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Com o intuito de proporcionar mais uma forma de pesquisa ao 
jurisdicionado e ao cidadão, o presente trabalho disponibiliza notas de julgados em processo 
de consulta, agrupadas segundo temas dos respectivos ramos do direito.  

Cabe ressaltar que as notas que abordam mais de um tema jurídico estão 
repetidas nos respectivos ramos. Essa opção foi adotada para que o usuário que se interesse 
por apenas um ramo específico do direito não perca qualquer informação.  

O Informativo de Consulta organizado por ramos do Direito será atualizado 
frequentemente no decorrer do ano. Vale lembrar que, ao início de cada nota, há a indicação 
do número do processo e da decisão correspondente. 

O presente documento encontra-se atualizado até o dia 01 de dezembro de 
2022.  
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           CARGO COMISSIONADO DE ASSESSOR JURÍDICO 
Processo de Consulta nº 3940/2014 – TC; Decisão nº 43/2016 – TC 
 
Cargo em comissão é aquele provido para exercício de função de direção, 
chefia e assessoramento, nos termos do art. 37, V, da Constituição Federal. 
Por se caracterizar pelo elemento confiança em relação a quem nomeia, seria 
possível a Câmara Municipal manter em seu quadro o cargo comissionado de 
Assessor Jurídico, obstante a necessidade (contínua) dos serviços 
desempenhados por este profissional? 
 
É, sim, possível a criação de cargo em comissão de Assessor Jurídico no quadro 
funcional da Câmara Municipal de Ceará Mirim/RN.  
 
Para a criação do cargo acima referido devem ser observados, 
obrigatoriamente, os seguintes requisitos:  
a) As atribuições previstas para o cargo devem envolver, necessariamente, as 
funções de direção, chefia e assessoramento;  
b) Deve existir uma relação de confiança entre o nomeado e a autoridade 
hierárquica superior.  
 
Caso haja demanda suficiente por serviços jurídicos, recomenda-se a criação de 
um quadro composto de cargos efetivos, a serem providos mediante concurso 
público, podendo ser criado cargo em comissão para exercer a chefia de tal 
unidade administrativa ou o assessoramento dos servidores titulares de tais 
cargos.  
 
Por força do art. 1º, II, da Lei nº 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia e da Ordem 
dos Advogados do Brasil), os ocupantes do cargo devem ser portadores do grau 
de Bacharel em Direito e de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil.  
 
A criação do cargo deve ser realizada por lei ou por resolução, a depender da 
previsão da Lei Orgânica do Município, ficando a fixação da remuneração 
reservada à lei, sujeita a sanção ou veto do Chefe do Poder Executivo 
municipal.  
 

CARGO PÚBLICO 
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O quantitativo de cargos em comissão a serem criados não pode ser 
estabelecido de forma arbitrária e deve guardar relação de proporcionalidade 
com o total de cargos efetivos existentes.  

 CARGO COMISSIONADO, DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS 
Processo de Consulta nº 19250– TC; Decisão nº 139/2014 – TC 
 
O 13º salário e as férias acrescidas de 1/3 também são obrigações devidas 
aos servidores dos cargos de provimento em comissão? Sendo a folha de 
pagamento dos servidores e vereadores paga no dia 20 de cada mês, poderá 
ser entendida como pagamento antecipado sem a devida contraprestação, já 
que o mês encerra-se, normalmente no dia 30? 
 
Por força do art. 39, § 3º da Constituição Federal, em articulação com o art. 7º, 
VIII e XVII, também do texto constitucional, é assegurado o pagamento de 
décimo terceiro e adicional de férias aos servidores públicos titulares de cargo 
efetivo ou comissionado, indiscriminadamente. 

 

ACUMULAÇÃO DAS REMUNERAÇÕES DE PREFEITO MUNICIPAL E DE SERVIDOR 
PÚBLICO EFETIVO 

Processo de Consulta nº 1840/2014– TC; Decisão nº 2522/2015 – TC 
 
É legal a acumulação do subsídio de prefeito com a remuneração de cargo 
público efetivo estadual? Em caso positivo, é possível a acumulação do tempo 
de serviço, bem como da contribuição previdenciária? 

A acumulação de subsídio de cargo de Prefeito com a remuneração de cargo 
público efetivo estadual é inconstitucional, nos termos do art. 38, II, da 
Constituição Federal, e do art. 27, II, da Constituição Estadual; 

A contagem cumulativa ou em dobro do tempo de serviço é prática 
expressamente vedada pelo art. 96, I, da Lei n. 8.213/91, aplicado 
subsidiariamente ao Regime Próprio da Previdência Social dos Servidores do 
Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 40, §12 da Constituição 
Federal, haja vista a omissão da Lei Complementar Estadual n. 308/2005, e 

O agente político afastado do cargo efetivo deverá contribuir obrigatoriamente 
ao Regime Próprio de Previdência Social a que estiver vinculado, e apenas 
facultativamente ao Regime Geral da Previdência Social, consoante o art. 4º, III, 
da Lei Complementar Estadual n. 308/2005. 
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ACUMULAÇÃO DO MANDATO DE VEREADOR COM OUTROS CARGOS OU 
FUNÇÕES PÚBLICAS 

Processo de Consulta nº 6623/2013– TC; Decisão nº 2523/2015 – TC 
 
Servidor público pode acumular o cargo efetivo com a função de vereador 
eleito? 
É possível que servidor público, naturalmente ocupante de um cargo ou 
emprego público, ou no exercício de uma função pública, exerça mandato 
eletivo de Vereador, cumulativamente, desde que haja compatibilidade de 
horários (art. 38, III, da CF). 
 
Mandato se confunde com o cargo, emprego ou função pública? 
O mandato é exercido pelos agentes políticos, em razão de processo eletivo 
para exercício de atribuições constitucionais típicas de governo. Não se 
confunde com cargos, empregos ou funções, pois que estes são titularizados 
por servidores públicos vinculados ao Estado por meio de relação jurídica 
empregatícia. 
 
Sendo compatíveis os horários, é possível acumular as funções e as 
remunerações com representação política? 
Havendo compatibilidade de horários e sendo acumulável com a vereança, o 
servidor perceberá as vantagens do seu cargo, sem prejuízo do subsídio do 
cargo eletivo. Incompatíveis os horários e permanecendo o servidor no 
exercício do mandato eletivo, deverá se licenciar do cargo público motivado 
pela atividade política, facultando-se a ele optar pela remuneração do cargo. 
 
Na hipotética situação de servidor que ocupa dois cargos de professor 
(previsão da Constituição Federal de 1988) nos horários da manhã e da tarde 
e foi eleito vereador para Câmara Municipal, cujas sessões são realizadas no 
turno noturno, pode acumular as três funções? 
É inconstitucional o acúmulo de dois cargos de professor e o exercício do 
mandato de Vereador, ainda que haja compatibilidade de horários, uma vez 
que a Constituição Federal não admite o tríplice vínculo. 
 
Servidor com dois cargos acumuláveis (respeitando a previsão constitucional), 
com compatibilidade de horários, pode também exercer a representação 
política de vereador e perceber as três remunerações, respeitando o teto 
salarial constitucional?  
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É inconstitucional o acúmulo de dois cargos e o exercício do mandato de 
Vereador, ainda que haja compatibilidade de horários, uma vez que a 
Constituição Federal não admite o tríplice vínculo. 
É legítima a acumulação remunerada do exercício de mandato de vereador 
com o exercício de dois cargos públicos de professor? 
É inconstitucional o acúmulo de dois cargos de professor e o exercício do 
mandato de Vereador, ainda que haja compatibilidade de horários. 

RECONDUÇÃO DE SERVIDOR  

Processo de n° 189/2019 – TC; Decisão n° 169/82021-TC 

Um servidor público ocupante de cargo público que solicita a vacância 
fundamentada no art. 33, inciso VII, da Lei Complementar nº 122, de 30 de 
junho de 1994, para tomar posse em outro cargo inacumulável pode ser 
reconduzido ao cargo que ocupava se em regime jurídico diferente ao que 
pertencia? 

Sim, desde que o procedimento de recondução objetive, exclusivamente, a 
migração funcional entre cargos públicos de provimento efetivo vinculados a 
regimes jurídico-estatutários, tendo por norte que o instituto da recondução é 
inaplicável aos empregados públicos contratados pela Administração Pública 
com lastro na Consolidação das Leis do Trabalho. Não importa, de resto, se os 
cargos públicos envolvidos na dinâmica da recondução se submetem a 
estatutos legais diversos e nem tampouco se integram os organogramas de 
entes federativos distintos. 

ACUMULAÇÃO DE CARGOS DE SERVIDOR MUNICIPAL 

Processo de n° 3797/2020 – TC; Decisão n° 2546/2022-TC 

Consulta sobre a possibilidade de um servidor municipal acumular 02 (dois) 
cargos idênticos no âmbito municipal (dentro das hipóteses constitucionais de 
acumulação) e, na hipótese de ser possível a acumulação de dois cargos 
idênticos, se é possível a utilização pelo servidor de um mesmo título para fins 
de progressão funcional e/ou recebimento de gratificação, simultaneamente 
nos dois cargos? 

Não existe vedação à acumulação de 02 (dois) cargos idênticos no âmbito de 
um mesmo ente político, desde que dentro das hipóteses constitucionalmente 
permitidas e em havendo entre eles compatibilidade de horários, não havendo 
também vedação da utilização de um mesmo título para requerimentos 
individuais de progressões pelo servidor em ambos os cargos, devendo a 
concessão atender aos critérios legais exigidos para cada um deles. 



12 
 

 
 

GESTAÇÃO DE SERVIDORA PÚBLICA COMISSIONADA 

Processo de n° 4778/2020 – TC; Decisão n° 2958/2022TC 

Qual o entendimento desta Corte de Contas acerca do tratamento conferido à 
servidora pública comissionada, quando gestante, em razão da natureza de 
sua nomeação/exoneração ad nutum, em face da garantia de proteção e 
amparo à trabalhadora gestante, previsto no artigo 10, II, “b”, do Ato das 
Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Federal/88? 

Ainda acerca da exoneração ‘ad nutum’, característica inerente aos cargos de 
provimento em comissão, a hipótese supramencionada pode ser configurada 
como exceção à essa regra? 

É sabido que os cargos comissionados são demissíveis a qualquer momento, 
entretanto, sobrevindo a gravidez em servidora pública comissionada, esta 
adquire estabilidade provisória, durante o período previsto em lei? 

A estabilidade laboral prevista no art. 10, II, b, do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias – ADCT, beneficia as gestantes e mães ocupantes 
de cargos de provimento em comissão entre a confirmação da gravidez e até 05 
meses após o parto, que em sendo exoneradas arbitrariamente ou sem justa 
causa durante esse período deverão ser indenizadas em valor equivalente ao 
que lhes seria devido ao longo do prazo da estabilidade. 

EMPREGADO PÚBLICO E APOSENTADORIA 

Processo de n° 7006/2019 – TC; Decisão n° 144/2022-TC 

Os empregados públicos, regidos pela CLT, podem ser aposentados 
compulsoriamente? Em caso positivo, sob qual fundamento legal e ao 
atingirem que idade? Há distinção da idade em razão do sexo (masculino ou 
feminino)? 
Sim, os empregados públicos regidos pela CLT poderão ser aposentados, a critério do 
empregador, quando ultrapassados os setenta anos de idade, no caso de empregado 
do sexo masculino, ou os sessenta e cinco, se do sexo feminino, mediante ato 
discricionário devidamente motivado e desde que cumpridos os requisitos para a 
concessão de aposentadoria pelo RGPS, com fulcro no art. 51 da Lei nº 8.213/9; e 
deverão ser aposentados compulsoriamente ao atingirem os setenta e cinco anos de 
idade, independentemente do sexo, com amparo nos arts. 40, §1º, II, e 201, § 16, da 
CF, combinado com os arts. 1º e 2º, II, da LC nº 152/2015 

Quais seriam as verbas indenizatórias/rescisórias devidas aos empregados 
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públicos regidos pela CLT ao serem desligados compulsoriamente, seja com 
base no art. 40, §1º, II, da CF, seja com base no art. 51 da Lei 8.213/91, caso 
isso seja possível? 

Em caso de aposentadoria discricionária, realizada por iniciativa do empregador 
e amparada pelo art. 51 da Lei nº 8.213/91, será devido o pagamento das 
verbas rescisórias e indenizatórias previstas na CLT para demissão sem justa 
causa; ao passo que na aposentadoria compulsória vinculada, realizada com 
fulcro nos 40, §1º, II, e 201, § 16, da CF, combinado com os arts. 1º e 2º, II, da 
LC nº 152/2015, incidirá somente a indenização decorrente dos direitos 
previstos no art. 7º da Constituição Federal. 

 

 

 

 ATO EMPENHADO E NOTA DE EMPENHO 

Processo de n° 3210/2012 – TC; Decisão n° 1567/2015-TC 

Assinado o termo de contrato pelo ordenador de despesa e pelo contratado, 
pode-se considerar empenhada a despesa pública? Pode-se ainda a nota de 
empenho ser emitida após o início da despesa? 

A assinatura do contrato deve respeitar as disposições contidas na Lei Federal 
nº 8.666/1993, com a exigência de prévia e necessária dotação orçamentária 
específica para a execução da despesa objeto da avença. No entanto, a 
assinatura do contrato não implica, necessariamente, o empenho da despesa. 
Este constitui etapa obrigatória, inicial e autônoma da execução da despesa, 
recomendando-se que, no termo contratual, quando possível, já esteja 
consignado o número da Nota de Empenho, dado que representa garantia para 
o próprio credor contratado de que existe crédito orçamentário disponível e 
suficiente para atender a despesa, sendo possível, nos casos em que o 
instrumento de contrato é facultativo por expressa previsão legal, a 
substituição do contrato pela Nota de Empenho, hipótese que o empenho fará 
as vezes do próprio contrato administrativo. Ademais, revela-se irregular, por 
violação ao art. 60 da Lei nº 4.320/64, a emissão de Nota de Empenho em 
período posterior ao início da despesa. 

Asssinado o termo de contrato pelo ordenador de despesa e pelo contratado, 
pode haver irregularidade na liquidação da despesa, na medida em que, não 
havendo nota de empenho nos autos do processo, o gestor do contrato atesta 
o direito adquirido pelo credor e, posteriormente, encaminha este para 

CLASSIFICAÇÃO DAS 
DESPESAS PÚBLICAS 
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emissão das notas de empenho e liquidação? Nesse caso, haeria alguma 
transgressão à Súmula 02 TCE/RN? 

A emissão de Nota de Empenho após a liquidação da despesa representa a 
inversão dos estágios de execução da despesa pública, importando, em 
conseqüência, na sua irregularidade, criando obrigação indevida para a 
Administração Pública, eis que compromete o planejamento dos gastos e 
dificulta o controle dos atos de gestão, sujeitando o ordenador de despesa às 
penalidades administrativas e penais cabíveis. Importa, ademais, violação ao 
enunciado da Súmula nº 02 do TCE/RN. 

 

 CLASSIFICAÇÃO DA RECEITA DO FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO; 
DUODÉCIMO LEGISLATIVO 

Processo de n° 41/2014/2012 – TC 

O recolhimento financeiro proveniente da arrecadação, cobrado por 
Concessionária pública municipal pela contraprestação dos serviços de água e 
esgoto municipais, compõe a denominada “receita tributária” estatuída pela 
art. 29-A, caput, da Constituição Federal? 

Por ostentar natureza de tarifa/preço público, e não de taxa, os valores pagos a 
concessionárias de serviços públicos municipais (ou a autarquias municipais) 
como contraprestação aos serviços de água e esgotos não devem compor a 
base de cálculo dos duodécimos, eis que se afastam da noção da receita 
tributária, prevista no caput do art. 29-A do texto constitucional 

A receita oriunda da arrecadação mencionada deve integrar a base de cálculo 
para o repasse financeiro do duodécimo à Câmara Municipal, no molde do 
referido art.29-A da CF? 

A base de cálculo para o repasse financeiro do duodécimo à Câmara Municipal 
não contempla as receitas provenientes dos serviços de fornecimento de água 
e esgoto, diante da ausência de seu caráter tributário. 

A Lei orçamentária Municipal deverá discriminar os recursos angariados com 
esta espécie financeira, como espécie tributária nos termos dos arts. 3º, 56 e 
57, todos da Lei Federal nº 4.320/64 e do art. 165, § 5º, I, e §6º, da 
Constituição da República?. 

