessidade de alterações contratuais. Concluiu que a inclusão apenas do projeto básico elidirá a 

http://www.tcm.go.gov.br/
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/09105/2020
https://www.tcm.go.gov.br/portalwidgets/consulta-processo/09105/2020
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13303.htm


 

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

possibilidade de se imputar os eventuais riscos citados à futura contratada para executar as obras, uma vez 

que, desta forma, o vencedor da licitação não terá participado da fase de planejamento. Por fim, destacou o 

art. 44 da Lei nº 13.303/16, que veda expressamente a participação em licitação ou execução de obra ou 

serviço de engenharia de empresa que elaborou o projeto básico, ainda que seja a única empresa que 

domine a tecnologia proposta a ser utilizada. Quanto ao requisito do periculum in mora, constatou estar 

presente o fundado receio de lesão grave e de difícil reparação, visto que a licitação estava em andamento, 

com fases marcadas para datas próximas. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 05420/21. 

Processo nº 08993/21, Rel. Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, 27/10/21).    

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

STF - Covid-19: imunização de adolescentes por Estados, Municípios e DF 

 

“A decisão de promover a imunização contra a Covid-19 em adolescentes acima de 12 anos, observadas as 

evidências científicas e análises estratégicas pertinentes, insere-se na competência dos estados, do Distrito 

Federal e dos municípios. Os entes federados possuem competência concorrente para adotar as 

providências normativas e administrativas necessárias ao combate à pandemia. Nos termos do art. 3º, § 1º, 

da Lei 13.979/2020, a decisão sobre a inclusão ou a exclusão de adolescentes entre as pessoas a serem 

vacinadas deve levar em consideração as evidências científicas e as análises estratégicas em saúde. Com 

base nesses entendimentos, o Plenário, por unanimidade, referendou medida cautelar deferida em arguição 

de descumprimento de preceito fundamental”. (STF, Informativo de Jurisprudência nº 1033, ADPF nº 

756) 

 

 

 STF - Proibição de Showmícios em campanhas eleitorais 

 

“É vedada a realização, remunerada ou não, de “showmícios”, conforme o disposto no art. 39, § 7º, da Lei 

9.504/1997. A vedação visa evitar o abuso de poder econômico no âmbito das eleições e resguardar a 

paridade de armas entre os candidatos, justificando-se pelo fato de que a promoção de uma candidatura 

por meio do patrocínio de um show disponibilizado ao público em geral pode ser considerada como o 

oferecimento de uma vantagem ao eleitor. A norma impugnada objetiva evitar que a opinião ou o 

sentimento que um eleitor venha a nutrir por um ou outro candidato seja impulsionado pela reputação ou 

fama de um artista por meio da confusão entre o palco, do qual se busca deleite e lazer, e o palanque 

político, do qual devem emanar informações acerca da candidatura. Nesse sentido, a norma protege, 

também, a livre formação da vontade do eleitor. A apresentação artística em eventos de arrecadação para 

campanha eleitoral não está inserida na proibição à realização de “showmícios”. Ao contrário dos 

“showmícios”, disponibilizados ao público em geral, os eventos de arrecadação são frequentados por 
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pessoas que já guardam simpatia pela campanha que pretendem financiar, não se caracterizando, dessa 

forma, qualquer interferência à livre consciência do eleitor. Os eventos de arrecadação materializam o 

exercício do direito de contribuir com o projeto político desejado pelo eleitor. Com base nesses 

entendimentos, o Plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente a ação direta, para conferir 

interpretação conforme à Constituição ao art. 23, § 4º, V, da Lei 9.504/1997, para incluir no seu escopo a 

possibilidade de realização de apresentações artísticas ou shows musicais em eventos de arrecadação de 

recursos para campanhas eleitorais. Na sequência, por maioria, o Tribunal decidiu pela não aplicação do 

princípio da anualidade em relação aos entendimentos”. (STF, Informativo de Jurisprudência nº 1033, ADI 

nº 5970/DF) 

 

TCU - É irregular a exigência de atendimento a normas técnicas da ABNT, declarações de 

qualidade, certificações, laudos técnicos e certificados de conformidade sem demonstração da 

essencialidade dessas exigências para se garantir a qualidade e o desempenho suficientes do 

objeto a ser contratado 

 

