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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. 

 

 

SUMÁRIO 

 

 

TRIBUNAL PLENO 

  

1)   Denúncia. Arquivamento. Utilização das Leis 8666/93 e 14199/21 de forma concomitante.    

2)  Suposta irregularidades na gestão de pessoal quanto à Lei nº 458/21.  

3)  Irregularidades na representação de contrato de assessoria de imprensa por ausência de publicação       

no site da prefeitura.   

4) Contratação de profissionais da saúde por meio de credenciamento para substituição do quadro 

próprio de servidores.  
  
 

 

 

OUTROS TRIBUNAIS 

 

6)  STF 

7)  STF 

8)  TCU 

9)  TCMSP 

10) TCEMG 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tcmgo.tc.br/


 

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

TRIBUNAL PLENO 

 

 
Denúncia. Arquivamento. Utilização das Leis 8666/93 e 14133/21 de forma concomitante. 

 
Denúncia encaminhada à Ouvidoria, mediante Demanda, foram noticiadas supostas irregularidades 
praticadas em procedimento licitatório onde foi realizada a dispensa da licitação com base no inciso II, 
do art. 24 da Lei nº 8666/93, sendo que o contrato firmado entre as partes teria sido ajustado com 
referência no art. 75 da Nova Lei de Licitações (Lei nº 14133/21), usando, assim, as 02 (duas) leis, de 
forma concomitante. O Relator corroborou com o entendimento da Secretaria de Licitações e 
Contratos e do Ministério Público de Contas. Entendeu pela improcedência da denúncia, pois de 
acordo com art. 191 da lei nº 14133/21, no período de dois anos da publicação da referida Lei, a 
Administração poderá optar por licitar ou contratar diretamente consoante os ditames da mencionada 
norma ou conforme a Lei nº 8666/93, em que a opção escolhida deve ser apontada de forma expressa 
no ato convocatório ou no aviso ou instrumento de contratação direta, proibida a aplicação combinada 
das leis. Observou o Relator que os agentes públicos envolvidos cientificaram quanto ao erro da 
informação publicada no Portal da Transparência e realizaram a correção dos dados. Por fim, o Relator 
acrescentou que a análise dos valores das contratações separadamente demonstra que tais ajustes não 
violam os limites estabelecidos nas duas leis. O voto foi unânime determinando o arquivamento da 
denúncia, tendo em vista a não procedência das alegações apresentadas. (Acórdão nº 04926/22. 
Processo nº 05959/21, Rel. Cons. Fabrício Macedo Motta, 10.8.22)  
 

 
Suposta irregularidades na gestão de pessoal quanto à Lei nº 458/21.  

 
Trata-se de Representação, oferecida pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, em que 
comunica supostas irregularidades na gestão de pessoal do município, especificadamente quanto à lei 
Municipal nº 458, de 20 de abril de 2021, que dispõe sobre a organização da Administração Pública 
direta, a criação, alteração de denominação e extinção de órgãos e a criação e alteração de cargos de 
provimento em comissão e de função de confiança. O Relator, em seu voto, constatou que a 
Administração Pública procedeu à reorganização administrativa por meio da Lei nº 458/21, excluindo 
13 (treze) cargos comissionados (supervisão, chefia, direção) e acrescentando treze cargos, de modo que 
a lei municipal não representou aumento das despesas de pessoal. Portanto, a lei Municipal nº 458/21 
criou treze cargos em comissão e alterou a estrutura administrativa e organizacional do Poder 
Executivo do município no período vedado para a criação de cargos, conforme dispõe o art. 8º, inciso 
II, LC nº 173/20, não contendo, assim, óbice para a criação de cargos derivados de rearranjos 
administrativos, de transformação ou de relocação de outros cargos. O voto foi unânime no sentido da 
improcedência da Representação, acompanhando integralmente o entendimento do Ministério Público 
de Contas e da Secretaria de Atos de Pessoal. (Acórdão nº 04944/22, Processo nº 08120/21, Rel. Cons. 
Daniel Goulart, 10.8.22) 
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Irregularidades na representação de contrato de assessoria de imprensa por ausência de 
publicação no site da prefeitura.  