A Lei Orçamentária Municipal não deverá discriminar os recursos provenientes 
dos serviços de fornecimento de água e esgoto como espécie tributária; 1) 
Aplica-se, por força do art. 1º, I, § 3º, “a”, da Resolução nº 009/2013 - TCE 
deste Tribunal de Contas, ao Poder Executivo Municipal – que abrange os 
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órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive as empresas 
públicas e as sociedades de economia mista integrantes do Orçamento Fiscal e 
da Seguridade Social – os procedimentos Contábeis Orçamentários do Manual 
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público–MCASP. Assim, o referido Manual 
fixa o enquadramento das Receitas de Serviços nos códigos nº 1600.41.00 – 
para serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água – 
e nº 1600.42.00 – para serviços de coleta, transporte, tratamento e destino 
final de esgotos. 2) Em sendo a prestação dos serviços de água e esgoto 
realizada por concessionária ou permissionária, o ente Municipal poderá 
registrar os valores recebidos resultantes dessa concessão/permissão em 
Receita Patrimonial, sob o código nº 1330.00.00, o qual registra o valor total da 
arrecadação de receitas advindas dos serviços públicos concedidos/permitidos 
ao particular. Por fim, nos termos das respostas retro, proponho a mudança do 
entendimento adotado na Decisão nº 1.566/2005–TCE, proferida por esta Corte 
de Contas no âmbito do Processo nº 8346/2005–TCE, para alinhamento com o 
disposto pela jurisprudência da Suprema Corte e do Superior Tribunal de 
Justiça, em respeito ao sistema jurídico pátrio.  

 

 CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA DE PESSOAL TERCEIRIZADO  

Processo de consulta nº 2469/2011 - TC; Decisão nº 3464/2016 – TC 

O termo terceirização de mão-de-obra elencado no art. 18, §1º, da LRF, se 
refere a:  

a) Contratação pela administração através de “processo seletivo simplificado” 
para qualquer área da administração, ou; 

b) A contratação pela administração através de “processo licitatório” de 
empresas especializadas do ramo da locação de mão-de-obra? 

c) Caso o item b esteja correto, para quem ficam os encargos sociais 
trabalhistas (INSS/FGTS/13º salário e etc.) 

O artigo 18, §1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal aplica-se às terceirizações, 
relativas à substituição direta de servidores e empregados públicos, desde que 
para o exercício de atividade-meio e, simultaneamente, não caracterize relação 
direta de emprego; não sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas 
por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa 
disposição legal em contrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria 
extinto, total ou parcialmente.  
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Os procedimentos seletivos simplificados realizados pela Administração Pública 
se referem a contratações excepcionais por tempo determinado (art. 37, IX, da 
CF), abrangidos no art. 18, caput, da LRF. Não se confundem, portanto, com os 
contratos de terceirização de mão de obra, com previsão no §1º do aludido art. 
18, da LRF, que devem ser realizadas por procedimento licitatório (Lei n. 
8.666/1993).  

O cumprimento dos encargos sociais e trabalhistas fica a cargo da empresa 
contratada. A responsabilidade subsidiária da Administração Pública é 
excepcional, aplicando-se, tão somente, quando verificada culpa na sua 
atuação, notadamente no que tange à fiscalização dos contratos 
administrativos, não sendo suficiente o mero inadimplemento para tanto.  

 

 DESCONTOS DE EMPRÉSTIMOS E BLOQUEIOS  

Processo de consulta nº 10.352/2012 - TC; Decisão nº 506/2013 – TC 

Como se deve contabilizar os montantes relativos a descontos advindos de 
empréstimos consignados, pensões alimentícias, bloqueios judiciais e valores 
referentes a previdência social deduzidas do salário bruto?  

Os empréstimos consignados, as pensões alimentícias, os bloqueios judiciais 
importam em ingressos financeiros temporários nos cofres estatais, para o 
ulterior repasse aos respectivos credores, devendo ser contabilizados como 
receita extra-orçamentária. Assim, não há como indicar em que dotação 
orçamentária deve ser alocada, considerando-se que tal previsão destina-se ao 
pagamento de despesas públicas atribuídas ao ente que elaborou o orçamento, 
ao contrário dos descontos abrangidos na consulta, que se destinam a fazer 
face a despesas de caráter em favor de terceiros.  

Qual a dotação orçamentária aplicável para efeito de contabilização desses 
valores? 

Os descontos relativos à previdência social – devida pelos próprios servidores - 
possuem natureza de receita pública, na espécie receita corrente, conforme 
prescreve o art. 11, § 4º, da Lei nº 4.320/64; de outro lado, no que toca à 
contribuição previdenciária patronal, cuida-se de despesa com pessoal, a teor 
do art. 18 da Lei Complementar nº 101/2000. 
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DESPESAS COM PESSOAL – ITENS CLASSIFICÁVEIS E CONTRIBUIÇÃO 
PREVIDENCIÁRIA 

Processo de consulta nº 12.704/2013- TC; Decisão nº 1482/2014 – TC 

Se a contribuição previdenciária devida pelos servidores, a contribuição 
patronal e os encargos sociais integram a composição da despesa com 
pessoal, para fins do art. 20 da Lei de responsabilidade Fiscal, e; se as 
exclusões autorizadas no art. 19, § 1º, VI, alínea “a” e “b”, da LRF, induzem ao 
convencimento de que o limite de gasto com pessoal deverá ter como base de 
cálculo a folha de pagamento, composta, exclusivamente pelas espécies 
remuneratórias descritas na rubrica orçamentária Vencimentos e Vantagens 
Fixas. 

As contribuições previdenciárias cobradas dos servidores públicos não são 
consideradas despesas com pessoal; b) as contribuições previdenciárias 
patronais, sejam elas afetadas a regime próprio ou ao regime geral, são 
consideradas despesas com pessoal, inclusive para fins dos cálculos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal; c) os encargos sociais são considerados despesas com 
pessoal; d) integram as despesas com pessoal a soma dos gastos com ativos, 
inativos e pensionistas, referentes a quaisquer espécies remuneratórias, 
inclusive vantagens pessoais de qualquer natureza, ressalvadas as exceções 
expressamente trazidas pelo art. 19, § 1º da LRF.  

 

 FPM DO DECÊNIO INICIAL DE JANEIRO E DESPESAS DO ANO ANTERIOR, 
CLASSIFICAÇÕES DIVERSAS. 

Processo de nº 000513/2013 - TC; Decisão nº 643/2016 – TC 

O Executivo pode pagar despesas tais como folha de pagamento de mês de 
dezembro com a receita do dia 10 de janeiro do ano seguinte? Como 
contabilizar esse procedimento?  

Sim. É possível o pagamento das despesas empenhadas e autorizadas no mês 
de dezembro, a partir dos recursos do FPM transferidos pela União aos 
Municípios no primeiro decênio de janeiro, uma vez que se referem ao mesmo 
exercício financeiro, à luz do princípio da anualidade orçamentária, desde que 
não haja contrariedade à Lei de Responsabilidade Fiscal e às normas de Direito 
Financeiro (Lei nº 4.320/1964). A contabilização de tal procedimento deve ser 
realizada sob a ótica do Manual de Contabilidade Aplicado ao Setor Público 
(MCASP 2016): 

a) Quanto ao exercício financeiro que finda, deve ser registrado no sistema 
patrimonial o reconhecimento do ativo (créditos a receber) como contrapartida 
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ao aumento da situação patrimonial - Variação Patrimonial Aumentativa, em 
razão da ocorrência do fato gerador. Constará no registro contábil, então, como 
débito de “Créditos a Receber” (ativo) e crédito de VPA, uma vez que não 
ocorreu o recebimento no mesmo exercício em que foi arrecadado.  

b) Quanto ao exercício de efetivo recebimento dos recursos, devem ser 
consignados: I) O registro da arrecadação da receita no sistema orçamentário, a 
débito de “Receita a Realizar” e a crédito de “Receita Realizada”; II) O registro 
no sistema patrimonial pela baixa do ativo decorrente do repasse do FPM 
(débito em “Caixa e Equivalentes de Caixa” a crédito de “Créditos a Receber”) e 
o III) O registro nas contas de controle (débito em “Controle de Disponibilidade 
de Recursos” a crédito da “Disponibilidade por Destinação de Recursos” – DDR). 

Se o procedimento acima for correto, como proceder em ano eleitoral, já que 
o chefe do Executivo não pode assumir despesas sem saldo financeiro para o 
próximo exercício?  

É possível a adoção do mesmo procedimento em ano eleitoral, desde que não 
haja ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal, notadamente em face do art. 42, 
nem às normas de Direito Financeiro (Lei nº 4.320/1964).  

 

 IDIARN E DESPESAS COM SAÚDE PÚBLICA 

Processo de nº 007147/2017 - TC; Decisão nº 0388/2017 – TC 

Se face as suas atribuições legais, pode-se dizer que ações desenvolvidas por 
este Instituto são relacionadas a área de saúde, visto que se enquadram como 
atividades de vigilância sanitária e fiscalização epidemiológica? 

As atribuições do IDIARN voltadas à vigilância sanitária animal e vegetal, bem 
como à inspeção e classificação de produtos de origem animal e vegetal, seus 
derivados, subprodutos e resíduos de valor econômico, naquilo que diz respeito 
ao Sistema Unificado de Atenção à Sanidade Agropecuária articulado com o 
Sistema Único de Saúde, assim entendidas as atividades de vigilância sanitária e 
de fiscalização e inspeção de alimentos para consumo humano, podem ser 
consideradas como despesas na área de saúde.  Sendo assim, o provimento de 
cargos do IDIARN nas atividades finalísticas do órgão, desde que enquadradas 
nas ações consideradas como de saúde pública, estão inseridas na exceção 
prevista no art. 22, inciso IV, da Lei de Responsabilidade Fiscal.  
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 JUIZ LEIGO E DESPESA COM PESSOAL  

Processo de nº 003955/2017 – TC; Decisão nº 316/2017 – TC 

A remuneração dos juízes leigos, prestadores de serviços auxiliares do Poder 
Judiciário, deve ser considerada como despesa com pessoal e incluída para 
fins de cálculo dos limites previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal? 

A considerar que a função de juiz leigo caracteriza-se pela prestação de serviço 
de um particular em colaboração com o poder público na perspectiva de 
auxiliar um serviço público já previamente existente, que é o exercício 
jurisdicional do juiz togado, o dispêndio decorrente de sua remuneração não 
deve ser considerada como despesa com pessoal para os fins do art. 18 da Lei 
de Responsabilidade Fiscal, enquadrando-se como despesa corrente de custeio. 
Aplica-se ao caso o disposto no art. 105, parágrafo único, da Lei Complementar 
nº 464/2012.  

 

CLASSIFICAÇÃO DE DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO, TERCEIRIZAÇÃO DE 
ATIVIDADE-MEIO E REPOSIÇÃO DE CARGOS VAGOS EM ÁREAS ESSENCIAIS 

Processo de nº 14.886/2015 - TC; Decisão nº 664/2016 – TC 

Sendo o curso de formação técnico-profissional uma das etapas do concurso 
público, a despesa prevista em lei e decorrente do pagamento da bolsa de 
estudos, seria contabilizada como despesa com pessoal? 

Sim, a despesa decorrente do pagamento de bolsa de estudos, por possuir 
nítido caráter remuneratório, deve ser inserida no cálculo da despesa com 
pessoal. 

 Sendo o termo “aposentadoria” aplicado unicamente ao servidor civil, poder-
se-ia aquele ser entendido genericamente como passagem para a inatividade, 
englobando também a “transferência para a reserva remunerada” e a 
“reforma”, formas de inatividade dos servidores militares?  

Sim, ao se referir à “aposentadoria” na LRF o legislador disse menos do que 
deveria, logo, em interpretação extensiva, conforme Decisão n. 2056/2014-TC 
proferida no âmbito do Processo n. 006470/2014-TC, o termo abrange a 
“inatividade” no serviço público, o que além da aposentadoria para o servidor 
público civil, inclui a reforma e a reserva remunerada para o servidor público 
militar. 

Sendo a “aposentadoria ou falecimento” espécies do gênero 
vacância/desligamento do cargo público e considerando que um dos objetivos 
da LRF é o controle da despesa com pessoal, poder-se-ia estender a reposição 



20 
 

a outras formas de vacância/desligamento, como por exemplo a “exoneração, 
demissão, licenciamento, exclusão a bem da disciplina, deserção, perda do 
posto ou graduação, etc.”, já que em todos estes casos a despesa com pessoal 
é suprimida? 

Sim, todas as espécies de vacância de cargo público, em particular, as do 
militarismo, que tenham suprimidas as suas respectivas despesas, conforme 
Decisão n. 2056/2014-TC proferida no âmbito do Processo n. 006470/2014-TC, 
devem ser computadas para fins de reposição de pessoal nas áreas essenciais. 
No tocante à reserva remunerada, hipótese de vacância também contabilizada 
para fins de reposição de pessoal, caso o militar retorne ao serviço ativo, nos 
termos da Lei Estadual n. 4.630/76, há de se observar essa ocorrência, para fins 
de cálculo das efetivas vagas existentes passíveis de reposição. 

Em caso de vacância ou desligamento de servidor em estágio probatório, esta 
“vaga” poder-se-ia ser computada para os fins de reposição de que trata a 
LRF? 

Sim, é possível computar o cargo vago para fins de reposição, em virtude de 
desligamento de servidor em estágio probatório, desde que dentro do prazo, 
portanto, antes da estabilização, conforme Decisão n. 167/2014 – TC, proferida 
no âmbito do Processo n. 1290/2014 – TC 

Quando a parte final do inciso IV, do parágrafo único, do art. 22 da LRF fala 
em “servidores das áreas de segurança”, abrange também os servidores da 
atividade meio? 

Não. A exceção legal pontuada só se aplica aos servidores vinculados às 
atividades-fim da segurança. 

Licitar e contratar empresa de terceirização de mão-deobra em substituição 
direta de servidores e empregados públicos? Mesmo sendo esta despesa 
contabilizada como “Outras Despesas de Pessoal” seria a mesma computada 
na despesa total com pessoal?” 

Sim, é possível licitar e contratar empresa de terceirização de mão-de-obra em 
substituição direta de servidores e empregados públicos, desde que para o 
exercício de atividade-meio. Todavia, ela é vedada na área da segurança 
pública, em virtude da indelegabilidade do poder de polícia e da constituição de 
atos administrativos, ainda mesmo em situações que se possa dizer que são 
atividades-meio em relação às finalidades do órgão público, salvo se 
consideradas atividades secundárias consubstanciadas em atos materiais, que 
precedem atos jurídicos de polícia ou decisórios. A despesa decorrente de tal 
contratação deve ser contabilizada no grupo despesa ‘pessoal e encargos 
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sociais’, computando-se na despesa total com pessoal para fins de apuração de 
limites de despesa com pessoal; porém, não se enquadra em tal hipótese 
apenas a contratação de terceiros para execução de atividades que, 
simultaneamente: (i) sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos 
assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade; (ii) 
não sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do 
quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em 
contrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria extinto, total ou 
parcialmente; e, (iii) não caracterizem relação direta de emprego.  

 RECEBIMENTO DE RECURSOS FINANCEIROS PELA CÂMARA DOS 
VEREADORES 

Processo de nº 2332/2017-TC; Decisão nº 298/2021 

Câmaras de Vereadores podem receber recursos financeiros por meio de 
Emenda Parlamentar de Deputado Estadual do Rio Grande do Norte, tendo 
como objeto “ampliação, reforma e/ou construção” de sede? 

Não, o único destinatário legal dos recursos financeiros oriundos de emendas 
parlamentares, com essa ou qualquer outra finalidade, seria o município, 
através do seu Poder Executivo. 

Em caso positivo, qual é o limite de valor destinado a este tipo de Emenda 
Parlamentar? 

Os eventuais recursos com essa origem e destinação deverão ser recebidos 
pelo Poder Executivo, cabendo à legislação municipal definir a quem 
caberásua gestão e a execução da despesa, podendo competir ao Poder 
Executivo, ao Legislativo ou a ambos de forma cooperativa. 

 RECEBIMENTO DE DOAÇÃO PELA CÂMARA MUNICIPAL 

Processo de nº 4264/2019 – TC; Decisão de nº 193/2021 - TC 

O Município pode doar à Câmara Municipal, mediante lei, um terreno para 
construção de sua sede própria? 

Não, pois não possuindo personalidade jurídica própriaa Câmara de 
Vereadores não pode ser destinatária de doações patrimoniais pelo município 
que integra na condição de órgão independente e autônomo. 

Na impossibilidade de doação de terreno à Câmara Municipal, qual seria o 
meio mais adequado para prover o Legislativo Municipal de sede própria? 

Através da afetação de imóvel de propriedade de município para essa 
finalidade específica através de ato de natureza legislativa ou administrativa, 
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caracterizando-o como de bem público de uso especial nos termos do art. 99, 
II, do Código Civil, podendo-se registrar a averbação da condição no registro 
imobiliário competente. 

DESPESAS COM COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL 
DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE 

Processo de nº 15112/2017 – TC; Decisão de nº 193/2021 - TC 

As despesas relativas à coleta, transporte, tratamento e destinação final dos 
resíduos sólidos de saúde (seringas, restos de curativos, ampolas, etc.), 
podem ser apropriados como gastos públicos em ações de saúde? 