“Representação formulada ao TCU apontou possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico SRP 9/2020, 

promovido pelo Colégio Militar de Brasília, cujo objeto era o registro de preços para eventual aquisição de 

mobiliários em madeira e assentos em geral. Uma das irregularidades destacadas referiu-se à “exigência de 

atendimento a normas NBR, declarações de qualidade, certificações¸ laudos técnicos e/ou certificados de 

conformidade contidos nas descrições dos itens licitados, conforme listagem do termo de referência, sem a 

demonstração da essencialidade dessas exigências para garantir a qualidade e o desempenho suficientes do 

objeto, se afigurando excessivamente restritiva, o que foi corroborado pelo baixo nível de competitividade 

verificado no certame, em afronta ao art. 3º da Lei 10.520/2002”. Em seu voto, o relator mencionou “que 

diversas leis contêm previsão de aplicação das normas da ABNT às contratações governamentais, tal como 

a Lei 4.150/1962, que estabelece a observância dessas normas técnicas nos contratos de obras e compras 

do serviço público. A própria Lei 8.666/1993, em seu art. 6º, inciso X, prevê a elaboração do projeto 

executivo de acordo com as normas da ABNT. O Código de Defesa do Consumidor, por sua vez, veda ao 

fornecedor de produtos ou serviços colocar, no mercado de consumo, qualquer produto ou serviço em 

desacordo com as normas expedidas pelos órgãos oficiais competentes ou, se não existirem normas 

específicas, pela Associação Brasileira de Normas Técnicas ou por outra entidade credenciada pelo 

Conselho Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial (Conmetro)”. Mencionou, 

inclusive, que a nova Lei de Licitações, no seu art. 42, também prevê que a prova de qualidade de produto 

apresentado pelos proponentes como similar ao das marcas eventualmente indicadas no edital será 

admitida pela comprovação de que o produto está de acordo com as normas técnicas determinadas pelos 

órgãos oficiais competentes, pela ABNT ou por outra entidade credenciada pelo Inmetro. Nada obstante, 

alertou que as “disposições legais acima devem ser interpretadas e relativizadas, principalmente tendo em 

vista a imensa quantidade de normas técnicas hoje existentes. As leis devem ser interpretadas não só de 
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forma literal, mas também a partir de uma visão sistêmica e teleológica que decorra também da evolução 

do quadro da realidade. Uma postura exacerbada na aplicação desses diplomas legais levaria a situações de 

inconstitucionalidade, uma vez que teríamos restrições de competitividade vedadas pelo art. 37, inciso XXI, 

da Constituição Federal”. Acrescentou que, conforme sua manifestação no voto condutor do Acórdão 

1.668/2021-Plenário, no qual foram analisadas exigências semelhantes adotadas em outros pregões para 

aquisição de mobiliário, “estou convicto de que a indicação do atendimento de normas da ABNT, na 

descrição do objeto licitado, é matéria totalmente discricionária, cabendo um indispensável juízo de 

conveniência e oportunidade ao indicar o atendimento à determinada norma técnica na especificação do 

produto a ser adquirido, exigindo, por conseguinte, a devida motivação pelo gestor”. E mesmo que se 

defenda que a exigência de diversas certificações objetive assegurar a qualidade dos bens adquiridos, 

prosseguiu, “é possível afirmar que a certificação de acordo com normas da ABNT não é a única maneira 

de o órgão contratante assegurar-se de que o produto licitado possui determinados requisitos de qualidade 

e de desempenho, havendo diversos outros meios mais efetivos para tal fim, tais como (i) a realização 

prévia de procedimento de pré-qualificação objetiva; (ii) a exigência de amostras dos produtos ofertados 

pela licitante que esteja provisoriamente classificada em primeiro lugar; ou (iii) a indicação de uma cesta de 

marcas e modelos de móveis que atendam às exigências do órgão licitante, admitindo-se, em qualquer caso, 

a oferta de outros produtos similares ou de melhor qualidade”, podendo ainda o catálogo eletrônico de 

padronização previsto no art. 19 da nova Lei de Licitações, como sugerido pela unidade técnica, ser 

utilizado como forma de garantir a qualidade almejada sem prejudicar a padronização e a compatibilidade 

do mobiliário. Então, para o relator, a “exigência de certificação não pode ser entendida como um processo 

absolutamente infalível para obter o desempenho requerido do objeto contratado, pois, ainda que o 

participante do certame entregue o documento requerido, em diversas situações os agentes públicos não 

dispõem de meios ou qualificação para verificar se o bem entregue corresponde ao produto que foi 

atestado pela entidade certificadora”. Após externar preocupação quanto às condições de o órgão 

promotor do certame atestar o conteúdo material de declaração exigida em outro item do edital, visto que a 

verificação exigiria ensaios específicos em laboratórios, o relator concluiu ver “com ressalvas a exigência de 

atendimento a todas as certificações, declarações de qualidade, normas técnicas, laudos técnicos e/ou 

certificados de conformidade contidos nas descrições dos itens licitados, na medida em que tais 

instrumentos, em última análise, não garantem a qualidade dos produtos ofertados à administração, mas 