 
Trata-se de Recurso Ordinário, interposto por Prefeito, em face da decisão proferida em acórdão, que 
conheceu e julgou parcialmente procedente a representação apresentada pelo Ministério Público de 
Contas, tendo em vista a constatação de irregularidades na publicação no sítio eletrônico oficial da 
Prefeitura do certame que conduziu à contratação de empresa, pertencente a parente do então Prefeito, 
em nítida ofensa aos princípios da isonomia, impessoalidade, competitividade, moralidade e 
publicidade, bem como à Lei nº 12527/11, aplicando multa ao responsável. O voto foi unânime, 
acompanhando integralmente o entendimento do Ministério Público de Contas e da Secretaria de 
Recursos no sentido de: a) desconstituir a irregularidade alusiva à ausência de publicação do Pregão 
Presencial que levou a contratação da empresa no sítio eletrônico oficial da Prefeitura; b) desconstituir a 
multa; c) manter a determinação à Prefeitura de que não celebre novos termos aditivos de contratação 
com a citada empresa, bem como assumir a devida cautela ao realizar novos procedimentos licitatórios 
para o objeto contratual respectivo e outros, realizando publicação do Edital em todos os meios oficiais 
exigidos por lei, bem como no sítio eletrônico oficial da prefeitura, em atenção as orientações da 
Instrução Normativa 05/2012 – TCMGO. Por fim, determinou a imediata instauração, em autos 
apartados, de Tomada de Contas Especial, nos termos da Resolução Administrativa nº 90/2015, para 
apuração, identificação dos responsáveis e quantificação do suposto dano ao erário decorrente da não 
comprovação da execução dos serviços contratados e pagos à empresa, cuja instrução deve englobar as 
irregularidades identificadas pela Secretaria de Recursos nessa fase recursal. (Acórdão nº 04588/22, 
Processo nº 06930/19, Rel. Cons. Francisco José Ramos, 3.8.22) 
 
 

Contratação de profissionais da saúde por meio de credenciamento para substituição do 
quadro próprio de servidores. 

 
Trata-se de Recurso Ordinário, interposto por Prefeita e Secretária Municipal de Saúde, via procurador, 
em face da decisão proferida em acórdão, que conheceu e julgou procedente a representação, tendo em 
vista a constatação de irregularidades no Edital de Chamamento público nº 001/20 e aplicou multas aos 
responsáveis. O voto foi unânime, acompanhando integralmente o entendimento do Ministério Público 
de Contas e da Unidade Técnica, negando-lhe provimento, ratificando o inteiro teor do acórdão, no 
sentido de manter: a) o julgamento pela procedência da Representação em razão da previsão em edital 
da contratação de Técnico SAMU, médico e psiquiatra do Trabalho, com carga horária, remuneração 
pré-definida e quantidade de vagas para cada cargo o que possibilita a geração vínculo empregatício e 
pode ser caracterizado burla à regra do concurso público e à IN 007/16. B) configurada a contratação 
de profissionais de saúde por meio de credenciamento para substituição do quadro próprio de 
servidores, em violação a regra do concurso público e à IN 007/26; c) multas aplicadas; d) 
determinação de que o novo Prefeito se abstenha de realizar novos credenciamentos de profissionais da 
saúde fora dos parâmetros da IN n] 007/16, ou seja, para substituição de quadro de pessoal efetivo, 
incorrendo em burlar a regra do concurso público, bem como recomendar a realização de estudos para 
verificação da viabilidade de realização de concurso público para atender a demanda da área da saúde, 
sob pena de futura responsabilização. (Acórdão nº 04582/22, Processo nº 01222/20, Rel. Cons. 
Francisco José Ramos, 3.8.22) 
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OUTROS ÓRGÃOS 

 

 

STF – Prestação e divulgação de contas de sindicatos: exigência por lei distrital. 

 

 É inconstitucional, por violar o art. 22, I, da CF/1988, norma distrital que obriga os sindicatos a 

divulgarem na internet a prestação de contas das verbas recebidas a título de contribuição confederativa, 

sindical e de outros recursos recebidos do Distrito Federal. No caso, a lei impugnada (2), ao impor, de 

maneira ampla, nova obrigação aos sindicatos, invade competência legislativa privativa da União, pois 

guarda pertinência com o direito coletivo do trabalho, assim como — sob um prisma mais abrangente — 

o direito civil, enquanto entidades associativas. Não se admite que ente federativo diverso imponha 

espécie de obrigação tributária acessória a entes destinatários de exação. As contribuições recebidas pelos 

sindicatos têm natureza tributária. Assim, mesmo em se tratando de verba pública — enquanto receita 

tributária com destinação específica —, não é qualquer ente público que pode estabelecer obrigações 

ligadas a esse mesmo tributo, mas somente aquele que tem competência normativa: a União (CF/1988, 

art. 149) (3). Com base nesses entendimentos, o Plenário, por unanimidade, julgou procedente a ação 

para declarar a inconstitucionalidade da Lei 5.470/2015 do Distrito Federal. (ADI 5349/DF, relatora 

Min. Rosa Weber, 19.08.22), disponível em: 

https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_1064.

pdf 

 

 

STF – Isenção de tarifas de água e esgoto: predominância de interesse local e competência 

legislativa.   