As despesas relativas à coleta, transporte, tratamento e destinação final dos 
resíduos sólidos de saúde (seringas, restos de curativos, ampolas, etc.), desde 
que decorrentes de serviços executados nos estabelecimentos públicos de 
saúde (hospitais, unidades e serviços de saúde, centros de saúde, zoonoses), 
podem ser consideradas como despesa em ações e serviços públicos de saúde 
- ASPS, conforme artigo 3º, inciso VIII, da LC 141/2012. Ademais, para que seja 
possível o enquadramento da referida despesa em ações e serviços públicos 
de saúde – ASPS deve-se atender cumulativamente todos os requisitos legais 
exigidos pelas normas de regência: i) relacionem-se com serviços de saúde 
pública de caráter universal, igualitário e gratuito; ii) insiram-se nos objetivos 
e metas contidos nos respectivos Planos de Saúde; iii) sejam financiadas com 
recursos movimentados por meio dos correlatos fundos de saúde; iv) tenham 
sido aprovadas pelo Conselho de Saúde; vi) sejam executadas pelo Órgão 
Dirigente do SUS no âmbito do pertinente ente federativo; e vii) não se 
confundam com despesas relacionadas a outras políticas públicas, ainda que 
incidentes sobre as condições de saúde da população. 

 SISTEMA ÚNICO DE CONTROLE FINANCEIRO, ORÇAMENTÁRIO E PESSOAL 

Processo de nº 2402/2022 – TC; Decisão de nº 193/2021 - TC 

Caso o Poder Legislativo disponha de um sistema para os controles 
financeiro e orçamentário e outro sistema para o controle de pessoal, 
sistemas esses diferentes do utilizado pelo Poder Executivo e aqueles 
mantenham integrações ou comunicações, sem intervenção humana (II, Art. 
2º) com o sistema do Poder Executivo, de modo que este recepcione, 
centralize e consolide todos os dados do Ente (I, Art. 2º), neste caso os 
sistemas do Poder Legislativo podem ser considerados sistemas 
estruturantes (§6º, Art. 1º; XIX, Art. 2º)? 

Não, pois conforme o disciplinado através do Decreto Federal nº 10.540/2020 
os controles financeiro e orçamentário, inclusive da despesa com pessoal, de 
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todos os poderes, devem ser realizados através do sistema único, gerenciado 
pelo Executivo, não sendo possível a utilização de sistemas distintos, mesmo 
que considerados estruturantes e capazes de comunicarem-se ou integrarem-
se ao SIAFIC. 

 

COMPETÊNCIA PARA CRIAÇÃO DE INCENTIVOS FINANCEIROS PARA O 
FORTALECIMENTO DAS POLÍTICAS AFETAS À ATUAÇÃO DOS AGENTES 
COMUNITÁRIOS DE SAÚDE E COMBATE ÀS ENDEMIAS 

Processo de nº 3925/2017 – TC; Decisão de nº 3262/2022 - TC 

Pela dicção do Artigo 9º D da Lei 11.350/2006, de quem é a competência 
para criação do incentivo financeiro para fortalecimento das políticas afetas 
à atuação de agentes comunitários de saúde e de combate às endemias?  

A Constituição Federal por meio do art. 198, §5º, estabelece como 
competência da União à prestação de incentivo financeiro para fins de 
fortalecimento das políticas afetas à atuação de agentes comunitários de 
saúde e de combate às endemias. Cumprindo o texto constitucional, a Lei 
Federal nº 11.350/2006, através do seu art. 9º-D, §1º, confere expressamente 
ao Poder Executivo Federal a competência para criação do incentivo financeiro 
objeto da Consulta, restando prejudicadas as respostas aos demais quesitos 
em razão da resposta dada ao primeiro. 

 

 

 GASTOS COM PESSOAL SUPERIORES AOS LIMITES DA LRF E A POSSIBILIDADE  
DA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO 

Processo de nº 14.886/2015 - TC; Decisão nº 664/2016 – TC 

É lícito e regular o Órgão ou Poder Estadual que esteja com sua despesa total 
com pessoal extrapolando o limite legal definido no art. 20, inciso II, da LRF,  
autorizar e realizar concurso público destinado a provimento de cargo 
público, decorrente reposição (sic) em virtude de aposentadoria ou 
falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança? 

Sim, é possível a realização de concurso público destinado a provimento de 
cargos públicos, decorrente de reposição em virtude de aposentadoria ou 
falecimento de servidores unicamente das áreas essenciais, quais sejam: 
educação, saúde e segurança. 

COMPETÊNCIA 

CONCURSO PÚBLICO 
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 CONCURSO PÚBLICO E VINCULAÇÃO AO EDITAL 

Processo de nº 003455/2009 – TC; Decisão nº 177/2010 – TC 

 a) Em um determinado concurso público para provimento de cargos efetivos 
no âmbito da administração pública, caso exista uma Lei Estadual prevendo 
que só serão convocados para uma determinada fase do certame um número 
certo de candidatos aprovados na fase ou nas fases anteriores, pode o Chefe 
do Executivo, sendo este concurso no âmbito do Poder Executivo e de 
nomeação exclusiva deste, por razões de extrema necessidade e interesse 
público, convocar para a fase seguinte do mesmo concurso um número maior 
de candidatos aprovados do que a Lei Estadual prevê? 

b) Se for necessário, pode haver alteração do edital do concurso público em 
razão da extrema necessidade e do interesse público, estando este concurso já 
iniciado, mas não finalizado ainda, para ocorrer a convocação de candidatos 
aprovados em um número maior do que prevê o edital? 

Não é possível a alteração das regras do edital de concurso para provimento de 
cargo ou emprego público depois de iniciado o processo de seleção 

Compete ao município editar lei própria ou definir no edital as regras da 
execução do concurso para provimento de cargo ou emprego público, que 
deverão ser observadas até o final do processo seletivo.  

 DECADÊNCIA DE ATO ADMISSIONAL ILÍCITO 

Processo de nº 10.214/2013 – TC; Decisão nº 1425/2016 – TC 

Qual o prazo decadencial para eventual revisão de decisões administrativas 
que deram causa a situações de provimento derivado, afrontando o artigo 37, 
inciso II, da Constituição Federal? 

A revisão de atos de nomeação que não observaram o requisito constitucional 
da prévia aprovação em concurso público, em consequente violação direta ao 
art. 37, inciso II, da Constituição Federal, configurando provimento derivado, 
consoante enunciado da Súmula Vinculante n. 43, do STF, não está sujeita a 
prazo decadencial, podendo ser realizada a qualquer tempo.  

PARTICIPAÇÃO DE AGENTE POLÍTICO MUNICIPAL EM CONCURSO PÚBLICO 
REALIZADO PELA PREFEITURA  

Processo nº 001163/2016 – TC; Decisão nº 498/2016 – TC 

É possível o agente público eleito, durante o exercício do mandato, participar 
de concurso público realizado pelo próprio Poder, ente ou instituição que 
representa?  
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Não. É inconcebível que o Chefe do Executivo municipal, durante o exercício do 
mandato eletivo, participe de concurso público por ele mesmo autorizado e 
homologado, em razão de flagrante ofensa aos princípios constitucionais da 
isonomia, impessoalidade, moralidade e eficiência, uma vez que o referido 
agente político detém amplo e prévio acesso a todas as informações relativas 
ao certame. 

É possível prefeito, governador ou respectivo substituto legal (vice) participar 
de concurso público para seleção de servidores efetivos para o Poder no qual 
é gestor como agente político eleito? 

Quanto ao Prefeito, vide resposta anterior. O Vice-prefeito pode participar de 
concurso público municipal, desde que não haja atuado como representante do 
Poder Executivo respectivo durante quaisquer das etapas do certame, nas 
situações de sucessão ou substituição do Prefeito, pois que haveria violação aos 
princípios da administração pública (art. 37, caput, da CF).  

 

POSSIBILIDADE DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE POSSE EM VIRTUDE DE 
FORÇA MAIOR  

Processo de nº 6710/2018; Decisão nº 169/2021 – TC 

As hipóteses de prorrogação de prazo para nomeado a cargo público tomar 
posse previstas no art. 13 da Lei Complementar nº 122/94 (Regime Jurídico 
Único dos Servidores do Estado do Rio Grande do Norte) são taxativas? 

Não, pois havendo uma situação de fato comprovada e absolutamente razoável 
em termos jurídicos poderá ser prorrogada a data de posse do convocado. 

Motivos de força maior podem dar ensejo à prorrogação de prazo para 
nomeado a cargo público tomar posse? 

Sim, desde que se demonstre, à luz do caso concreto, a existência de um nexo 
de causalidade entre o fato causador do óbice e a impossibilidade de 
cumprimento do prazo pelo nomeado.. 

Greve dos servidores médicos da Comissão de Inspeção Médica Oficial, que 
fazem o exame de saúde admissional nas pessoas que foram nomeadas para 
ocupar cargo público, pode ser considerado motivo de força maior para 
prorrogar o prazo para posse? 

Sim, pois um fato de responsabilidade da Administração Pública não pode 
servir de óbice a direito de servidor, conforme abalizado precedentes 
jurisprudenciais. 
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PROVIMENTO DE CARGOS EM CONCURSO PÚBLICO  

Processo de nº 100.2190/2021; Decisão nº 169/2021 – TC 

É possível deflagrar concurso público voltado para provimento de cargos já 
criados, mas não decorrentes das vacâncias previstas no inciso IV, do artigo 8º 
da LCF 173/2020, desde que condicionada a eventual nomeação e atos 
subsequentes ao fim do prazo previsto no caput do mesmo art. 8º, sem 
qualquer repercussão em aumento de despesa com pessoal no referido 
período? 

Não, pois não cabendo distinguir onde o legislador não o fez, a única exceção 
prevista na Lei Complementar Federal nº 173/2020 para realização de 
concursos no exercício de 2021 é para as reposições decorrentes de vacâncias 
de cargos efetivos ou vitalícios, sendo vedada sua realização para o provimento 
originário de cargos públicos. 

DIREITO SUBJETIVO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURSO PÚBLICO  

Processo de nº 367/2022; Decisão nº 2427/2022 – TC 

Havendo candidatos aprovados dentro do número de vagas estabelecido no 
Edital do Concurso Público, pode o ente federado proceder à nomeação 
mesmo estando acima do limite prudencial estabelecido pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal quando o provimento é para áreas não excetuadas 
(saúde, educação e segurança)? 

Sim, pois conforme firme jurisprudência do STF e do STJ os candidatos 
classificados dentro do número de vagas do edital têm direito subjetivo à 
nomeação, cabendo ao gestor do Poder ou órgão que tiver concurso em aberto 
tomar todas as medidas previstas na LRF para controle da despesa com pessoal, 
sob pena de responsabilização. O direito à nomeação somente poderá ser 
afastado se configuradas as condições excepcionalíssimas estabelecidas pelo 
STF no RE nº 598.099/MS (superveniência, imprevisibilidade, gravidade e 
necessidade). 

Há direito subjetivo à nomeação de candidatos aprovados em concurso 
público que mesmo obtendo classificação acima das vagas estabelecidas no 
Edital, está no momento posicionado dentro das vagas ofertadas em virtude 
de desistências de candidatos nas nomeações anteriores? 
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Sim, os candidatos que progridam em sua classificação para dentro do número 
de vagas ofertadas em edital em razão de desistência ou inaptidão de outros 
candidatos terão direito subjetivo à nomeação. 

 

 

DISPENSA DE LICITAÇÕES, PRORROGAÇÃO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO E 
OUTROS 

Processo de nº 1397/2011 – TC; Decisão nº 264/2018 

Sobre as dispensas das licitações para as obras e serviços de engenharia, 
como também para outros serviços e compras, onde passaria de R$ 15.000,00 
(limite de 10%, alínea “a”, inciso I) para R$ 30.000,00 (parágrafo único do art. 
24) e de R$ 8.000,00 (limite de 10%, alínea “a”, inciso II) para R$ 16.000,00 
(parágrafo único do art. 24) respectivamente?  

O referido percentual de 20% (vinte por cento) do valor do convite, para fins de 
dispensa de licitação, apenas se aplica aos contratos administrativos celebrados 
por consórcios públicos, sociedade de economia mista, empresa pública e 
autarquia ou fundação qualificadas, na forma da lei, como agências executivas, 
de acordo com o art. 24, §1º. Portanto, não se incluem, nesse contexto, os 
entes da Administração Direta, que devem observar o percentual de 10% (dez 
por cento) do valor do convite, para que se configure ahipótese legal de 
dispensa de licitação, conforme previsto no art. 24, incisos I e II, da Lei8.666/93. 

Se foi feita uma licitação de carta convite ou outros, onde o ganhador venceu 
com uma proposta de R$ 3.000,00 (três mil reais), para realizar os serviços 
durante certo exercício financeiro, mas os serviços são de forma contínua e o 
edital previa a sua prorrogação de acordo com o que diz o art. 57, inciso I, 
portanto poderia esse contrato ser prorrogado a cada exercício financeiro até 
completar os sessenta meses e, em suas prorrogações, ainda ser atualizado 
com acréscimos ou supressões que fizerem nas obras, serviços ou compras até 
25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do contrato, conforme o que 
estabelece o art. 65, §1º, isso sempre obedecendo ao equilíbrio econômico 
financeiro inicial do contrato, conforme o que estabelece o mesmo artigo? 

Sim, é possível, por expressa previsão legal, a prorrogação de contratos 
administrativos relativos à prestação de serviços de execução contínua por 
períodos iguais e sucessivos, desde que seja respeitado o limite de sessenta 
meses e tenha como escopo a obtenção de preços e condiçõesmais vantajosos 
para a Administração Pública. Ademais, é necessário que a prorrogação esteja 

CONTRATOS PÚBLICOS 
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prevista no instrumento convocatório e não deve prejudicar o equilíbrio 
econômico-financeiro do respectivo contrato. 

As despesas realizadas com o TELECENTRO (cursos de informática) instalado 
dentro da Câmara de Vereadores, as suas contas são aprovadas pelo TCE/RN? 

Caso a Câmara dos Vereadores não possua espaço suficiente para instalar um 
TELECENTRO (curso de informática) dentro de suas instalações físicas, é 
permitida a locação de um prédio para o funcionamento deste TELECENTRO? 

As despesas realizadas, no âmbito dos Telecentros, com recursos federais, 
oriundos da União, serão fiscalizadas pelo Tribunal de Contas da União. Já os 
recursos despendidos pelo órgão local (entidade proponente), para 
implantação e efetiva execução dos pontos de inclusão digital, restam sob a 
competência desta Corte de Contas. É dever do Município fornecer local 
adequado para a devida instalação física dos Telecentros, razão pela qual é 
possível a realização de contrato aluguel para tanto, desde que cumpridos os 
requisitos exigidos para melhor alcançar finalidade pública, quando da 
impossibilidade de instalação na própria sede da Câmara Municipal.  

As receitas municipais oriundas do FEX (Auxílio Financeiro para Fomento de 
Exportações), SNA (Simples Nacional) e AFM (Apoio Financeiro aos 
Municípios) servem de base de cálculo para repasse de duodécimo? 

O SNA integra a base de cálculo para repasse do duodécimo à Câmara 
Municipal,pois se trata de forma de arrecadação de tributos, enquadrando-se 
no conceito de receita tributária municipal. Já o FEX e o AFM não compõem a 
base de cálculo do duodécimo, uma vez que não configuram receita tributária, 
tampouco transferências constitucionais, mas sim auxílios financeiros 
prestados pela União de forma eventual e transitória.  

 

RETENÇÃO DE PAGAMENTO DE CONTRATOS EXECUTADOS COM 
IRREGULARIDADE FISCAL E ALCANCE DA VEDAÇÃO DA INSCRIÇÃO EM RESTOS 
A PAGAR 

Processo de nº 002667/2012 - TC; Decisão de nº 2822/2016 – TC 

 Em todos os pagamentos no transcorrer do contrato de prestadores de 
serviço pessoa física, é obrigatório que estes comprovem a referida 
idoneidade através das ditas certidões negativas das Fazendas Públicas 
municipal, estadual e federal? Ou somente a Certidão Municipal? 

Em conformidade com a Decisão nº 241/2016 – TC, é dever da Administração 
Pública exigir da empresa que apresente comprovação de sua regularidade 
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fiscal, tanto na habilitação (arts. 27, IV, c/c 29, III, da Lei nº 8.666/93), quanto 
durante toda a execução do contrato (art. 55, XIII). Sendo constatada a 
irregularidade fiscal, a Administração Pública tem o dever de fiscalizar a 
regularidade do contrato em geral, inclusive quanto à adimplência do 
particular no que se refere aos tributos incidentes sobre o contrato, podendo, 
inclusive, decidir pela sua rescisão unilateral, na forma dos arts. 78, I, e 79, I, 
da Lei nº 8.666/93. a.1) Na esteira da jurisprudência do STJ, a Lei nº 8.666/93 
exige prova de regularidade fiscal perante todas as fazendas (Federal, 
Estadual e Municipal), independentemente da atividade do licitante 

No caso de prestadores de serviço pessoa física e jurídica que estejam 
regulares com a Fazenda Pública Municipal, mas que possuam alguma 
pendência com a Fazenda Pública Estadual e/ou Federal, e que tenham 
efetivamente prestado o serviço, estes poderão receber o pagamento? 