criam vários custos e entraves para a oferta de propostas vantajosas ao poder público”. E que a “busca pela 

qualidade não pode ocorrer em prejuízo da economicidade e da ampliação da competitividade das 

licitações, devendo ser avaliado, em cada caso, se as exigências e as condições estabelecidas são pertinentes 

em relação ao objeto licitado, inclusive no intuito de garantir que o produto a ser fornecido tenha a 

qualidade desejada. É exatamente nesse ponto que reside a importância de haver a adequada motivação de 

todos os requisitos a serem cumpridos pelos produtos a serem fornecidos, o que não ocorreu no âmbito da 

licitação em tela. A grande diversidade de testes e ensaios a serem realizados no objeto licitado, somada aos 

gastos incorridos com entidades certificadoras, além incrementar os preços dos produtos ofertados à 
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administração, poderia inviabilizar a participação de licitantes, notadamente os que não são fabricantes dos 

produtos, mas somente seus revendedores”. Nos termos da proposta do relator, o Plenário decidiu 

determinar ao Colégio Militar de Brasília a adoção de providências com vistas a anular o Pregão Eletrônico 

SRP 9/2020, em razão dessa e de outras irregularidades constatadas na representação.” (TCU, Informativo 

de Licitações e Contratos nº 422, Acórdão nº 2129/21) 

 
Servidores responsáveis pelo Informativo 
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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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TRIBUNAL PLENO 

 

Suspensão cautelar de “contrato de risco” objetivando a realização de avaliação econômico-

financeira da folha de pagamento de município 

 

O Plenário conferiu Medida Cautelar determinando a imediata suspensão da execução e do pagamento 

referente a contrato celebrado pelo Município de Goiânia para a venda da folha de pagamento do 

funcionalismo público. Tal decisão adveio de Representação oferecida pela Secretaria de Licitações e 

Contratos do TCMGO, após ser veiculado pela mídia que o Poder Executivo local contratou por 

inexigibilidade empresa para realizar a avaliação econômico-financeira da folha de pagamento dos 

funcionários e dos servidores, que será comercializada com instituições financeiras, mediante remuneração 

variável sobre o montante contratado que ultrapassar R$ 100 milhões de reais. O Representante ponderou 

não haver, em tese, qualquer risco à contratada, já que o Banco do Brasil já havia manifestado interesse em 

adquirir a folha de pagamento por R$ 110 milhões. Diante do exposto, o Relator constatou a presença das 

seguintes irregularidades, suficientes para determinar a suspensão imediata do contrato e do respectivo 

pagamento: (a) ausência de justificativa do preço contratado; (b) suposto direcionamento da contratação; e 

(c) simulação e formulação de suposto contrato de risco. Em relação à irregularidade (a), informou que o §2º 

do art. 7º da Lei nº 8.666/93 estabelece a obrigatoriedade de constar o orçamento detalhado em planilhas 

que expressem a composição de todos os custos, inclusive para os casos de inexigibilidade (§9º). Afirmou 

que o inciso III do parágrafo único do art. 26 da mesma norma prevê a obrigatoriedade da justificativa do 

preço na instrução do procedimento. Constatou no procedimento de inexigibilidade o alerta da Parecerista, 

referente à ausência de pesquisa de preços e ao não cumprimento de Instrução Normativa municipal, que de 

fato não ocorreu. Sobre a irregularidade (b), apontou que a contratação da empresa escolhida foi realizada 

sem que todos os requisitos da habilitação fossem comprovados, em desobediência aos princípios 

constitucionais que regem a Administração Pública e, especificamente, ao inciso II do art. 26 da Lei nº 

8.666/93. Ressaltou que os poucos documentos publicados referentes ao processo de contratação referem-

se a atestados de capacidade técnica expedidos por cidades de menor porte, não havendo comprovação de 

que a empresa possui condições de realizar o objeto contratado. No que tange a (c), entendeu não ter sido 

demonstrado o risco, já que uma entidade financeira já havia manifestado interesse em adquirir a folha de 

pagamento municipal por montante que ultrapassa a proposta inicial em dez milhões de reais, garantindo-se 

no mínimo o pagamento de um milhão e trezentos mil reais à contratada. Corroborou com o entendimento 

da Procuradoria e da Unidade Técnica, que considerou irrazoável vincular percentual sobre a receita futura 

do município para a realização de um estudo. Asseverou haver no ajuste semelhanças a um “contrato de 

comissão”, que é incompatível com a Lei de Licitações, conforme o entendimento do TCU. Presente o fumus 

boni iuris, constatou também a existência do periculum in mora, uma vez que o contrato em análise está 
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diretamente atrelado ao resultado de pregão presencial marcado para data próxima. A Medida Cautelar pela 

suspensão imediata da execução e de quaisquer pagamentos referentes ao contrato foi aprovada por 

unanimidade (Acórdão nº 05709/21. Processo nº 09288/21, Rel. Cons. Sérgio Antônio Cardoso Queiroz, 

10/11/21).  