 

É inconstitucional, por invadir a competência municipal para legislar sobre assuntos de interesse local 
(CF/1988, art. 30, I e V), lei estadual que concede, por período determinado, isenção das tarifas de água 
e esgoto e de energia elétrica aos consumidores residenciais, industriais e comerciais. A Constituição 
Federal estabelece a competência comum de todos os entes federativos para a promoção de melhorias 
das condições do saneamento básico (CF/1988, art. 23, IX), cabendo à União instituir as respectivas 
diretrizes (CF/1988, art. 21, XX). Segundo as diretrizes nacionais para o saneamento básico, fixadas 
pela Lei 11.445/2007 e atualizadas pela Lei do Novo Marco do Saneamento Básico (Lei 14.026/2020), 
compete aos municípios, responsáveis pela gestão dos assuntos de interesse local e pela edição de leis 
que digam respeito a esses temas, a titularidade dos serviços públicos de saneamento básico. Não cabe 
às leis estaduais a interferência em contratos de concessão de serviços federal e municipal, alterando 
condições que impactam na equação econômico- -financeira (2). No caso, as disposições impugnadas 
criam obrigações e retiram prerrogativas das concessionárias de serviços públicos locais, interferindo 
diretamente nos contratos administrativos firmados entre o Poder Público e os particulares. Ainda que 
o estado seja o acionista majoritário das empresas concessionárias dos serviços de saneamento básico, 
não se admite essa interferência. Com esses entendimentos, o Plenário, por unanimidade, julgou 
procedente o pedido formulado em ação direta para declarar a inconstitucionalidade dos arts. 1º, 4º, 
parágrafo único, e 5º da Lei 23.797/2021 do Estado de Minas Gerais que dispõe sobre a concessão, por 
período determinado, de isenção total das tarifas de água e esgoto e de energia elétrica aos 

http://www.tcmgo.tc.br/
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consumidores residenciais, industriais e comerciais atingidos por enchentes no estado. (ADI 6912/MG, 
relator Min. Alexandre de Moraes, 15.08.22), disponível em: 
https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/informativoSTF/anexo/Informativo_PDF/Informativo_stf_106
3.pdf 
 
 
TCU – Licitação. Obras e Serviços de Engenharia. Orçamento Estimativo. SINAPI.  SICRO. 

Priorização.  

 

O Sinapi e o Sicro representam fontes prioritárias para a orçamentação de obras e serviços de 

engenharia em licitações que prevejam o uso de recursos dos orçamentos da União, devendo restar 

demonstrada a inviabilidade de sua utilização para que outros sistemas oficiais de custos possam ser 

adotados como referência (arts. 3º, 4º e 6º do Decreto 7.983/2013). Acórdão nº 1626/2022, Boletim de 

Jurisprudência do TCU nº 410, disponível em: https://portal.tcu.gov.br/jurisprudencia/boletins-e-

informativos/ 

   

 

TCMSP – Licitação. Qualificação Técnica. Exigência. Vinculação ao instrumento. Julgamento 

objeto.  

 

A exigência de atestado de capacitação técnico-operacional deve se limitar às parcelas de maior 

relevância e valor significativo do objeto licitado. Se o instrumento convocatório não faz exigência 

expressa e taxativa de apresentação desse atestado, a inabilitação da Representante, calcada na sua 

ausência, afronta os princípios da vinculação ao instrumento convocatório e do julgamento objetivo, 

previstos no artigo 3º, da Lei Federal n.º 8.666/1993. TC 7.796/2021, Boletim de Jurisprudência do 

TCMSP nº 45, disponível em: https://portal.tcm.sp.gov.br/Home/Informativos 

 

 

TCEMG – Na fase interna do pregão é obrigatória a realização de ampla cotação de preço, 

sendo facultativa a anexação do orçamento ao edital, conforme o disposto no artigo 3º, III, da 

lei nº 10.520/2002.   

 

Trata-se de denúncia apresentada por empresa em face de possíveis irregularidades em Pregão 

Presencial promovido por prefeitura municipal, tendo por objeto a contratação de serviço e 

fornecimento, mediante locação, de sistemas integrados de informática destinados ao processo 

legislativo, e noticia, ainda, falhas na execução dos Contratos Administrativos. O relator, conselheiro 

substituto Adonias Monteiro, registrou que, na sessão do dia 13/5/2021, a Segunda Câmara deste 

Tribunal deliberou acerca das preliminares da inépcia da inicial e da ilegitimidade passiva tendo sido elas 

afastadas por unanimidade. Em sede da preliminar arguida de vício na representação da denunciante, o 

relator, em consonância com a questão de ordem levantada na sessão da Segunda Câmara do dia 