Conforme Decisão nº 241/2016 – TC, mesmo em face da verificação de 
irregularidade fiscal da empresa contratada, não deve haver a retenção de 
pagamentos de contratos já executados total ou parcialmente, em respeito 
aos princípios da vedação ao enriquecimento ilícito do Estado e da legalidade, 
à exceção dos encargos previdenciários resultantes da execução contratual, 
visto que nesse caso, em decorrência de possível responsabilização solidária 
do ente público (art. 77, §2º, da Lei 8.666/93), permite-se, excepcionalmente, 
que a Administração retenha os pagamentos devidos ao particular 
contratado.  

No caso de prestadores de serviço que tenham seus pagamentos atrasados 
em face de dificuldades financeiras da Prefeitura, e cujo prazo vigencial dos 
contratos tenha se expirado, estes também deverão apresentar tais 
certidões para fins de pagamento das despesas de exercícios anteriores? 

Consoante Decisão nº 241/2016 – TC, o momento da verificação da 
regularidade fiscal é o da liquidação (art. 15, XV, da Resolução nº 22 do 
TCE/RN). Assim, tendo em conta que a liquidação ocorre antes do pagamento, 
conclui-se que, quando se for efetuá-lo, a regularidade fiscal já fora verificada, 
razão pela qual não se faz necessária, novamente e a rigor, a comprovação 
desta no momento do pagamento, mesmo se este for relativo a contrato com 
prazo vigencial expirado. 

A vedação à inscrição em restos a pagar de uma despesa sem a existência de 
disponibilidade financeira suficiente no dia 31 de dezembro a que se refere o 
art. 42 da LC 101/00, somente se dá no último ano de mandato ou se 
estende aos demais exercícios financeiros? 
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O art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal disciplina a realização de despesas 
no período compreendido entre 1° de maio e 31 de dezembro do último ano 
de mandato (dois últimos quadrimestres, portanto) do titular de Poder ou 
órgão, que não poderá, sob pena de responsabilização, contrair despesas que 
não possam ser pagas integralmente dentro do ano ou deixem obrigações a 
serem pagas no exercício seguinte, a não ser que disponha de recursos 
financeiros suficientes para esse fim. d.1) É possível, apesar de não ser 
recomendável – em atenção aos princípios e pressupostos que regem a Lei de 
Responsabilidade Fiscal –, haver, nos primeiros anos do mandato, a inscrição 
de despesas em restos a pagar sem que haja disponibilidade financeira, desde 
que se tenha previsão/dotação orçamentária para tanto.   

 

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL 

Processo de nº 4820/2013 – TC; Decisão nº 1420/2016 – TC 

A legalidade de utilizar o programa de registro de preço do executivo 
municipal para o registro de preço da câmara municipal com vistas a 
economia do processo? Caso seja legal a utilização, qual o meio normativo 
indicado para fundamentar esta utilização? 

Compete ao Município regulamentar as contratações de serviços e aquisições 
de bens efetuadas pelo sistema de registro de preços por meio de decreto, 
que poderá disciplinar a adesão de um órgão à ata de registro de preços 
formalizada por outro órgão. 

Caso seja legal a utilização, qual o meio normativo indicado para 
fundamentar esta utilização? 

Existindo permissão na regulamentação municipal, a ata de registro de preços 
formalizada por órgão ou Poder Municipal poderá ser utilizada, durante sua 
vigência, por outro órgão ou Poder Municipal que não tenha participado do 
certame licitatório, desde que exista previsão de adesão no edital, anuência 
do órgão gerenciador e esteja devidamente justificada a vantagem, 
observando-se as demais regras previstas no instrumento e no decreto 
municipal.  
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 CONTRATO OU CONVÊNIO COM RÁDIO COMUNITÁRIA 

Processo de nº 008923/2015 – TC; Decisão nº 2282/2016 – TC 

É permitido contrato do poder público com rádios comunitários mediante 
licitação? 

O poder público não pode contratar rádio comunitária, independentemente 
de prévia licitação. O poder público pode celebrar, sem previsão de repasse 
financeiro, convênio com a rádio comunitária para a veiculação de publicidade 
e programa institucional de interesse da comunidade, bem como para 
transmissão das sessões legislativas, vedada a promoção pessoal e, para 
celebração de convênio com rádio comunitária, sem repasse financeiro, é 
inaplicável a exigência de licitação, dada a inviabilidade de competição e a 
incompatibilidade do procedimento licitatório com a mútua colaboração 
inerente ao objeto desse tipo de convênio.  

 

FORMAS DE PESQUISA MERCADOLÓGICA 

Processo de nº 018843/2013; Decisão nº 2283/2016 

É possível a realização de pesquisa mercadológica por meio de comunicação, 
ou seja, não presencial, como telefone, internet, e-mail, fax, entre outros 
disponíveis? 

É sim possível a realização de pesquisa mercadológica por meio de internet, e-
mail, fax e, excepcionalmente, por telefone; a.1) O uso do telefone para 
realização de pesquisa de preços deve se dar de modo excepcional, em face 
do princípio da segurança jurídica, sendo necessário justificar a 
impossibilidade do emprego dos outros meios (internet, fax ou e-mail), 
responsabilizando-se o servidor, em todo caso, pela informação obtida por 
meio do telefone. Assim, o servidor poderá obter as informações e registrá-las 
em formulário próprio que deverá ser, necessariamente, juntado aos autos do 
processo administrativo. Porém, nesse caso, o servidor deve fazer constar seu 
nome e matrícula, a fim de se responsabilizar pelas informações contidas 
nessa peça; 

Sendo possível a utilização de meios de comunicação, o registro dessa coleta 
pode ser efetuado por meio de emissão de certidão ou declaração exarada 
por servidor público? Quais informações devem constar nesse ato de registro 
dos preços? 

Deve haver a identificação do servidor responsável pela cotação e, em relação 
aos orçamentos apresentados, exige-se caracterização completa das 
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empresas consultadas, a indicação dos valores praticados de maneira 
fundamentada e detalhada, assim como a data e local de expedição. Além 
disso, todas estas informações devem constar de despacho expedido pelo 
servidor responsável pela realização da pesquisa, no qual, além de expor o 
atendimento das exigências acima, irá realizar uma análise fundamentada dos 
valores ofertados pelas empresas, inclusive cotejando-os com os valores 
obtidos junto às outras fontes de consulta. Por fim, como já mencionado 
acima, em qualquer das hipóteses o servidor poderá ainda registrar as 
informações obtidas em formulário próprio que deverá ser, necessariamente, 
juntado aos autos do processo administrativo.  

 FUNDOS ESPECIAIS – COMPETÊNCIA PARA LICITAR, CONTRATAR E 
COMPROVAR DESPESAS 

Processo de nº 5525/2015 - TC; Decisão nº 3137/2016 - TC 

Os contratos administrativos para aquisição de produtos ou serviços 
destinados à Secretaria Municipal de Saúde, devem ser firmados em nome 
do Fundo Municipal de Saúde com dados do seu respectivo Cadastro 
Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ ou em nome do Município com dados 
do seu respectivo Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ? 

Os contratos administrativos celebrados à conta dos Fundos Municipais 
Especiais, ante a ausência de personalidade jurídica destes, salvo disposição 
legal em contrário, devem ser realizados pelo próprio Município, por 
intermédio daSecretaria Municipal respectiva ou órgão equivalente, de 
acordo com a fixação das autoridades gestoras do orçamento. 

A aprovação do Projeto Básico ou Termo de Referência, a autorização para 
abertura de procedimento licitatório, a homologação do procedimento, a 
assinatura do respectivo contrato para aquisição de produtos ou serviços 
destinados à Secretaria Municipal de Saúde, devem ser assinadas pelo 
Prefeito Municipal, pelo Secretário Municipal de Saúde ou por ambos? 

Os atos administrativos relativos a procedimento licitatório e contrato 
administrativo devem ser procedidos pelo titular da respectiva Secretaria 
Municipal, quando se tratar da autoridade responsável pela gestão do 
orçamento, ou órgão equivalente. Caso contrário, os mencionados atos 
administrativos devem ser realizados pelo próprio Prefeito; 

As notas fiscais dos produtos ou serviços destinados à Secretaria Municipal 
de Saúde devem ser expedidas em nome do Fundo Municipal de Saúde com 
dados do seu respectivo Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ ou 
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em nome do Município com dados do seu respectivo Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas – CNPJ? 

Os documentos comprobatórios das despesas realizadas pelas Secretarias 
Municipais, com dotação orçamentária específica, devem ser emitidos em 
nome da própria Secretaria. De outro modo, quando o titular da respectiva 
Secretaria não figurar como ordenador de despesas, nas notas fiscais e 
recibos deve constar o CNPJ do Município 

 

FUNDOS ESPECIAIS, CNPJ E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

Processo de nº 3880/2013 – TC; Decisão de nº 3136/2016 - TC 

Nos contratos, notas fiscais e recibos referentes a despesas pagas com os 
Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social devem figurar o Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) dos respectivos Fundos ou a inscrição 
principal (CNPJ) da Prefeitura Municipal? 

Os contratos administrativos celebrados à conta dos Fundos Municipais 
Especiais, ante a ausência de personalidade jurídica destes, salvo disposição 
legal em contrário, devem ser realizados pelo próprio Município, por 
intermédio da Secretaria respectiva, quando esta se tratar da autoridade 
gestora do orçamento. No mesmo sentido, os documentos comprobatórios 
das despesas realizadas pelas Secretarias Municipais, com dotação 
orçamentária específica, devem ser emitidos em nome da própria Secretaria. 
De outro modo, quando o titular da respectiva Secretaria não figurar como 
ordenador de despesas, nas notas fiscais e recibos deve constar o CNPJ do 
Município 

O uso do CNPJ dos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social é devido 
somente na identificação das prestações de contas ou em todos os 
documentos hábeis e financeiros? 

Nos documentos contábeis e financeiros deve constar o CNPJ da Secretaria 
Municipal respectiva, para fins de análise da disponibilidade de recursos de 
maneira individualizada, tendo em vista que a ela é consignada a dotação 
orçamentária específica. O Fundo Especial, como mera unidade orçamentária 
sem personalidade jurídica, não tem a propriedade dos recursos que por ele 
tramitam, sendo o patrimônio afetado ao Fundo para realização dos objetivos 
do ente a que está vinculado, no caso, o Município, por intermédio da 
Secretaria Municipal.  
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LICITAÇÃO VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA GERENCIAMENTO DE 
FROTA DE VEÍCULOS 

Processo de nº 8.587/2012 - TC; Decisão de nº 575/2016–TC 

É lícita a contratação por órgãos públicos de empresa especializada no 
gerenciamento de frota, fornecimento e administração de cartões 
magnéticos, destinados a aquisição de combustível em rede credenciada de 
postos? 

Não. A contratação de empresa para gerenciamento de frota, por meio do 
fornecimento e administração de cartões magnéticos, visa o controle e 
fiscalização do uso de combustíveis pelos veículos autorizados pela edilidade. 
Não se confunde, portanto, com os contratos administrativos destinados à 
aquisição dos combustíveis. Tratam-se de objetos distintos com finalidades 
diversas, de maneira que não devem ser contratados em conjunto; a.1) Frise-se 
que o fornecimento de cartão magnético é inerente ao serviço de 
gerenciamento de frota. Assim, referem-se ao único objeto a ser contratado, 
mediante o mesmo procedimento licitatório; 

Em caso afirmativo, esta contratação poderá ser realizada em uma única 
licitação? 

Não. A contratação de empresa para gerenciamento de frota de veículos se 
difere da contratação de empresa para fornecimento de combustíveis, de 
maneira que as respectivas licitações igualmente não se confundem, devendo, 
pois, ser procedidas em separado. b.1) O procedimento licitatório deve ser 
realizado em itens quando o objeto for divisível, a fim de atender ao princípio 
da economicidade, à luz dos arts. 15, IV, e 23, §§1º e 2º, da Lei nº 8.666/93, e 
da Súmula nº 247 do TCU, o que não é o caso do fornecimento de cartão 
magnético para fins de gerenciamento de gastos com combustível, por se tratar 
de objeto único e indivisível.  

A contratação de empresa nos termos do questionamento do item “a” poderá 
substituir a contratação de postos de combustíveis no fornecimento de 
combustíveis? 

Não. A contratação de empresa para fornecimento e administração de cartões 
magnéticos destinados ao gerenciamento de frota de veículos não substitui a 
contratação de empresa diversa para aquisição de combustíveis, pois que se 
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tratam de objetos distintos e, por conseguinte, de relações contratuais 
diversas. 

 

PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇOS CONTÍNUOS – DISPENSA DE NOVA 
PESQUISA PRÉVIA DE PREÇOS  

Processo de nº 007155/2015 - TC; Decisão nº 3465/2016 - TC 

Na hipótese em que determinado Órgão ou Poder da Administração Pública 
Estadual venha a renovar ou prorrogar eventual contrato em que tenha sido 
reconhecida a natureza de serviços contínuos, mantidos os preços da 
contratação inicial quando da renovação/prorrogação, pode-se dispensar a 
realização de pesquisa junto ao mercado, e mesmo a outros órgãos/entidades 
da Administração Pública, como condição à demonstração da vantajosidade 
econômica? 

A dispensa de realização de pesquisas de preço junto ao mercado para 
assegurar a vantajosidade econômica na renovação ou prorrogação da 
contratação de serviços de natureza contínua pressupõe que as Administrações 
Públicas Estadual e Municipal obedeçam a todos os requisitos fixados pelo 
Tribunal de Contas da União, no Acórdão nº 1.214/2013-Plenário (lavrado nos 
autos do Processo TC 006.156/2011-8), e pela Instrução Normativa nº 2, de 30 
de abril de 2008, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação do 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, com suas alterações 
posteriores, especialmente, a Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 6, de 23 de 
dezembro de 2013 

PAGAMENTO A EMPRESAS CONTRATADAS EM SITUAÇÃO DE IRREGULARIDADE 
FISCAL, RETENÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO PELO ENTE RESPONSÁVEL E 
DISPENSA DE LICITAÇÃO EM CASO DE REMANESCENTE DE OBJETO 
CONTRATUAL DECORRENTE DE EXECUÇÃO PARCIAL 

Processo de nº 020799/2013- TC; Decisão nº 2529/2016 - TC 

É possível realizar o pagamento pela execução total ou parcial do contrato, 
estando o contratado em débito para com a Fazenda? 

É dever da Administração Pública exigir da empresa que apresente 
comprovação de sua regularidade fiscal, tanto na habilitação (arts. 27, IV, c/c 
29, III, da Lei nº 8.666/93), quanto durante toda aexecução do contrato (art. 55, 
XIII). 

A não comprovação da regularidade fiscal durante todo o período de vigência 
do contrato implica em inexecução contratual bastante e suficiente para 
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rescisão ou resilição contratual, nos termos do art. 78 da Lei Federal n. 
8.666/93? 

Sendo constatada a irregularidade fiscal, a Administração Pública tem o dever 
de fiscalizar a regularidade do contrato em geral, inclusive quanto à 
adimplência do particular no que se refere aos tributos incidentes sobre o 
contrato, podendo, inclusive,decidir pela sua rescisão unilateral, na forma dos 
arts. 78, I, e 79, I, da Lei nº 8.666/93.  

Havendo rescisão ou resilição, pode a Administração reter, além da multa 
contratualmente estipulada e prevista no art. 87, II, da Lei Federal n. 
8.666/93, o valor do débito para com a Fazenda? Se for o Ente público 
responsável tributário (CTN, art. 9o , § 1º; art. 128) pela retenção de tributos 
de outros Entes da Federação, deve reter o valor correspondente a esses 
tributos e recolhê-los à Fazenda interessada? 

Mesmo em face da verificação de irregularidade fiscal da empresa contratada, 
não deve haver a retenção de pagamentos de contratos já executados total ou 
parcialmente, em respeito aos princípios da vedação ao enriquecimento ilícito 
do Estado e da legalidade, à exceção dos encargos previdenciários resultantes 
da execução contratual, visto que nesse caso, em decorrência de possível 
responsabilização solidária do ente público (art. 77, §2º, da Lei 8.666/93), 
permite-se, excepcionalmente, que a Administração retenha os pagamentos 
devidos ao particular contratado.  

No caso de execução parcial do contrato, havendo remanescente, admite-se a 
aplicação do art. 24, XI c/c art. 64, § 2º, da Lei Federal n. 8.666/93? 

O momento da verificação da regularidade fiscal é o da liquidação (art. 15, XV, 
da Resolução nº 22 do TCE/RN), no qual se examina o direito adquirido pelo 
credor de receber a quantia empenhada.  