 

Impossibilidade de suspensão do prazo de validade de concurso público mediante Portaria 

emitida por Chefe do Poder Legislativo 

 

O Plenário considerou procedente Denúncia apresentada pela Ouvidoria do TCMGO relatando suposta 

burla ao Concurso Público nº 001/15 realizado pela Câmara Municipal de Cristalina. No mérito, o Relator 

acompanhou a Unidade Técnica e o Ministério Público de Contas e declarou a omissão do administrador ao 

não nomear os aprovados em tempo hábil, mesmo havendo previsão de vagas, permitindo a caducidade do 

certame. Aduziu que o art. 37, II, da CF/88 determina como regra a obrigatoriedade de realização de 

concurso para a investidura em cargos públicos, trazendo no inciso III do mesmo artigo a previsão de que o 

prazo de validade do certame será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período. Em análise ao 

caso concreto, constatou que, embora houvesse a previsão de diversas vagas para 14 diferentes cargos, apenas 

4 servidores foram nomeados pelo responsável nos quatro anos seguintes à homologação. Relatou que o 

Presidente da Câmara, em resposta à realização de reunião com membro do MPGO e comissão de candidatos 

aprovados, emitiu a Portaria nº 181/19, que suspendeu a validade do Concurso, visando evitar a sua 

caducidade. Citou que em 2020 o novo gestor do Poder Legislativo revogou-a, diante de parecer jurídico que 

defendeu a tese da impossibilidade de suspensão do prazo de concurso público, e, transcorrido o prazo 

máximo de quatro anos desde a sua homologação, considerou-o vencido. Diante do contexto fático, 

constatou a omissão do ex-Presidente da Câmara Municipal ao não nomear os candidatos aprovados em 

tempo hábil, mesmo havendo vagas a serem preenchidas, gerando a caducidade do certame e prejuízo aos 

participantes. Destacou que o ex-gestor não honrou o compromisso firmado perante o MPGO, de promover 

as referidas nomeações dentro do seu mandato e, ainda, visando desvencilhar-se de sua responsabilidade e 

transferi-la ao seu sucessor, adotou a medida controversa de suspender o certame às vésperas de seu 

vencimento. Explicou que, embora o art. 10 da LC nº 173/20 estabeleça o “Programa Federativo de Enfrentamento 

ao Coronavírus” e determine a suspensão dos prazos dos concursos públicos já homologados até o dia 

20/03/20 enquanto perdurar o estado de calamidade, não há consenso jurídico e jurisprudencial acerca da 

constitucionalidade da suspensão de prazo de concurso público, uma vez que seu prazo e prorrogação são 

fixados na CF/88. Em que pese a comprovação da irregularidade, constatou o falecimento do responsável 

em 27/7/20, o que impede a responsabilização do gestor, diante do princípio da intranscendência da pena 

(inciso XLV do art. 5º da CF/88), que impede a aplicação de multa a terceiros estranhos à conduta ilegal. A 

proposta de voto foi aprovada por unanimidade (Acórdão nº 05721/21. Processo nº 00540/20, Rel. Cons. 

Fabrício Macedo Motta, Rel. em Subst. Cons. Subst. Maurício Oliveira Azevedo, 10/11/21). 
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Irregularidade em pagamento de remuneração de “assessor de arquitetura” com parcela de 40% 

do FUNDEB 

 

O TCMGO julgou procedente Denúncia e considerou irregular a utilização de recursos do FUNDEB, no 

período de 08/01/19 a 31/12/19, para pagamento de servidor em cargo comissionado de “assessor de 

arquitetura”, pelo Poder Executivo de Águas Lindas de Goiás. O Relator acolheu a manifestação da Secretaria 

de Atos Pessoal, corroborada pelo MPC, e considerou as funções do cargo em questão incompatíveis com 

aquelas dos profissionais que atuam na educação do município. Ressaltou não ser possível verificar uma 

relação, direta ou indireta, entre as funções do cargo de assessor de arquitetura com as atividades inerentes 

ao ensino, razão pela qual verifica-se um desvirtuamento dos recursos do FUNDEB para despesas não 

relacionadas à manutenção e desenvolvimento da educação básica. Explicou que os gastos com a servidora 

estavam enquadrados na categoria “outros profissionais da educação”, que por lei são aqueles relativos a 