1/7/2021, e com a jurisprudência consolidada do TCU, propôs a conversão dos autos de denúncia em 

http://www.tcmgo.tc.br/
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representação, haja vista a confirmação dos apontamentos de irregularidade da denúncia pela Unidade 

Técnica em sua análise, bem como os apontamentos de irregularidade apresentados pelo Parquet 

Especial em seu aditamento à denúncia. Diante da preliminar de requerimento de prova testemunhal, o 

relator, em consonância com a jurisprudência consolidada no âmbito deste Tribunal, propôs a rejeição, 

em razão da expressa vedação estabelecida no Regimento Interno desta Corte. Superada a preliminar, 

por unanimidade. Dessa forma, o relator passou ao mérito e, após as manifestações da Unidade Técnica 

e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, bem como as razões apresentadas pela defesa, 

julgou improcedente os seguintes apontamentos: 1) exigência de mais de um atestado de capacidade 

técnica para a comprovação de experiência anterior de um mesmo objeto; 2) exigência de realização de 

visita técnica como condição para habilitação; 3) inexistência de provas de que haveria análise do 

sistema pela Comissão de Avaliação; 4) descumprimento das condições para recebimento do serviço; 5) 

ausência de estabelecimento do preço máximo no edital. Lado outro, a relatoria entendeu que houve 

irregularidade quanto aos apontamentos complementares apresentados pelo Ministério Público de 

Contas. Em suma, o Ministério Público de Contas apontou que “[...] no edital do pregão presencial em 

comento, não consta no termo de referência o orçamento estimado global da contratação, o qual 

deveria ser feito em planilha de quantitativos e preços unitários”. Ressaltou que a elaboração de planilha 

de estimativa de preço unitários, antes da realização do certame, seria necessária, “[...] pois, por meio da 

pesquisa de mercado, é que se pode definir, com precisão e clareza, a estimativa do valor a ser gasto na 

licitação”. Pontuou, ainda, que a planilha possibilitaria o planejamento mais acertado diante das 

capacidades orçamentárias do ente diante de suas necessidades. A Unidade Técnica, em sede de 

reexame, apontou que o responsável pelo certame não teria comprovado a existência do orçamento 

estimado em planilhas que expressassem a composição dos custos unitários correspondentes ao objeto 

licitado, conforme a exigência prevista no art. 8º do Decreto n. 3.555/2000, e nos arts. 40 e 7º, § 2º, II, 

da Lei n. 8.666/1993. O relator apontou que a Lei n. 10.520/2002, dispõe em seu art. 3º sobre as 

exigências na fase preparatória, dentre elas, a elaboração, pela entidade promotora do certame, de 

orçamento dos bens e serviços a serem licitados. Além disso, destacou a obrigatoriedade, nos 

procedimentos licitatórios na modalidade pregão, da elaboração de orçamento dos bens e serviços a 

serem licitados. Dessa forma, o relator asseverou que este é o entendimento desta Corte de Contas 

consubstanciado na Denúncia de n. 997524 de própria relatoria, julgada em 20/2/2020 pela Segunda 

Câmara. Destacou, ademais, que, a posição firme e reiterada deste Tribunal é pela discricionariedade da 

anexação do orçamento ao edital do pregão, entendendo necessária apenas a ampla cotação do preço 

unitário dos produtos licitados na fase interna do procedimento licitatório, tal como bem pontuou o 

conselheiro Cláudio Couto Terrão na Denúncia n. 1012173, sessão do dia 2/5/2019 da Segunda 

Câmara. Ainda, citou, nesta linha, os termos da jurisprudência do TCU consubstanciada na decisão 

prolatada no Acórdão n. 1888/2010-Plenário, julgada na sessão do dia 4/8/2010, de relatoria do 

ministro Valmir Campelo. Assim, por entender que não constou dos autos do procedimento licitatório 

o orçamento dos serviços a serem contratados, contrariando o disposto no art. 3º, III, da Lei n. 

10.520/2002, reputou, em consonância com o parecer ministerial e com a manifestação da 3ª CFM, 

procedente este apontamento. Ao final, o relator propôs: a) aplicação de multa pessoal, no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), ao presidente da Câmara Municipal à época, em razão de ter subscrito o edital do 
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Pregão Presencial n. 1/2017, em que não foi elaborado, na fase interna do referido procedimento 

licitatório, orçamento dos serviços a serem contratados, contrariando o disposto no art. 3º, III, da Lei 

n. 10.520/2002. A proposta de voto do relato foi aprovada à unanimidade. Processo 1066549, 

Informativo de Jurispurdência do TCEMG nº 253, disponível em: 

https://www.tce.mg.gov.br/index.asp?cod_secao=1ISP&tipo=1&url=&cod_secao_menu=5L 
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