No caso de o Ente Público ser o responsável tributário pela retenção de tributos 
de outros Entes Federativos, não lhe cabe reter os valores relativos às 
respectivas exações para fins de recolhê-los à Fazenda Interessada, em virtude 
da necessária instauração de processo judicial específico, isto é, afigura-se 
imprescindível o ajuizamento da competente Ação de Execução Fiscal, nos 
moldes do quanto previsto na Lei Federal nº 6.830/80, e em observância à 
previsão constitucional do art. 5º, LIV, no sentido de que ninguém pode ser 
privado de seus bens sem o devido processo legal; 

Na hipótese de ocorrer execução parcial do contrato, e havendo remanescente 
do objeto contratual, é possível que a Administração Pública dispense o 
procedimento licitatório e convoque, sob as mesmas condições ofertadas pelo 
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licitante vencedor, o licitante subsequente, vale dizer, desde que atendida a 
ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas condições 
oferecidas pelo vencedor, inclusive quanto ao preço, devidamente corrigido, é 
permitido que a Administração faça uso do mencionado expediente, 
convocando, assim, o licitante classificado na posição seguinte, à luz dos arts. 
24, XI, c/c o 64, § 2º, ambos da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

 RETENÇÃO DE PAGAMENTOS POR IRREGULARIDADE FISCAL  

Processo de nº 003243/2012 - TC; Decisão nº 241/2016 – TC 

Deve a Procuradoria-Geral de Justiça reter pagamentos de contratos já 
executados diante da verificação de irregularidade fiscal-trabalhista da 
empresa contratada? 

Esse posicionamento permite alguma exceção ou ponderamento? Em que 
casos ou espécies de contrato? 

Qual o momento de verificação da regularidade fiscal-trabalhista da 
empresa? Na liquidação ou no pagamento? 

O momento da verificação da regularidade fiscal é o da liquidação (art. 15, XV, 
da Resolução nº 22 do TCE/RN), no qual se examina o direito adquirido pelo 
credor de receber a quantia empenhada.  

 

SUS E CREDENCIAMENTO DE ENTES PRIVADOS 

Processo de nº 4432/2015; Decisão nº 664/2016 – TC 

Qual o posicionamento deste Tribunal sobre o Sistema de Credenciamento 
para a contratação de médicos para atender a rede de saúde pública? 

É possível que instituições privadas participem de modo complementar do 
Sistema Único de Saúde - SUS, na hipótese de insuficiência das disponibilidades 
financeiras deste, mediante contrato de direito público ou convênio, possuindo 
preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Embora o 
procedimento licitatório seja a regra geral vigente na Administração Pública 
para fins de contratação de pessoas jurídicas de cunho privado para prestação 
de serviço público, em havendo inviabilidade de competição no que toca à 
prestação de serviço público complementar de saúde, é possibilitado ao 
Administrador, em caráter excepcional, proceder ao chamamento público com 
vistas ao credenciamento de particulares e instituições privadas a fim posterior 
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contratação para a prestação desse serviço complementar de saúde junto ao 
Sistema Único de Saúde-SUS. 

Para que demais tipos de serviços esse sistema pode ser utilizado, e se o 
mesmo pode ser adotado para o credenciamento de clínicas médicas que 
prestam serviços diversos, tais como: consultas médicas, exames 
laboratoriais, ultrassonografias, raios-x, ressonâncias etc? 

A complementariedade da participação de instituições privadas na prestação 
do serviço público de saúde cinge-se à transferência da execução de certos 
serviços técnico-especializados, insuficientes ou não disponíveis na rede 
pública, ou de atividades-meio, não sendo permitida, portanto, a delegação de 
toda a gestão/administração e execução de tal serviço ao particular, isto é, a 
instituição privada não poderá substituir o Poder Público na prestação do 
serviço básico de saúde pública, já que é deste a função precípua de propiciar o 
referido serviço público à respectiva comunidade. Assim, os serviços e ações 
constantes da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES), sob 
responsabilidade dos entes Municipais, poderão, uma vez cumpridos os 
requisitos da legislação, ser incluídos no credenciamento. 

Quais critérios devem ser atendidos em caso de adoção do Sistema de 
Credenciamento pela Administração Pública? 

O sistema de credenciamento deverá atender às normas que regem a matéria, 
respeitados os princípios da administração pública e as normas de direito 
público, com observância de todas as exigências presentes na Constituição 
Federal, na Lei Federal nº 8.080/90, na Lei Complementar Federal nº 141/2012, 
no Decreto Federal nº 7.508/2011, na Portaria nº 1.034/2010 do Ministério da 
Saúde e na jurisprudência do TCU, e, quanto a esta última, notadamente os 
seguintes critérios: - instituição de comissões de avaliações dos contratos 
firmados com entidades hospitalares filantrópicas e de ensino, e/ou 
representante da administração para fiscalizar a execução dos demais 
contratos, conforme o caso, e viabilização da implementação das atividades de 
acompanhamento, controle e avaliação dos serviços contratados junto aos 
prestadores de serviços de saúde, tanto da área ambulatorial como hospitalar, 
a fim de dar cumprimento às disposições da Portaria MS nº 635/2005, Portaria 
Interministerial MEC/MS nº 1.006/2004, Portaria MS nº 1.702/2004, art. 10 da 
Portaria MS nº 1.034/2010 e art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993;- a 
administração deve abster-se de promover a mera homologação de acordo 
entre potenciais prestadores para rateio dos serviços, visando atender as 
disposições da Lei nº 8.666/1993, Manual de Orientações para Contratação de 
Serviços no Sistema Único de Saúde e art. 6º da Portaria MS nº 1.034/2010; - 
quando da realização de chamamentos públicos, utilizar a adequada 
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formalização dos respectivos processos, em especial no que diz respeito à 
ampla divulgação do certame em jornais de grande circulação; definição clara 
dos critérios de distribuição dos serviços a serem contratados entre os 
prestadores habilitados; registro em ata das reuniões de abertura, apreciação 
da habilitação jurídico/fiscal e das propostas; divulgação do rol de prestadores 
interessados; comprovação do atendimento aos requisitos previstos na Portaria 
GM/MS nº 1.034/2010 para a contratação com a rede privada, a exemplo da 
impossibilidade de ampliação dos serviços públicos e da preferência às 
entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, consoante preconizado pelo 
Acórdão 2.657/2007-TCU-Plenário; Lei 8.666/1993, arts. 27, 40 e 57; e art. 2º 
da Portaria MS 1.034/2010; - promoção da adequação do planejamento da 
contratação de serviços de saúde aos critérios estabelecidos na Lei 
Complementar nº 141/2012, instituindo mecanismos que assegurem a efetiva 
alocação/distribuição dos serviços hospitalares e ambulatoriais ao respectivo 
público alvo, segundo o dimensionamento definido no planejamento; - 
definição, com clareza, do objeto dos contratos firmados com prestadores de 
serviços hospitalares e ambulatoriais pagos por produção, e elaboração dos 
respectivos Planos Operativos, em conformidade com as orientações contidas 
na Portaria GM/MS 1.034/2010, art. 7º e Manual de Orientações para 
Contratação de Serviços no Sistema Único de Saúde 

 

 UTILIZAÇÃO DA TABELA DO SINAPI COMO BASE PARA ORÇAMENTOS COM 
CUSTOS UNITÁRIOS DAS LICITAÇÕES/CONTRATAÇÕES DIRETAS DE OBRAS E 
SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

Processo de nº 001629/2012 - TC; Decisão nº 3134/2016 – TC 

É permitido, diante da legislação atual, que os Órgãos e Entidades Públicas da 
Administração Estadual, Direta ou Indireta, utilizem a tabela do SINAPI 
(Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) como 
base para a formulação dos orçamentos com os custos unitários (art. 7º, §2º, 
inciso II, da Lei n.º 8.666/1993) das licitações e contratações diretas das obras 
e serviços de engenharia? 

Enquanto não disponibilizado um sistema de custos adotado pelo Estado do Rio 
Grande do Norte, com as respectivas peculiaridades e aceito por este Tribunal 
de Contas, diante da informação da Secretaria de Infraestrutura do Estado, é 
possível, exceto para serviços e obras de infraestrutura de transporte, a 
utilização dos dados do SINAPI-RN para formulação dos orçamentos com os 
custos unitários das licitações e contratações diretas das obras e serviços de 
engenharia ou, no caso de inviabilidade da definição dos custos pelo SINAPI-RN, 
a estimativa de custo global poderá ser apurada por meio da utilização de 
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dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou 
entidades da administração pública federal, em publicações técnicas 
especializadas, em sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de 
mercado.  

 
 

EFEITOS DA PANDEMIA DA COVID-19 SOBRE OS CONTRATOS 
ADMINISTRATIVOS 

Processo de nº 101250 - TC; Decisão nº 209/2022 – TC 

No caso de contrato com características de direito administrativo firmado 
entre sociedade de economia mista e particular, qual o prazo prescricional 
deve ser aplicado para as obrigações contratuais e extracontratuais (como, 
por exemplo, ressarcimento de enriquecimento sem causa), o prazo do 
Decreto nº 20.910/32 ou algum dos prazos estabelecidos no Código Civil 
brasileiro? 

Conforme o art. 173 da Constituição Federal, às empresas públicas e sociedades 
de economia mista devem ser aplicadas as normas do Código Civil. 

Em sendo o entendimento acerca da aplicação da prescrição prevista no 
Código Civil brasileiro, qual prazo deve ser considerado? 

Conforme previsto no CC/02, o prazo prescricional aplicável a pretensões 
originadas de relações contratuais é de dez anos (art. 205);sendo de três anos o 
prazo prescricional para as ações de ressarcimento por enriquecimento sem 
causa e reparação civil (art. 206, §3º, IV e V). 

Qual seria o marco inicial do prazo prescricional para as obrigações 
contratuais e extracontratuais? 

Na conformidade do art. 189 do CC/02 a pretensão de ver reparado o direito 
nasce no momento em que ele for violado, tanto nas obrigações contratuais 
quanto extracontratuais. 

Iniciada a contagem do prazo prescricional, poderia haver a sua suspensão ou 
interrupção? Em caso afirmativo, qual seria o momento e como deveria ser 
realizada a nova contagem do prazo prescricional? 

Sim, sendo que a interrupção da prescrição poderá ocorrer apenas uma única 
vez, estando as normas aplicáveis consignadas nos artigos 197 a 204 do Código 
Civil de 2002. No caso da interrupção a nova contagem devolverá ao detentor 
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do direito a integralidade do prazo prescricional, cuja duração está indicada nos 
artigos 205 e 206 do CC/02. 

Um requerimento administrativo formulado pelo particular tem condão de 
interromper ou suspender o prazo prescricional? 

Não, por não se encontrar essa hipótese entre as elencadas no Código Civil. 

Pode-se considerar a PANDEMIA da COVID19 como caso fortuito ou de força 
maior ou imprevisível para aplicação da teoria da imprevisão (álea 
extraordinária do contrato)? 

Sim, mas embora possa ser caracterizada como fato imprevisível sua ocorrência 
não justifica, por si só,a necessidade do reequilíbrio de todos os contratos 
administrativos em curso, devendo restar demonstrado, em cada caso 
concreto, a ocorrência de alterações nas condições inicialmente pactuadas. 

Considerando a aplicação da teoria da imprevisão e possível concessão do 
pleito, como deve ser formalizado o ato administrativo para concessão do 
reequilíbrio econômico-financeiro? Através de aditivo contratual ou 
pagamento via indenização? 

O reequilíbrio econômico do contrato deverá ser formalizado por aditivo 
contratual. 

Caso a resposta anterior seja para formalização de aditivo contratual, tal 
incremento financeiro estaria submetido aos limites estabelecidos no §1º, do 
art. 65, da Lei nº 8.666/1993? 

Os referidos limites não se aplicam aos casos de reequilíbrio econômico-
financeiro do contrato, mas apenas a eventuais alterações de objeto 
promovidas unilateralmente pelo Poder público contratante. 

Constatado o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, qual a natureza 
jurídica do ato que concede eventual reequilíbrio: o ato administrativo para 
sua concessão é discricionário ou vinculado? 

Considerando que no art. 37, XXI da CF/88, estabelece-se que nos contratos 
administrativos devem ser mantidas as condições efetivas e originais da 
proposta, a concessão do reequilíbrio econômico-financeiro é um dever da 
administração, e, portanto, ato de natureza vinculada. 

Acerca da variação do custo de itens e insumos, quais os critérios podem ser 
utilizados para sua aferição? É possível verificar a variação através de 
comparativos das tabelas de referência (ex. SINAPI, ORSE, SEINFRA, SICRO), 
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quando existentes, utilizando o mês a ser pesquisada a variação em relação 
ao mês da apresentação da proposta? 

O próprio contrato deve prever a forma do reajuste, sendo possível considerar 
a variação dos valores constantes das tabelas referenciais, como o SINAPI e 
SICRO, quando esta metodologia nele estiver prevista 

No caso de contratos de obras e construção civil, havendo aditivos contratuais 
de prazo em que a responsabilidade não seja atribuída à contratada, é devida 
a remuneração relativa a itens como administração local e central da obra, 
bem como manutenção de canteiro?  

Os acréscimos de custos na execução do contrato oriundos da prorrogação 
contratual por fato da Administração, como as despesas de administração local 
e manutenção do canteiro de obra, deverão ser considerados no reequilíbrio da 
equação econômico-financeira do contrato, consistindo em contraprestação 
devida ao contratado. Não é o caso, contudo, da despesa com a manutenção da 
administração central da obra, cujos custos de manutenção estão inclusos no 
BDI. 

Considerando que o reajustamento contratual é atualização do valor 
principal, pode-se considerar como complemento da medição principal? 

Não, pois se trata apenas da atualização monetária do valor da obra em 
decorrência do efeito inflacionário sobre a moeda. Nos contratos de obras a 
cláusula de reajustamento deverá incidir sobre o valor da unidade base da 
medição da obra. 

Acerca do prazo para pagamento do reajustamento contratual, deve ser pago 
em conjunto com a medição principal? 

O reajustamento deverá incidir sobre os valores originais, acrescendo-os, e não 
formando novas parcelas que possam ser pagas separadamente. 

A administração pública pode suprimir ou deixar de pagar o reajustamento 
contratual? 

Não, pois se trata da aplicação de cláusula contratual obrigatória, a qual 
decorre da previsão constitucional da manutenção do equilíbrio econômico-
financeiro do contrato administrativo. 

Em casos onde o contrato tenha prazo inicial menor que doze meses de 
execução (e não conste cláusula de reajustamento), no caso de prorrogação 
por responsabilidade alheia à contratada, é devido aditivo para inclusão da 
cláusula de reajustamento contratual? 
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Não, pois embora a cláusula de reajuste seja obrigatória sua inexistência e 
consequente inexistência de índice para cálculo do reajuste previamente fixado 
inviabiliza sua concessão, não sendo cabível fixação posterior através de 
aditivo, dado que isso que alteraria as condições iniciais da proposta. Na 
impossibilidade de reajuste poderá ser concedido o reequilíbrio econômico-
financeiro do contrato se verificada a alteração das condições iniciais, a 
depender da análise de cada caso em concreto. 

No caso do gestor público (ou assemelhado) não realizar o pagamento do 
reajuste contratual, este pode sofrer punição? 

Configuraria inadimplemento contratual, mas a imputação de qualquer 
penalidade a agente público só poderá ocorrer se, no caso concreto, restar 
comprovado dolo, fraude ou erro grosseiro. 

Considerando que em diversas situações, durante a execução do contrato, a 
administração pública entende como necessária a alteração de projetos 
(inclusão de serviços extras, alterações quantitativas, etc.), é possível 
determinar ao contratado que sejam realizados serviços antes de formalizado 
o aditivo contratual respectivo? 

Conforme o art. 132 da Lei 14.133/21a formalização do termo aditivo é 
condição para o contratado atuar, podendo, excepcionalmente e nos casos de 
justificada necessidade, a Administração determinar alterações no objeto antes 
da formalização do aditivo, que deverá ser formalizado no prazo máximo de 1 
(um) mês. Esta exceção inexiste nos regimes de execução regidos pelas Leis nº 
8.666/93 e nº 13.303/18, onde eventuais alterações exigem prévia 
formalização de aditivo. 

No caso em que há execução de serviços, para atender interesse da 
Administração, que não fazem parte do escopo contratual, o agente público 
responsável pode ser responsabilizado? 

Em tese sim, salientando-se que a imputação de qualquer penalidade a agente 
público só poderá ocorrer se, no caso concreto, restar comprovado dolo, fraude 
ou erro grosseiro. 

O gestor pode realizar licitações ou formalizar contratos antes de realizada a 
transferência dos recursos financeiros que serão utilizados para o 
pagamento? 

Para a realização de licitações e formalização de contratos deve ser 
previamente demonstrada a adequação orçamentária, não se exigindo, 
contudo, que o recurso financeiro já esteja disponível em caixa. É o que se 
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extrai dos regramentos encontrados no art. 7º, §2º, III, da Lei 8.666/93, art. 6º, 
XXIII, j, da Lei 14.133/21, além do art. 16, e §1º, I e §4º, I, da Lei 101/2000 – 
LRF. 