“profissionais que atuam na realização das atividades requeridas nos ambientes de secretaria, de manutenção 

em geral”, sendo paga com a parcela de 40% do FUNDEB. Transcreveu o inciso I do art. 23 da Lei nº 

11.494/07, bem como o inciso VI do art. 71 da Lei nº 9.394/16, que desautorizam a utilização de recurso da 

educação para tal tipo de contratação. Ainda, citou o item 7.4 de cartilha publicada pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação (FNDE), que dispõe sobre os profissionais que atuam na educação e podem 

ser remunerados com recursos dos 40% do FUNDEB. Embora mantida a irregularidade, deixou de aplicar 

multa aos responsáveis, haja vista as providências adotadas pelo gestor para saneamento, mediante a 

restituição dos valores utilizados ao FUNDEB, antes mesmo da manifestação meritória deste Tribunal, em 

reconhecimento à autotutela administrativa. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 05745/21. 

Processo nº 09224/20, Rel. Cons. Fabrício Macedo Motta, 22/10/21). 

  

Incompatibilidade da utilização do sistema de registro de preços quando inexistente 

imprevisibilidade no quantitativo a ser demandado pela Administração 

 

Em Denúncia recebida pela Ouvidoria do TCMGO foram relatadas irregularidades em Pregão Eletrônico 

da Prefeitura de Anápolis, tendo como objeto “a escolha da proposta mais vantajosa para registro de preços para futura 

e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento, instalação, capacitação, suporte técnico, garantias e operação 

assistida de sistemas de tecnologia que compõem o projeto de modernização dos sistemas de infraestrutura de rede óptica e 

videomonitoramento a ser implementada no município”. O Relator acolheu a manifestação da Secretaria de 

Fiscalização de Obras e Serviço de Engenharia e do MPC, julgando procedente os seguintes pontos: (a) 

incompatibilidade na escolha do sistema de registro de preços, tendo em vista que a contratação imediata e 

integral da Ata de Registro de Preços denota que não houve imprevisibilidade referente ao quantitativo a ser 

demandado pela Administração; (b) Exigência de registro ou inscrição no Conselho Regional de Engenharia 

e Agronomia (CREA), bem como de atestados de capacidade técnica profissional registrados no respectivo 

Conselho, para serviços que poderiam ser executados por técnicos, os quais não necessitariam de registro na 

entidade citada; e (c) Fixação de prazo para impugnação do edital encerrando-se 3 dias úteis antes da 
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realização do certame, em desacordo com o art. 41 da Lei nº 8666/93, que especificaria que o prazo deveria 

se estender até 2 dias úteis antes da sessão. Em referência à irregularidade (a), pontuou que o Sistema de 

Registro de Preços (SRP) encontra fundamento normativo no art. 15 da Lei nº 8.666/93, o qual determina 

que as compras, sempre que possíveis, sejam processadas mediante esse sistema. Destacou que o art. 3º da 

Lei Municipal nº 3.908/17 estabelece as hipóteses de adoção do SRP, e que não é pacificada a jurisprudência 

acerca da possibilidade de utilização de tal sistema para serviços contínuos, sendo basilar a análise das 

especificidades do caso concreto. Pontuou que o edital dividiu o objeto em quatro lotes, tendo o julgamento 

estabelecido como critério o menor preço por lote – o que aumentara o risco de superfaturamento por “jogo 

de planilha”. Considerou ser irregular a composição dos lotes, cuja combinação de itens, sobretudo 

considerando-se a relação quantitativa entre eles, em tese, impediria a utilização do SRP, sendo a natureza 

dos serviços licitados questão subjacente que não caberia ser analisada de maneira isolada. Notou que o edital 

estabeleceu quantitativo de itens unitários, o que afastaria a utilização do SRP. Em análise ao contrato 

decorrente do certame, observou que todos os itens que compõem os lotes foram adjudicados de uma só 

vez, concluindo pela irregularidade na escolha da utilização do SRP, já que não houve imprevisibilidade 

referente ao quantitativo a ser demandado pela Administração. Em relação ao item (b), destacou que os 

serviços licitados são de atribuição não apenas de Engenheiros, como também de Técnico Industrial com 

habilitação em telecomunicações, conforme Resolução nº 083/19 do Conselho Federal dos Técnicos 