Caso exista contrato em curso, que depende de recursos financeiros de 
repasse ou convênio, estando zerada a conta do convênio, qual a providência 
a ser adotada pelo contratante? 

O presente quesito representa consultoria jurídica indevida ao Tribunal de 
Contas, restando prejudicada a resposta. 

É lícito que o agente público determine a continuidade da execução contratual 
sem que haja respaldo financeiro para remunerar o contratado? Caso o 
agente público assim o faça, poderá sofrer punição? 

Conforme já respondido, não é exigido prévio respaldo financeiro para a 
continuidade da execução contratual, mas apenas a existência da previsão 
orçamentária para a despesa. Eventuais punições ao agente público somente 
poderão ser aplicadas se através da devida avaliação de cada caso concreto 
restar comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou erro grosseiro. 

 

POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO DIRETA 

Processo de nº 2603/2019 - TC; Decisão nº 3134/2016 – TC 

É permitido, diante da legislação atual, que os Órgãos e Entidades Públicas da 
Administração Estadual, Direta ou Indireta, utilizem a tabela do SINAPI 
(Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) como 
base para a formulação dos orçamentos com os custos unitários (art. 7º, §2º, 
inciso II, da Lei n.º 8.666/1993) das licitações e contratações diretas das obras 
e serviços de engenharia? 

Enquanto não disponibilizado um sistema de custos adotado pelo Estado do Rio 
Grande do Norte, com as respectivas peculiaridades e aceito por este Tribunal 
de Contas, diante da informação da Secretaria de Infraestrutura do Estado, é 
possível, exceto para serviços e obras de infraestrutura de transporte, a 
utilização dos dados do SINAPI-RN para formulação dos orçamentos com os 
custos unitários das licitações e contratações diretas das obras e serviços de 
engenharia ou, no caso de inviabilidade da definição dos custos pelo SINAPI-RN, 
a estimativa de custo global poderá ser apurada por meio da utilização de 
dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou 
entidades da administração pública federal, em publicações técnicas 
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especializadas, em sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de 
mercado.  

 

LEI 8.666/93 APÓS ADVENTO DA LEI 13.303/2016 

Processo de nº 5512/2019 - TC; Decisão nº 314/2021 – TC 

As estatais que não possuem caráter comercial e dependem financeiramente de 
forma integral da Administração pública Direta que as criou, podem ainda ser 
reguladas pela LEI 8.666/93 em casos de licitações e contratos?   

Não, devendo as estatais, ainda que prestadoras de serviços públicos, 
contratarem com terceiros por meio de procedimento licitatório orientado pela 
Lei nº 13.303/2016 (Lei das Estatais) e definido em regulamento próprio, 
podendo utilizar-se subsidiariamente dos preceitos de direito privado, 
conforme seu art. 68.  

Processo de nº 855/2022 - TC; Decisão nº 3317/2022 – TC 

Caso a Administração Pública celebre um contrato administrativo de prestação 
de serviços a serem executados de forma contínua pelo prazo inicial de 12 
(doze) meses cuja vigência expire após a revogação da Lei 8.666/93 (que 
ocorrerá em 01 de abril de 2023), esse contrato poderá ser prorrogado até o 
limite de 60 (sessenta) meses nos termos do art. 57, II da Lei n.º 8666/93? Ou 
após a revogação da Lei 8.666/93, os contratos por ela regidos e ainda vigentes 
não poderão mais ser prorrogados, mesmo que houvesse possibilidade à luz do 
art. 57, II da Lei 8.666/93? 

A Lei nº 8.666/93 continuará regendo os contratos administrativos de 
prestação de serviços celebrados antes da vigência da Lei nº 14.133/2021 e, 
também, os contratos celebrados após sua vigência quando o gestor público 
tenha optado em adotar o regime da Lei nº 8.666/93 dentro do prazo de dois 
anos indicado no artigo 193, inciso II, da Nova Lei de Licitações. Assim, mesmo 
após a data de revogação da Lei nº 8.666/93 os contratos administrativos de 
prestação de serviços contínuos celebrados sob sua égide poderão ser 
prorrogados por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) 
meses, nos termos do seu art. 57, II. 

 LEI 13.303/2016: APLICABILIDADE E INÍCIO DA VIGÊNCIA 

Processo de nº 17.803/2016 - TC; Decisão nº 54/2021 – TC 

O novo regime jurídico já está em vigor ou sua vigência somente terá início 
vinte e quatro meses após a publicação?  
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A Lei nº 13.303/2016 está em vigor desde a data de sua publicação, conforme 
seu art. 97, havendo o prazo limite de 24 (vinte e quatro meses) meses para 
publicação dos seus regulamentos internos de licitações e contratos. 

Deve-se dar início aos novos procedimentos licitatórios com fulcro na Lei nº 
13.303/2016 imediatamente, até o prazo de vinte e quatro meses, ou após os 
vinte e quatro meses? 

As novas regras para os procedimentos licitatórios devem seraplicadas aos 
contratos celebrados após a publicação do regulamento interno de licitações e 
contratos ou, caso não editado, após o lapso temporal de 24 meses da data da 
entrada em vigor da norma. 

Considerando que permanecem regidos pela legislação anterior os 
procedimentos licitatórios e os contratos iniciados ou celebrados até o final do 
prazo de vinte e quatro meses contados do início da vigência do novo marco 
regulatório, o que deve ser feito no caso do contrato que ainda estiver em 
vigor quando do término do prazo?  

Os contratos celebrados pela legislação anterior por ela continuarão regidos até 
sua extinção, ainda que sua vigência ultrapasse a da data de início da aplicação 
da nova norma. 

Poderá haver aplicação parcial do novo regime, especialmente quanto aos 
novos valores das dispensas, enquanto se realizam as adequações necessárias 
à sua implantação integral? 

Não, pois inexistindo previsão no sentido de sua aplicação parcial no texto da 
Lei Federal nº 13.303/2016 esta somente poderá ser aplicada de forma integral. 

 INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

Processo de nº 5809/2018 - TC 

No caso de contratação de artistas através de procedimento de 
inexigibilidade licitatória, pode acontecer o pagamento antecipado, parcial ou 
integral, do valor contratado, antes da apresentação do mesmo? Tendo em 
vista ser quase que praxe desses profissionais, exigirem o pagamento prévio 
por suas apresentações. 

Conforme o art. 145 da Lei nº 14.133/2021, o pagamento antecipado de 
despesa pública será excepcionalmente possível, inclusive na hipótese da 
contratação de artistas com lastro em inexigibilidade licitatório, desde que 
atendidas as seguintes condicionantes: 1) prévia e expressa justificativa no 
processo licitatório, de forma a demonstrar a economia de verbas públicas ou a 
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condição indispensável à aquisição do bem ou à prestação do serviço; 2) 
inserção da exigência contratual de que os recursos públicos afetados pela 
antecipação de pagamento venham a ser devolvidos na hipótese de 
inadimplemento por parte do contratado, facultando-se, para tanto, a 
imposição contratual de garantias adicionais. 

COMISSÃO DE LICITAÇÃO 

Processo de nº 2575/2017 - TC; Decisão nº 67/2022 – TC 

No caso de exiguidade de Servidores do quadro funcional da Câmara 
Municipal, a Comissão de Licitação pode ser preenchida/complementada por 
um Vereador? 

Não, dada a incompatibilidade entre as naturezas jurídicas do cargo de agente 
político de vereador com a de servidor público, com suas atribuições e 
competência exclusiva e legalmente previstas. 

O Servidor efetivo do quadro funcional da Câmara Municipal pode integrar a 
Comissão de Licitação e, cumulativamente, exercer a função de Controlador 
Interno? 

Não, por restar inviável juridicamente a identificação entre os agentes 
controlado e controlador, caso em que as necessárias isenção e imparcialidade 
na atuação estariam comprometidas. 

A criação de uma página na internet pela Câmara Municipal destinada para 
as divulgações “portal da transparência”, pode ser substituída por um LINK 
disponibilizado na página da Prefeitura Municipal? 

Sim, sendo esta inclusive uma prática recomendada pela Controladoria Geral da 
União. 

Processo de nº 2913/2017 - TC; Decisão nº 2828/2022 – TC 

No caso de exiguidade de servidores do quadro funcional da Câmara 
Municipal, a Comissão de Licitação pode ser preenchida por um vereador? 

Não, pois os agentes políticos que são investidos de mandato possuem vínculo 
de natureza política e não de natureza administrativa permanente, o que torna 
incompatível a atuação como julgador de licitações; não havendo também a 
possibilidade de vereador acumular outro cargo, emprego ou mesmo função 
pública, salvo mediante concurso público e ressalvada a hipótese de cargo de 
Secretário Municipal, caso em que deverá ser licenciado do mandato eletivo. 
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O cargo de Secretário da Câmara Municipal, que é equivalente ao de 
Secretário do Município, pode ser preenchido por parente do Presidente da 
Câmara? 

Não, pois o cargo administrativo de Secretário da Câmara Municipal não possui 
natureza equivalente ao de natureza política de Secretário do Município e, caso 
seja preenchido por parente do Presidente da Câmara, incorrerá em hipótese 
de nepotismo, em afronta ao entendimento previsto na Súmula Vinculante nº 
13 do STF e à própria Constituição Federal. 

 LICITAÇÃO PARA MICROEMPRESAS E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

Processo de nº 101065/2021 - TC; Decisão nº 2659/2022 – TC 

Se a prioridade de contratação para microempresas e empresas de pequeno 
porte sediadas local ou regionalmente, de que trata o § 3º, art. 48 da LC nº 
123/2006, autoriza a contratação por valor até 10% (dez por cento) acima do 
menor preço válido (se este lance for de ME/EPP não enquadrada no 
benefício). Em outros termos, o tratamento favorecido pode ser entendido 
como uma espécie de margem de preferência?  

A prioridade de contratação para microempresas e para empresas de pequeno 
porte prevista no art. 48, § 3º, da LC nº 123/2006 não pode ser considerada 
como margem de preferência e nem autoriza a contratação por valor acima do 
menor preço válido, consistindo sim em regra de empate ficto delineada nos 
arts. 44 e 45 da referida legislação, hipótese em que sendo a proposta da 
microempresa ou empresa de pequeno porte local ou regional igual ou até 10% 
(dez por cento) superior à proposta mais bem classificada, aquela poderá 
apresentar proposta de preço inferior à do licitante mais bem classificado e, se 
atendidas as demais exigências do certame previstas no edital, ser contratada. 

Qual o procedimento a ser tomado para aferição da existência de, no mínimo, 
de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como ME/EPP? 

A aferição deverá ser feita previamente pelo licitante, ainda na fase 
procedimental interna e em estrita observância ao dever de eficaz 
planejamento administrativo, adotando-se para tanto, motivadamente, todos 
os meios de consulta aos cadastros públicos disponíveis e de pesquisa 
mercadológica junto aos setores econômicos afetados. 

Para ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as 
microempresas e empresas de pequeno porte objetivando a promoção do 
desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, nos 
termos da Lei Complementar nº 123/2006, se faz necessário a edição de ato 
normativo por parte do Ente Público (decreto ou outro instrumento 
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normativo) ou tal previsão pode ser contida apenas no próprio instrumento 
convocatório de cada processo licitatório? 

A Lei Complementar Nacional nº 123/2016 é norma de caráter geral 
autoaplicável a todos os entes da Federação, sem prejuízo da possibilidade 
superveniente do exercício da competência regulatória suplementar, sendo 
devida a aplicação do Decreto Federal nº 8.538/2015 enquanto não editada a 
regulamentação própria. 

É possível, na forma do § 3º, art. 48, LC nº 123/2006, realizar licitação para 
participação exclusiva de ME/EPP local/regional? 

A norma do art. 48 da LC nº 123/2006 não permite que se realizem licitações 
com restrição de participação exclusiva de ME’s e EPP’s sediadas no âmbito 
local e regional, dado que isso importaria em restrição do caráter competitivo 
da licitação. 

Realizada a sessão pública de licitação exclusiva para ME/EPP, pode o edital 
prever que sendo ela deserta ou fracassada, poderão os itens ou lotes 
exclusivos serem destinados a qualquer licitante presente ou deverá, diante 
da licitação deserta, ser realizado novo certame para participação ampla? 

Diante da licitação deserta ou fracassada a situação deverá ser avaliada pelo 
gestor público conforme os parâmetros de custo-benefício fixados no art. 49, 
III, da Lei Complementar Nacional nº 123/2006, sendo-lhe facultada, por 
exemplo, tanto a efetivação da técnica licitatória de ‘itens espelho’ ou de 
‘duplicação de itens’ quanto a abertura, em ato contínuo, de um novo 
procedimento de contratação acessível à irrestrita competição. 

 

 

FORMULAÇÃO DE CONSULTA  

Processo de nº 010329/2017 – TC; Decisão nº 441/2017 – TC 

Da compatibilidade entre as atividades de fiscalização, controle interno e 
auditoria com outras atividades não preconizados nas disposições 
constitucionais e legais, especialmente quanto às disposições da Lei 
Complementar Estadual nº 464/2012? 

As atividades de fiscalização e auditoria, inerentes ao sistema de controle 
interno dos entes da federação não devem ser acumuladas com outras 
atividades não preconizadas nas disposições constitucionais e legais, em 
especial aquelas referentes ao processo de execução da despesa pública, em 

CONTROLE INTERNO 
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função do princípio da segregação das funções, segundo o qual órgãos e 
agentes diversos devem atuar nas diferentes fases da despesa pública, de 
modo que as funções de autorização, aprovação, execução, controle e 
contabilidade devem ser exercidas por servidores distintos.  

A atividade de controle e fiscalização específica do controle interno guarda 
compatibilidade com a gestão contábil, especialmente a elaboração de 
balanços, balancetes, demonstrações contábeis, conciliações e outras 
atividades de mesma natureza? 

As atividades de controle interno não se confundem com as atividades da 
contabilidade pública, em atenção ao princípio da segregação de funções. O 
sistema de contabilidade pública deve registrar os atos e fatos relacionados 
com a administração orçamentária, financeira e patrimonial, fornecendo 
instrumentos para fiscalização e auditoria a cargo do controle interno. 
Portanto, a contabilidade pública deve ser praticada, em regra, por 
órgãos/agentes diversos do controle interno. Intime-se o Consulente e, caso 
não apresentado o recurso previsto no art.104 da Lei Complementar 
nº464/2012, fica desde já autorizado o seu arquivamento após disponibilização 
do Acórdão no sítio eletrônico deste Tribunal. 

NECESSIDADE DE CRIAÇÃO DE UNIDADE E SISTEMA DE CONTROLE INTERNO EM 
CASO DE ESCASSEZ DE SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS.  

Processo de nº 3.741/2013 – TC; Decisão nº 159/2016 - TC 

Câmaras Municipais, que não dispõem de quadro suficiente de funcionários 
efetivos, devem obrigatoriamente criarem seus Controles Internos?  

O controle interno é atividade inerente à função administrativa. As Câmaras 
Municipais têm o dever constitucional de organizar e estruturar os sistemas de 
controle interno, sob a direção das respectivas unidades de controle, por meio 
de lei. Tal dever constitucional é inafastável e subsiste ainda que o Parlamento 
municipal conte com quadro insuficiente de servidores efetivos. 

Se sim, de qual forma? 

Diante de uma situação de insuficiência de servidores efetivos, cabe às Câmaras 
Municipais promover concurso público, conforme determina o art. 37, inciso II, 
da Constituição Federal, a fim de recrutar o pessoal necessário para atividade 
de controle interno.Caso não haja cargos efetivos vagos no quadro de pessoal 
das Câmaras Municipais, tais cargos devem ser criados por lei e, 
posteriormente, providos mediante concurso público. 
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CIÊNCIA AO TRIBUNAL DE CONTAS PELOS ÓRGÃOS DE CONTROLE INTERNO 
JURISDICIONADOS 

Processo de nº 5201/2018 – TC; Decisão nº 143/2022 - TC 

Os órgãos de controle interno jurisdicionados devem dar ciência ao TCE-RN de 
todas as comunicações de irregularidades que receberem de cidadãos, 
gestores, empresas etc. Independente de tratamento ou apuração, ou 
somente devem ser encaminhadas as irregularidades ou ilegalidades 
confirmadas após finda a respectiva ação de controle, juntamente com suas 
recomendações/providências correspondentes?  

A comunicação aos Tribunais de Contas exigida pelo art. 74, § 1º, da 
Constituição Federal, em regra, somente deverá ser feitase após concluídos os 
procedimentos de fiscalização e medidas de correção ainda subsistir dano ao 
erário, não se excluindo a possibilidade de antecipação em casos em que a 
relevância, complexidade e urgência torne imprescindível a atuação 
concomitante das Cortes de Contas. 