Industriais (CFT). Contudo, ponderou que a criação do sistema CFT/CRT é recente, tendo ocorrido com a 

publicação da Lei nº 13.369/18. Afirmou que a ausência de previsão expressa nos editais licitatórios de 

participação de empresas ou profissionais inscritos no CRT não indica, necessariamente, uma restrição à 

participação desses atores, e que no caso concreto não há indícios de prejuízos decorrentes de tal restrição, 

sendo o caso de ressalva à irregularidade. Ressalvou a aplicação de sanções, por não terem sido constatados 

prejuízos à execução contratual. Recomendou à Administração Municipal os seguintes procedimentos: (1) 

observar as hipóteses previstas no art. 3º do Decreto nº 7.892/13 quando da utilização do Sistema de Registro 

de Preços, sob pena de responsabilização; (2) não se limitar ao exigir registro das licitantes, nem atestados de 

capacidade técnico-profissional, exclusivos do Crea, especificamente quando as obras e serviços licitados 

envolverem atividades que possam, por previsão legal, ser desempenhadas também por profissionais do 

sistema CRT/CFT, ou, ainda, de outros sistemas além do Crea/Confea; e (3) acolha os prazos de impugnação 

previstos pelo art. 41, §§ 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93, mesmo nos casos em que seja adotada a modalidade 

pregão. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 05850/21. Processo nº 09860/20, Rel. Cons. 

Daniel Goulart, 26/10/21). 

 

Irregularidade em acumulação de função de Chefe do Poder Executivo com cargo público sem a 

devida comprovação do efetivo cumprimento da jornada de trabalho pelo servidor 

 

Em Denúncia recebida pela Ouvidoria do TCMGO, foi relatada irregularidade referente à acumulação 

irregular de um cargo público com uma função pública, pelo Presidente da Câmara Municipal de Taquaral 

durante os exercícios de 2017 a 2020. Nos autos, restou constatado que o Chefe do Poder Legislativo exerceu 

ao mesmo tempo a função pública com o cargo de Operário de Serviços Gerais, sem, contudo, cumprir a 
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carga horário relativa ao cargo efetivo. O Relator, em consonância com a Unidade Técnica e o Ministério 

Público de Contas, entendeu pela irregularidade. Ressaltou que a discussão não se refere à impossibilidade 

de cumulação no presente caso, porquanto tal hipótese poderia enquadrar-se na exceção do art. 38 da CR/88. 

Destacou que a discussão nos autos se referiu à efetiva prestação de serviços pelo servidor, o que não ficou 

comprovado ou justificado, diante da não apresentação do controle de frequência. Afirmou que o 

recebimento de remuneração de ambos os cargos, sem supostamente exercer um deles de fato e sem a 

correspondente contraprestação de trabalho, configura ilícito administrativo que acarreta prejuízo ao erário. 

Afirmou que o Prefeito de Taquaral deve promover a imediata instauração de processo administrativo para 

apuração da infração disciplinar (político-administrativa), sobretudo na situação de o servidor (ex-vereador) 

não ter cumprido com integralidade a jornada de trabalho nos anos de 2017 a 2020. Diante do suposto 

recebimento de dinheiro público por serviços que não foram prestados, determinou a conversão dos autos 

em Tomada de Contas Especial, para apuração e ressarcimento do dano ao erário. Ressaltou que a 

irregularidade constatada pode ensejar aplicação de multa pela prática de gestão ilegal, ilegítima e 

antieconômica, nos termos do inciso VIII do art. 47-A da Lei Estadual nº 15.958/07, cuja alíquota é de 1% 

a 25% sobre a base de cálculo do caput do mesmo artigo. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 

05983/21. Processo nº 08092/20, Rel. Cons. Valcenôr Braz, 17/11/21). 

 

Constatação de irregularidades em execução de contrato de fornecimento de combustíveis para 

abastecimento de frota municipal 

 

Foi realizada Auditoria de Conformidade no Poder Executivo de Perolândia, com o objetivo de examinar a 

execução dos contratos para aquisição de combustíveis (gasolina, etanol, diesel e S10) nos exercícios 

financeiros de 2019 e 2020. O escopo dos trabalhos foi a avaliação do processo originário de contratação de 

combustíveis, os controles internos do município atinente ao objeto auditado, os dados constantes nos 

sistemas de informação da Prefeitura, e a existência de sobrepreço e/ou superfaturamento. Após a realização 

de inspeção in loco, foram destacados os seguintes achados: (a) deficiência no planejamento para a aquisição 

de combustíveis; (b) deficiência no sistema de controle do consumo de combustível, e abastecimento de 

veículos que não fazem parte da frota municipal ativa; (c) impropriedades no processamento da despesa com 

o fornecimento de combustível; (d) ausência de fiscalização da execução dos contratos de combustíveis; e 

(e) desvio de finalidade no uso de bem público. No que tange ao item (a), o Relator verificou a deficiência 

no planejamento para a aquisição de combustíveis pelo município, consubstanciada na inclusão no 

levantamento de gastos de combustíveis de veículos e máquinas parados/inoperantes, em duplicidade e que 

não constam na relação de automóveis pertencentes ao ente, bem como na majoração do quantitativo e do 

preço estimado e contratado em relação ao exercício passado, em valor desproporcional e desarrazoado. Em 

relação a (b), concluiu ter sido evidenciadas deficiências no controle municipal do consumo de combustível 

dos veículos e máquinas que compõem a frota municipal. Entendeu que o sistema utilizado era falho, já que 

não havia o registro detalhado da quilometragem rodada durante o mês, e tampouco preenchido 
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adequadamente, gerando dificuldade em se obter parâmetros de comparação e medição. Verificou que vários 

cupons emitidos por um dos postos careciam de informações acerca dos valores unitários e totais de cada 

abastecimento, da data e da placa do veículo ou máquina, sendo possível concluir que os abastecimentos 

estavam sendo solicitados ou comprovados em documentos considerados inválidos e sem força probatória. 

Indicou possível dano ao erário, referente ao abastecimento sem comprovação do veículo, data e quantidade, 

bem como de automóveis que não compõem a frota municipal. Constatou afronta aos princípios da 

moralidade e da probidade administrativa, insertos no art. 37 da CF/88 e no art. 3º da Lei nº 8.666/93, 

segundo os quais deve o administrador se pautar por conceitos éticos em sua conduta, de modo a preservar 

o interesse coletivo em detrimento do particular, sendo proibido que o gestor obtenha vantagens para si ou 

para outrem em razão do seu cargo. Citou os art. 17 e 18 da RNTCMGO nº 004/01, que estabelece regras 

para o registro dos veículos e máquinas municipais, bem como o controle de quilometragem e consumo de 

combustíveis e lubrificantes. Sobre (c), destacou irregularidades na liquidação das despesas, diante da 

realização de empenhos cuja data de liquidação antecede a data do atesto do fiscal. Citou fundamentação 

contida no Certificado da Secretaria de Licitações e Contratos, e transcreveu os arts. 58 a 65 da Lei nº 

4.320/64 e o entendimento do TCU. A respeito de (d), constatou a ausência nos autos da designação formal 

de um fiscal do contrato. Pontuou que o art. 67 da Lei nº 8.666/93 prevê a obrigatoriedade de 

acompanhamento e fiscalização do ajuste por um representante da Administração, que tem como função 

verificar se o objeto está sendo devidamente cumprido, conforme as cláusulas avençadas. Destacou 

jurisprudência do TCU, que dispõe que a gestão e fiscalização contratual não devem ser designadas à mesma 

pessoa, diante do princípio da segregação das funções. Sobre (e), ressaltou o descumprimento de legislação 

municipal, decorrente da permissão do uso de bens públicos em finalidades e interesses privados, sem exigir 

que o interessado arque com o custo do combustível consumido. Diante do exposto, o TCMGO entendeu: 

(a) pela conversão dos autos em Tomada de Contas Especial, tendo em vista a configuração de possível dano 

ao erário na execução de pregão presencial, ocasionado pelo pagamento de despesa com combustíveis 

fundamentada em documentos fiscais nos quais estão ausentes informações essenciais (tipo de combustível, 

quantidade a ser abastecida, valores unitários e totais dos abastecimentos, dia e horário, ausência de dados 

acerca da quilometragem e horas trabalhadas), bem como do abastecimento de veículos e máquinas que não 

compõem a frota municipal. O voto foi aprovado por unanimidade (Acórdão nº 05998/21. Processo nº 

00531/20, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 24/11/21). 

 

 

OUTROS ÓRGÃOS 

 

STF - COVID-19: Rede de UTI´s e dever da União de prestar suporte técnico e apoio financeiro 

 

“A União deve prestar suporte técnico e apoio financeiro para a expansão da rede de UTI’s nos estados 

durante o período de emergência sanitária. Nos termos do art. 21, XVIII, da Constituição Federal (CF) (1), 
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compete à União planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas (2) e, em tema de 

saúde coletiva, impõe-se ao Governo federal “atuar como ente central no planejamento e coordenação de 

ações integradas (...), em especial de segurança sanitária e epidemiológica no enfrentamento à pandemia da 

COVID-19, inclusive no tocante ao financiamento e apoio logístico aos órgãos regionais e locais de saúde 

pública” (3). Esse dever da União de repassar aos entes subnacionais sua quota federal de abertura e 

manutenção dos leitos de UTI-Covid, enquanto programa excepcional próprio, decorre precisamente da 

posição central que deve exercer durante estado de emergência sanitária, o qual não se confunde com o 

repasse de verbas federais para ações universais de saúde nos estados e municípios (4). Com base nesse 

entendimento, o Plenário julgou extintas, em parte e sem resolução de mérito, as ações cíveis originárias, e, 

na parte remanescente, julgou procedentes os pedidos formulados. O ministro Nunes Marques acompanhou 

a relatora com ressalvas”. (STF, Informativo de Jurisprudência nº 1037, ACO 3473/DF, ACO 3474/SP, 

ACO 3475/DF, ACO 3478/PI, ACO 3483/DF) 

 

 STJ - Concurso público. Candidato aprovado dentro do número de vagas. Restrições financeiras 

impeditivas. Situações excepcionais. RE 598.099/ MS. Inocorrência. Não nomeação os aprovados. 