No caso das auditorias operacionais realizadas pelos órgãos de controle 
interno, bem como outras ações de apuração, ao tomar conhecimento de 
irregularidades ou ilegalidades em seu curso, os auditores deverão comunicar 
imediatamente ao Tribunal de Contas; concluir o trabalho para, então, o 
órgão de controle enviar o relatório final ao Tribunal; ou apenas comunicar à 
Corte de Contas a respeito da listagem das ações realizadas e custodiar os 
relatórios até que sejam solicitados pelo TCE-RN? 

Na forma da resposta ao primeiro quesito, o resultado das auditorias 
operacionais ou de outras ações de apuração somente deverá ser comunicado 
ao Tribunal de Contas se após concluídos os trabalhos e determinadas as 
devidas medidas de correção ainda subsistir dano ao erário a ser recomposto. 

 
 

CONVÊNIO OU CONTRATO COM RÁDIO COMUNITÁRIA  

Processo de nº 008923/2015 - TC; Decisão nº 2282/2016 – TC 

É permitido contrato do poder público com rádios comunitários mediante 
licitação? 

O poder público não pode contratar rádio comunitária, independentemente 
de prévia licitação. 

CONVÊNIO 
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O poder público pode celebrar, sem previsão de repasse financeiro, convênio 
com a rádio comunitária para a veiculação de publicidade e programa 
institucional de interesse da comunidade, bem como para transmissão das 
sessões legislativas, vedada a promoção pessoal; e, para celebração de 
convênio com rádio comunitária, sem repasse financeiro, é inaplicável a 
exigência de licitação, dada a inviabilidade de competição e a 
incompatibilidade do procedimento licitatório com a mútua colaboração 
inerente ao objeto desse tipo de convênio.  

 

CONVÊNIOS ADMINISTRATIVOS 

Processo de nº 011958/2015 – TC; Decisão nº 576/2016 – TC 

O instrumento de convênio, por si só, sem, por exemplo, a publicação do seu 
extrato no Diário Oficial, documentos do convenente ou processo prévio de 
justificação, é documento hábil para gerar obrigação para o Município? 

Para gerar efeitos e obrigações, o instrumento do convênio e seus 
aditamentos devem ser publicados resumidamente na imprensa oficial, sendo 
esta publicação condição indispensável de sua eficácia. A apresentação da 
documentação do convenente afigura-se como condição inarredável para fins 
de comprovação de sua regularidade e obediência aos requisitos exigidos pela 
legislação. A motivação deve também estar presente para fins de justificar a 
celebração de convênio administrativo, sob pena de a sua ausência eivar de 
nulidade o próprio ajuste.  

Viola a Lei de Licitações e Contratos Administrativos a emissão, com a 
devida autorização legislativa, de Nota Promissória por parte das 
Prefeituras? 

Não é possível o Ente Municipal emitir nota promissória, mesmo que com 
eventual autorização do respectivo Poder Legislativo Municipal, o qual é 
desprovido de competência legislativa para tanto. A assunção direta de 
compromisso, confissão de dívida ou operação assemelhada, com fornecedor 
de bens, mercadorias ou serviços, mediante emissão, aceite ou aval de título 
de crédito, está vedada por força do disposto no art.37, inciso III, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e também não encontra guarida no art.5º da Lei 
Federal nº 8.666/1993, devendo ser aplicada a Lei Federal nº 4.320/1964 
como norma geral para efetivação da despesa pública. 

Viola os princípios da Administração Pública o fato de prefeito assinar como 
devedor solidário instrumento de confissão de dívida emitido pelo 
Município? 
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É inconcebível o Prefeito assinar como devedor solidário um instrumento de 
confissão de dívida, sob pena de violação aos princípios da supremacia do 
interesse público, da impessoalidade e da moralidade, tendo em vista que o 
Município, pessoa jurídica de direito público interno, não se confunde com a 
pessoa física do Prefeito, agente político eleito para exercer o munus público. 

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS, POR MEIO DE CONVÊNIO ENTRE ENTES, PARA 
PAGAMENTO DE DESPESA COM PESSOAL DECORRENTE DE ATIVIDADE DE 
SEGURANÇA PÚBLICA 

Processo de nº 018485/2013 - TC; Decisão de nº 1321/2016 – TC 

É lícito e regular a celebração de convênio com Prefeituras Municipais 
objetivando a cooperação financeira para o custeio complementar e 
subsidiário das atividades de segurança pública no Município, desde que 
obedecido o art. 62, incisos I e II, da Lei Complementar Nacional n.º 101, de 04 
de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal? 

É possível a celebração de convênios entre Estado (ou órgão estadual) e 
Municípios para fins de cooperação financeira visando o custeio complementar 
e subsidiário das atividades de segurança pública a serem executadas no ente 
municipal, desde que sejam observados, a teor dos arts. 62, I e II, e 25, ambos 
da LC nº 101/2000, e arts. 167, VI e X, ambos da CF/88, os seguintes requisitos: 
(i) autorização legislativa; (ii) autorização na lei de diretrizes orçamentárias e na 
lei orçamentária anual do Município; (iii) necessidade de convênio, acordo, 
ajuste ou congênere; (iv) transferência genérica de recursos entre um ente a 
outro, vedando-se quaisquer afetações diretas a órgãos ou predefinições da 
forma de execução da despesa; (v) não haver, por parte do ente municipal 
beneficiário do serviço de segurança pública, transferências voluntárias que 
visem ao pagamento de despesa com pessoal (ativo, inativo ou pensionista) do 
Estado.  

É lícito e regular o pagamento de diárias operacionais a policiais com 
exercício no Município, nos moldes definidos pela Lei Estadual n.º 7.754, de 18 
de novembro de 1999, Decreto n.º 14.719, de 28 de dezembro de 1999 e Lei 
Complementar n.º 406, de 24 de dezembro de 2009, desde que obedecido o 
art. 62, incisos I e II, da Lei de Responsabilidade Fiscal? 

Em decorrência do item I, é vedado aos Municípios efetuar o pagamento de 
diárias operacionais aos policiais que estejam desempenhando suas funções em 
seu território, pelo fato de aqueles serem servidores vinculados à Secretaria de 
Estado de Segurança Pública (órgão estadual), sendo, portanto, dever do 
Estado arcar com tal dispêndio, não podendo o Município custear esta despesa 
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(de natureza remuneratória) que lhe é estranha e não lhe pertence, sob pena 
de burla aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

 

ATRASO DO REPASSE DE RECURSOS NO ÂMBITO DE CONVÊNIOS 
ADMINISTRATIVOS 

Processo de nº 018842/2013 – TC; Decisão nº 573/2016 – TC 

Em havendo descontinuidade ou atraso do repasse de recursos pelo 
Convenente, ao Ente gerenciador dos serviços é lícito manter os serviços em 
pleno funcionamento com recursos próprios? Tendo em vista a necessidade de 
manter o serviço relevante para os administrados no alcance do dever 
constitucional comum que é o acesso à Educação. 

Na hipótese de atraso no repasse, por causa do concedente, poderá haver 
comprometimento do plano de aplicação dos recursos financeiros. Se a 
contrapartida do convenente for suficiente para custear tal atraso, não haverá 
alteração das etapas e fases de execução do convênio. Todavia, se o atraso no 
desembolso ocasionar comprometimento de todas as etapas, mesmo quando 
haja prorrogação do prazo de vigência na mesma proporção do atraso no 
repasse, pode ser o caso de extinção do convênio, por denúncia ou rescisão. Em 
qualquer hipótese de extinção do convênio, os saldos financeiros 
remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações 
financeiras realizadas, serão devolvidos à entidade ou órgão repassador dos 
recursos, no prazo improrrogável de 30 dias do evento, sob pena da imediata 
instauração de tomada de conta especial do responsável, providenciada pela 
autoridade competente do órgão ou entidade titular dos recursos. Em sendo 
extinto o convênio, o Município poderá dar seguimento ao seu objeto com 
recursos próprios, desde que promova a adequação orçamentária, para evitar a 
descontinuidade do serviço essencial de educação. 

Compensar posteriormente essas despesas adimplidas com recursos próprios 
com os recursos libertados tardiamente? [sic] Tendo em vista que as despesas 
efetivadas com recursos próprios foram efetivadas em face da impossibilidade 
de paralisação dos serviços posto que, caso contrário, acarretaria em dano 
aos administrados no acesso à Educação. 

O instituto da compensação não está previsto em nenhuma legislação sobre o 
assunto. Considerando que a Administração Pública rege-se pelo princípio da 
legalidade, é inadmissível a sua utilização na execução de convênio. 
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ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO 

Processo de nº 2.920/2009; Decisão nº 42/2016 

É possível o Poder Legislativo Municipal realizar convênio com um plano de 
saúde privado, para atender aos funcionários municipais? 

a) É possível ser fornecida, com dispêndio público, assistência suplementar à 
saúde ao servidor público municipal, ativo e inativo, incluindo pensionistas e 
dependentes, desde que este direito seja expressamente previsto em lei;  

b) A assistência suplementar à saúde pode ser instrumentalizada, conforme 
previsão legal, por convênio ou contrato, ou ainda na forma de auxílio, cabendo 
a melhor escolha a cada ente político, consoante critérios de oportunidade e 
conveniência;  

c) O convênio somente pode ser celebrado, após prévio chamamento público, 
com operadoras privadas de plano de assistência à saúde, organizadas na 
modalidade de autogestão, sem fins lucrativos, devidamente autorizadas pela 
ANS e patrocinadas pelo Poder Público;  

d) O contrato pode ser celebrado, após prévia e regular licitação, com 
operadoras de planos e seguros privados à saúde em geral, devidamente 
autorizados pela ANS;  

e) O auxílio consiste no ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor 
com planos ou seguros privados de assistência à saúde autorizados pela ANS, 
contratado a livre escolha do servidor;  

f) Os recursos públicos para a assistência à saúde do servidor devem ser 
oriundos do orçamento fiscal e da seguridade social, com a devida previsão na 
Lei Orçamentária Anual, após prévia dotação orçamentária suficiente e 
autorização específica na Lei de Diretrizes Orçamentária; e,  

g) Os gastos com a assistência à saúde do servidor devem observar os limites da 
despesa com pessoal exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como, 
na hipótese dos servidores do Poder Legislativo municipal, os limites específicos 
dispostos na Constituição Federal. 

 
 
 

 ATO EMPENHADO E NOTA DE EMPENHO  

Processo de nº 003210/2012 – TC; Decisão de nº 1567/2015 

DESPESA PÚBLICA 
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Assinado o termo de contrato pelo ordenador de despesa e pelo contratado, 
pode-se considerar empenhada a despesa pública? Pode-se ainda a nota de 
empenho ser emitida após o início da despesa? 

A assinatura do contrato deve respeitar as disposições contidas na Lei Federal 
nº 8.666/1993, com a exigência de prévia e necessária dotação orçamentária 
específica para a execução da despesa objeto da avença. No entanto, a 
assinatura do contrato não implica, necessariamente, o empenho da despesa. 
Este constitui etapa obrigatória, inicial e autônoma da execução da despesa, 
recomendando-se que, no termo contratual, quando possível, já esteja 
consignado o número da Nota de Empenho, dado que representa garantia para 
o próprio credor contratado de que existe crédito orçamentário disponível e 
suficiente para atender a despesa, sendo possível, nos casos em que o 
instrumento de contrato é facultativo por expressa previsão legal, a 
substituição do contrato pela Nota de Empenho, hipótese que o empenho fará 
as vezes do próprio contrato administrativo. Ademais, revela-se irregular, por 
violação ao art. 60 da Lei 4.320/64, a emissão de Nota de Empenho em período 
posterior ao início da despesa 

Assinado o termo de contrato pelo ordenador de despesa e pelo contratado, 
pode haver irregularidade na liquidação da despesa, na medida em que, não 
havendo Nota de Empenho nos autos do processo, o gestor do contrato atesta 
o direito adquirido pelo credor e, posteriormente encaminha este para 
emissão das Notas de Empenho e Liquidação? Nesse caso, haveria alguma 
transgressão à Súmula nº 02 TCE RN? 

A emissão de Nota de Empenho após a liquidação da despesa representa a 
inversão dos estágios de execução da despesa pública, importando, em 
consequência, na sua irregularidade, criando obrigação indevida para a 
Administração Pública, eis que compromete o planejamento dos gastos e 
dificulta o controle dos atos de gestão, sujeitando o ordenador de despesa às 
penalidades administrativas e penais cabíveis. Importa, ademais, violação ao 
enunciado da Súmula nº 02 do TCE/RN. 

 
 

LIQUIDAÇÃO DE DESPESAS  

Processo de nº 3624/2019 – TC; Decisão de nº 2890/2022 

Dentre os documentos comprobatórios para efetuar a liquidação da despesa, 
despesa judicial interlocutória, com caráter de antecipação de tutela, pode ser 
considerada como elemento de prova? 
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Sim, pois embora não elencada textualmente no art. 63, §2º, da Lei nº 
4.320/1964, tem natureza cogente e de cumprimento obrigatório pela 
Administração Pública, podendo assim servir como um dos elementos de prova 
para que o liquidante realize a averiguação do direito adquirido pelo credor, 
bem como acerca do fiel e integral cumprimento do objeto pactuado. 

 

 

 

FEMURN E O DEVER DE PRESTAR CONTAS 

Processo de nº 001775/2012 – TC; Decisão nº 2284/2015 – TC 

A Federação dos Municípios do Rio Grande do Norte – FEMURN, se obriga a 
prestar contas a esta instituição através do Sistema Integrado de Auditoria 
Informatizada – SIAI e seguir a resolução n° 22/2011 – TCE/RN?  

As entidades associativas dos Municípios, como a FEMURN, se mantidas com 
recursos públicos, devem ter suas contas julgadas pelo Tribunal de Contas do 
Rio Grande do Norte – TCE/RN, consoante comandos contidos na Constituição 
Federal, na Constituição Estadual, na LOTCE-RN e nas Resoluções expedidas 
pelo TCE-RN. 

 

 

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO  

Processo de nº 006443/2010 – TC; Decisão nº 67/2011 – TC 

É possível a utilização do Diário Oficial Eletrônico da FEMURN para fins de 
divulgação formal dos atos administrativos e normativos dos Municípios? 

É possível a utilização do Diário Eletrônico da Federação dos Municípios do Rio 
Grande do Norte como veículo de divulgação de atos normativos e 
administrativos dos Municípios do Rio Grande do Norte, desde que sejam 
atendidas as seguintes diretrizes: 1) a adoção do mencionado veículo seja 
autorizada por lei municipal; 2) haja sistema de backup das informações, 
inclusive com o encaminhamento diário da publicação a este Tribunal de 
Contas, que manterá o correspondente arquivamento; 3) haja sistema de 
segurança da informação, pela utilização de chaves de criptografia, a fim de 
futuras comparações de publicações; 4) publicação simultânea, por certo 
período, no mínimo 6 (seis) meses, a fim de que a implantação seja 

DEVER DE PRESTAR 
CONTAS 

DIÁRIOS E PUBLICAÇÕES 
FISCAIS 
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devidamente absorvida por todos; 5) livre acesso a qualquer usuário; 6) a 
FEMURN deverá fornecer aos interessados cópia impressa da publicação, 
mediante retribuição razoável e proporcional aos custos de impressão. 

TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, ENTRE OUTROS 

Processo de nº 2469/2011 – TC; Decisão nº 3464/2016 – TC 

O termo terceirização de mão-de-obra elencado no art. 18, §1º, da LRF, se 
refere a contratação pela administração através de “processo seletivo 
simplificado” para qualquer área da administração? 

O artigo 18, §1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal aplica-se às terceirizações, 
relativas à substituição direta de servidores e empregados públicos, desde que 
para o exercício de atividade-meio e, simultaneamente, não caracterize relação 
direta de emprego; não sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas 
por plano de cargos do quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa 
disposição legal em contrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria 
extinto, total ou parcialmente.  

A contratação pela administração através de “processo licitatório” de 
empresas especializadas do ramo da locação de mão-de-obra?  

Os procedimentos seletivos simplificados realizados pela Administração Pública 
se referem a contratações excepcionais por tempo determinado (art. 37, IX, da 
CF), abrangidos no art. 18, caput, da LRF. Não se confundem, portanto, com os 
contratos de terceirização de mão de obra, com previsão no §1º do aludido art. 
18, da LRF, que devem ser realizadas por procedimento licitatório (Lei n. 
8.666/1993).  

Caso o item acima esteja correto, para quem ficam os encargos sociais 
trabalhistas (INSS/FGTS/13º salário e etc.)? 

O cumprimento dos encargos sociais e trabalhistas fica a cargo da empresa 
contratada. A responsabilidade subsidiária da Administração Pública é 
excepcional, aplicando-se, tão somente, quando verificada culpa na sua 
atuação, notadamente no que tange à fiscalização dos contratos 
administrativos, não sendo suficiente o mero inadimplemento para tanto, e 
ainda.  

No caso do Município ter o Diário Oficial do Município é obrigatória a 
publicação dos relatórios: RREO e RGF, também, no Diário Oficial do Estado – 
D.O.E.? 