Ilegalidade 

 

“Para a recusa à nomeação de aprovados dentro do número de vagas em concurso público devem ficar 

comprovadas as situações excepcionais elencadas pelo Supremo Tribunal Federal no RE 598.099/MS, não 

sendo suficiente a alegação de estado das coisas – pandemia, crise econômica, limite prudencial, atingindo 

para despesas com pessoal – tampouco o alerta da Corte de Contas acerca do chamado limite prudencial. 

Inicialmente, pontua-se que tem aportado nesta Corte Superior recursos interpostos por candidatos 

aprovados em concursos públicos, insurgências dirigidas contra a denegação da segurança pelo Tribunal de 

Justiça de origem, este que, em sua fundamentação, tem albergado a tese da autoridade coatora de que, por 

restrições financeiras diversas - atinentes a leis orçamentárias, pandemia, crise econômica no país - estaria o 

Poder Público com a chancela factual para não nomear aqueles que obtiveram, dentro do número de vagas, 

o êxito no certame. Discute-se se a espécie comportaria a aplicação das chamadas situações excepcionais 

elencadas pela Corte Suprema no RE 598.099/MS, alusivas aos critérios de superveniência, imprevisibilidade, 

gravidade e necessidade, que constituiriam o alicerce para a não nomeação dos aprovados pelo Poder Público. 

Acerca do tema, esta Corte Superior tem a diretriz de que a recusa à nomeação dos aprovados dentro do 

número de vagas deve ser a última das oportunidades, quando realmente já não houver saída para a 

Administração Pública (RMS 57.565/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 

20/08/2018). Contudo, muito embora venha a brandir o estado das coisas - pandemia, crise econômica, 

limite prudencial atingido para despesas com pessoal -, que teria resultado em situação financeira impeditiva 

às nomeações, o fato é que não se verifica a existência dos reais elementos orçamentários que venham a 

embasar o não chamamento dos candidatos aprovados dentro do número de vagas. Um aspecto que deve 

ser ressaltado é que, se foram oferecidas vagas de concurso pelo Poder Público, sem que houvesse a 
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segurança orçamentária devidamente blindada para o certame, indene, portanto, a vicissitudes econômico-

sociais, se está diante de ato de gestor público que pode até mesmo ser elencado como ilícito administrativo. 

Assim, a recusa à nomeação deve ser a última das oportunidades, quando realmente já não houver saída, 

consoante já noticiou esta Corte Superior (RMS 57.565/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

Segunda Turma, DJe 20/08/2018). No caso concreto, a situação não é cifrada exclusivamente ao cerne da 

pandemia, razão pela qual não há evidências de que o órgão está diante das situações excepcionalíssimas 

anotadas pelo excelso STF, justificadoras do afastamento das nomeações, não sendo suficiente o alerta da 

Corte de Contas acerca do chamado limite prudencial”. (STJ, Informativo de Jurisprudência nº 715, RMS nº 

66.316-SP)  

 

TCU - Contrato administrativo. Aditivo. Limite. Acréscimo. Obras e serviços de engenharia. 

Fiscalização 

 

“É irregular o aditamento de contrato de supervisão de obra além do limite legal de 25% estabelecido no art. 

81, § 1º, da Lei 13.303/2016 e no art. 65, § 1º, da Lei 8.666/1993, mesmo no caso de haver prorrogação de 

prazo na execução da obra supervisionada, devendo ser adotadas medidas tempestivas com vistas à realização 

de nova contratação, ressalvada a inequívoca comprovação de sua desvantajosidade”. (TCU, Boletim de 

Jurisprudência nº 378, Acórdão nº 2527/21)  

 

TCU - Responsabilidade. Culpa. Supervisão. Gestor máximo. Orçamento estimativo. Licitação 

 

“O dirigente máximo não deve ser responsabilizado quando as irregularidades nas contratações sejam 

relacionadas a aspectos técnicos específicos da licitação, que não lhe competem supervisionar diretamente, a 

exemplo de procedimentos ligados à solicitação e utilização de orçamentos para abertura de procedimentos 

licitatórios a empresas com sócios em comum”. (TCU, Boletim de Jurisprudência nº 379, Acórdão nº 

2582/21) 
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