A publicação do RREO e do RGF no Diário Oficial do Município é suficiente para 
dar cumprimento à exigência legal de ampla divulgação do art. 48, da LRF. Em 
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não havendo Diário Oficial do Município, a publicação dos referidos relatórios 
deve ser realizada no Diário Oficial do Estado. 

 

REPUBLICAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO 

Processo de nº 6850/2011 – TC; Decisão nº 1607/2011 – TC 

Considerando que a publicação de atos administrativos anteriores à adoção 
do Diário Oficial do Município pela Lei Municipal nº 474/2010, fosse 
regularmente realizada através de editais afixados no átrio da sede da 
Prefeitura, de acordo com dispositivo da Lei Orgânica do Município (Art. 57 – 
A publicação das leis e atos municipais far-se-á no jornal oficial do Município 
e, na falta deste, por edital afixado no átrio da sede da Prefeitura, conforme o 
caso.); b) Considerando que os referidos atos se encontrassem em plena 
vigência e que, em homenagem ao princípio da publicidade e da 
transparência, houvesse, - tão somente – a republicação desses atos 
administrativos, em termos idênticos, no Diário Oficial do Município; c) 
Indaga-se: 

A republicação desses atos administrativos, apenas para homenagear o 
princípio da publicidade e transferência, geraria prejuízos para sua eficácia no 
tempo, ou seja, os efeitos gerados pela regular publicação original até a 
republicação em Diário Oficial do Município seriam inválidos? 

A republicação de ato administrativo, sem que haja alteração material no seu 
conteúdo, não compromete publicação anterior, considerando que tenha 
atendido, previamente, ao princípio da publicidade.  

 

TRIBUTOS INCLUÍVEIS NA BASE DE CÁLCULO DO DUODÉCIMO 

Processo de nº 4.841/2013 – TC; Decisão nº 282/2013 – TC 

Quais são as receitas tributárias que devem ser utilizadas pelo Poder 
Executivo Municipal para compor o valor de transferência correspondente ao 
repasse de duodécimo à Câmara Municipal? 

A CIP – Contribuição de Iluminação Públicas, Cota parte CIDE, Fundeb, 
Previdência própria, Contribuições de melhoria, Multas de trânsito, Imposto 
sobre operações de crédito, Receitas de valores imobiliários e Indenizações e 
restituições podem ser consideradas receitas tributárias a serem utilizadas 
como base de cálculo para fim do disposto no art. 29-A da Constituição 
Federal? 
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Devem compor a base de cálculo das transferências previstas no art. 29-A da 
Constituição Federal: 1) todos os impostos municipais: IPTU (Imposto sobre a 
propriedade predial e territorial urbana – CF, art. 156, I); ITBI ou ITIV (imposto 
sobre transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens 
imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, 
exceto os de garantia, bem como a cessão de direitos e sua aquisição – CF, art. 
156, II); ISSQN (imposto sobre serviços de qualquer natureza – CF, art. 156, 
III)2) todas as taxas municipais, em razão do poder de polícia ou pela utilização, 
efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao 
contribuinte ou postos a sua disposição (CF, art. 145, II e CTN, art. 77 e ss.); 3) 
todas as contribuições de melhoria instituídas e cobradas pelo Município, que, 
inobstante seu “nomen júris”, não é espécie de contribuição social, mas espécie 
tributária autônoma, com previsão no art. 145, III da CF, bem como nos arts. 81 
e ss. do Código Tributário Nacional; 4) Contribuição Sobre Iluminação Pública - 
COSIP(art. 149-A da Constituição da República); 5) contribuições, cobradas dos 
servidores públicos municipais, e destinadas a regime próprio de previdência, 
na forma do art. 149, § 1º, bem como suas verbas tributárias, quando cobradas 
após inscrição em dívida ativa; 6) quota-parte da CIDE - Combustível; quota-
parte do IOF devido sobre o ouro quando definidos em lei como ativo 
financeiro ou instrumento cambial; produto da arrecadação do imposto de 
renda retido na fonte (IRRF), sobre rendimentos pagos, a qualquer título, pelos 
Municípios, suas autarquias e fundações que instituírem e mantiverem; quota-
parte do ITR ou a totalidade da arrecadação deste imposto, caso o Município 
opte por fiscalizar e cobrar o tributo; quota-parte do IPVA; quota-parte do 
ICMS; quota-parte do IPI-exportação; quota-parte do Fundo de Participação dos 
Municípios. Não podem compor a base de cálculo das transferências previstas 
no art. 29-A da Constituição Federal: 1) as contribuições previdenciárias 
descontadas dos servidores sujeitos a regime próprio, se geridas por ente 
jurídico integrante da Administração Indireta do Município (vg., uma 
autarquia); 2) a arrecadação de contribuições previdenciárias de servidores 
públicos sujeitos ao regime geral de previdência social; 3) a quota patronal das 
contribuições previdenciárias, recolhida pelo ente municipal empregador, tanto 
para regime próprio, quanto para o regime geral de previdência; 4) a receita 
oriunda do FUNDEB; 5) as indenizações; 6) as multas de trânsito; 7) as receitas 
de valores imobiliários e restituições em geral; 8) nos termos do art. 105 da Lei 
Orgânica do TCE/RN, no sentido de que haja revisão dos seguintes julgados, 
com comunicação da decisão à Federação dos Municípios do RN, Federação das 
Câmaras Municipais do RN e veiculação no sítio eletrônico do TCE/RN, sem 
prejuízo da publicação no Diário Eletrônico desta Corte: a) Decisão nº 
1104/2007 (Processo nº 8582/2004-TC; Interessado: Câmara Municipal de 
Santa Cruz), cujos termos assentaram a exclusão das contribuições para custeio 
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de regime próprio de previdência dos servidores municipais e da COSIP, do 
cálculo dos duodécimos. Destaque-se que a revisão deste julgado há de ser 
parcial, devendo-se manter hígido o capítulo que decidiu que os percentuais 
previstos no art. 29-A da Constituição da República trazem meros limites, não 
representando fixações pré-determinadas; b) Decisão nº 2330/2004 (Processo 
nº 892/2004; Interessado: Prefeitura Municipal de Natal), que também 
entendeu pela exclusão da COSIP do referido cálculo; c) Decisão nº 2346/2004 
(Processo nº 1146/2003-TC; Interessado: Edson Coelho da Silva), que excluiu as 
verbas contidas na dívida ativa do cômputo dos duodécimos; d) Decisão nº 
2486/2011 (Processo nº 9575/2011-TC; Interessado: Prefeitura Municipal de 
Natal), que determinou a inclusão do produto da arrecadação das contribuições 
previdenciárias, descontadas dos servidores sujeitos a regime próprio, na base 
de cálculo dos duodécimos. 

COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA, DUODÉCIMO E GASTOS OBRIGATÓRIOS COM 
SAÚDE E EDUCAÇÃO 

Processo de nº 007283/2016 - TC; Decisão nº 496/2016 – TC 

Se os valores oriundos da compensação tributária estariam ou não incluídos 
dentro do conceito de “receita tributária”, previsto no art. 29-A da 
Constituição Federal, para cálculo de repasse de duodécimo à Câmara de 
Vereadores? 

Sim. Os valores oriundos da compensação tributária estão compreendidos no 
conceito de receita tributária, de maneira que é possível o seu cômputo na 
base de cálculo do Duodécimo a ser repassado pelo Poder Executivo ao Poder 
Legislativo, desde que se refiram aos tributos minudenciados por este Tribunal 
por meio da Decisão nº 282/2013-TC em sede do Processo nº 004841/2013-TC; 

E ainda, se os valores referentes aos créditos tributários compensados – por 
configurarem apenas registros contábeis – estariam incluídos ou não nos 
cálculos dos investimentos obrigatórios em educação e saúde, positivados nos 
art. 198, §2º, III, e art. 212, da Constituição Federal? 

A compensação de créditos tributários inclui-se no cálculo dos percentuais a 
serem aplicados em benefício da educação e da saúde, desde que 
correspondentes aos impostos definidos nos arts. 212 e 198, §2º, III, da CF, 
respectivamente. 

DÉCIMO TERCEIRO E FÉRIAS DE VEREADORES  

Processo de nº 014286/2017 – TC; Decisão nº 560/2017 – TC 

Estando a Câmara dentro do limite prudencial, seria necessária Lei para 
regulamentar tal subsídio? 
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Desde que o Poder Legislativo Municipal se encontre abaixo do limite 
prudencial, é possível a concessão do pagamento de décimo terceiro subsídio e 
férias, reconhecido aos detentores de mandato eletivo local pelo Supremo 
Tribunal Federal (Recurso Extraordinário nº 650.898/RS) em sede de 
repercussão geral, estando condicionada à previsão em lei em sentido estrito. 
Deve-se observar, para tanto, o cumprimento dos requisitos incursos no artigo 
169, § 1º, da Constituição Federal de 1988 e nos artigos 16 e 17 da Lei 
Complementar nº 101/2000. Cumpre respeito, ainda, pelo Parlamento 
Municipal, dos limites de despesa encartados nos artigos 29, incisos VI e VII, e 
29-A, § 1º, 37, X e XI da Constituição da República, relativo às despesas totais 
da Câmara de Vereadores e de sua folha de pagamento, respectivamente.  

Criando a Lei que regulamenta tal subsídio, ela vale para a atual legislatura? 

Em razão da mencionada decisão do STF, pode haver, na atual legislatura, a 
aplicabilidade do décimo terceiro subsídio, desde que haja lei específica que 
assegure a concessão da referida vantagem pecuniária aos edis, no mesmo 
valor da remuneração mensal percebida pelos vereadores na legislatura em 
curso. Tal valor mensal, porém, não pode ser alterado em razão do princípio 
preconizado no artigo 29, inciso VI, da Carta Magna (Súmula nº 32 - TCE/RN). A 
referida regra, porém, não veda a instituição do décimo terceiro subsídio e 
adicional de férias, nos moldes reconhecidos pelo Supremo, proibindo o 
referido artigo 29, inciso VI, da CF/88, apenas a alteração do seu valor na atual 
legislatura. Aplica-se ao caso o disposto no art. 105, parágrafo único, da Lei 
Complementar nº 464/2012. Quanto à conexão, indeferindo o pleito do 
Consulente, devendo ser aplicado o disposto no art. 320 do Regimento Interno 
deste Tribunal aos demais processos de consulta.  

DÉCIMO TERCEIRO: PAGAMENTO AOS AGENTES POLÍTICOS E AOS CARGOS 
COMISSIONADOS   

Processo de nº 6305/2018 – TC; Decisão nº 305/2021 – TC 

Sendo devido e legal o pagamento de 13º salário aos agentes políticos 
mencionados no quesito “1º”, bem como aos ocupantes de cargos em 
comissão/comissionados (quesito “2º”), o pagamento pode ser feito no 
mesmo exercício financeiro em que for editada a Lei Municipal que disciplina 
a matéria ou somente no exercício financeiro seguinte? 

Sim, desde a lei concessiva de tal vantagem atenda, desde sua elaboração, a 
todos os limites, critérios e cautelas fiscais delineados no art. 169, § 1º, da 
Constituição Federal, e nos artigos 16 e 17 da Lei nº 101/2000, sendo vedado, 
no caso dos agentes políticos, qualquer aumento incidental no valor dos 
subsídios vigentes. 
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LICENÇA PRÊMIO    

Processo de nº 17431/2019 – TC 

Na hipótese de determinado Município dispor na legislação municipal sobre a 
concessão de Licença Prêmio aos servidores públicos efetivos do Poder 
Executivo e Legislativo, independentemente do período de descanso e do 
período de anos a serem trabalhados para terem direito ao benefício. A 
Licença Prêmio poderá ser convertida em pecúnia quando não for possível o 
afastamento do servidor em face da natureza essencial do serviço em face da 
natureza essencial do serviço e/ou for impossível a substituição do servidor? 

Sim, é possível a conversão de licença-prêmio em pecúnia para servidores por 
ato discricionário do gestor, observado sempre o interesse público e desde que 
os requisitos para a concessão estejam previamente estabelecidos em 
regulamentação específica com a fixação de critérios objetivos, sendo 
obrigatória a verificação da existência de disponibilidade financeira e 
orçamentária para o seu pagamento. 

Se for possível a conversão, o pagamento a título de conversão em pecúnia de 
licença-prêmio em razão do não gozo por necessidade da Administração serão 
considerados para fins de aplicação do teto remuneratório previsto no art. 29-
A, §1º, da Constituição Federal? 

Possuindo esse pagamento caráter indenizatório, não deverá ser considerado 
para fins de aplicação do teto remuneratório previsto no art. 29-A, §1º da 
Constituição Federal 

Se for possível a conversão, o pagamento a título de conversão em pecúnia de 
licença-prêmio em razão do não gozo por necessidade da Administração não 
está sujeito à incidência do Imposto de Renda, mesmo que o pagamento 
ocorra durante o vínculo funcional do beneficiário? 

Conforme entendimento fixado através da Súmula nº 136 do Superior Tribunal 
de Justiça, o pagamento da conversão em pecúnia da licença-prêmio não está 
sujeito à incidência de imposto de renda. 

COBRANÇA DOS SUBSÍDIOS ATRASADOS DOS VEREADORES    

Processo de nº 100264/2020 – TC; Decisão nº 2734/2022 – TC 

Em relação à cobrança, administrativa ou judicial, de subsídios de Vereadores 
atrasados, a Câmara Municipal é parte legítima para responder pela 
obrigação, mesmo sendo um órgão despatrimonializado e sem capacidade 
jurídica, ou todo e qualquer encargo de ordem pecuniária serão revertidos a 
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Fazenda Municipal e por ela suportado por ser ônus de responsabilidade do 
Município? 

A Câmara Municipal tem legitimidade para responder administrativamente por 
cobranças patrimoniais relativas a subsídios de vereadores em atraso. Por 
outro lado, em se tratando de cobrança judicial das respectivas verbas 
remuneratórias a parte legítima para responder pela cobrança será a fazenda 
Municipal. 

 APLICAÇÃO DO REDUTOR ÀS REMUNERAÇÕES SUPERIORES AO TETO 
REMUNERATÓRIO EM ÂMBITO MUNICIPAL  

Processo de nº 300312/2021 – TC 

Solicita o consulente posicionamento dessa Egrégia Corte de Contas acerca da 
aplicação do redutor às remunerações superiores ao teto remuneratório a que 
indica o inc. X do art. 37 da CRFB/88 no âmbito deste Município, e, em caso 
positivo, a aplicação desse redutor deveria ocorrer sobre o salário bruto 
(remuneração) ou após os descontos legais (IRPF e INSS). 

O teto remuneratório previsto no art. 37, XI, da Constituição Federal, de 
aplicação plena e imediata, deve ter por base de cálculo a remuneração bruta 
do servidor, relativa a cada cargo ocupado no caso de acumulação 
constitucional. 

ALTERAÇÃO DO PISO SALARIAL NACIONAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA 
EDUCAÇÃO BÁSICA   

Processo de nº 629/2022 – TC; Decisão nº 1727/2022 

As alterações eventualmente realizadas no valor do piso salarial profissional 
nacional para o magistério público da educação básica possuem natureza de 
recomposição salarial ou reajuste salarial? 

Possuem natureza de reajuste remuneratório, tendo em vista que não visam 
apenas recompor o valor da remuneração, mas também a proporcionar 
aumento real, de forma a valorizar a carreira do magistério público. 

Ato infralegal de Ministro de Estado que, nos termos estabelecidos em Lei 
Federal, altera o valor do piso de determinada categoria de servidores 
públicos, extensível a todos os entes federados, enquadra-se na exceção às 
vedações previstas no inciso I, do parágrafo único, do art. 22 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal? 

Sim, todavia permanece a obrigação do ente de adequar os demais gastos de 
pessoal, devendo adotar as medidas compensatórias previstas nos artigos 22 e 
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23 da Lei de Responsabilidade Fiscal e no art. 169, §§ 3º e 4º, da Constituição 
Federal, caso os limites legais sejam atingidos ou ultrapassados. Nesse ponto, 
importante salientar que o reajuste do piso não gera obrigação de 
reescalonamento da carreira ou de elevação dos valores dos vencimentos dos 
profissionais que porventura tenham o valor do seu vencimento básico acima 
do fixado como do piso nacional, o que seria inclusive vedado ao ente público 
que tenha ultrapassado o limite prudencial de gastos com pessoal. 

A modificação no valor do piso de determinada categoria de servidores a 
partir de ato infralegal que dá cumprimento a dispositivo inserto em Lei 
Federal extensível a todos os entes federados e que, eventualmente, exceda a 
recomposição da perda, enquadra-se na vedação constante do art. 73, inciso 
VIII, da Lei 9.504/97? 

Sim, não sendo possível conceder aumento remuneratório real aos 
profissionais do magistério dentro dos cento e oitenta dias anteriores às 
eleições. 

REPASSE DE DUODÉCIMO DO PODER EXECUTIVO AO LEGISLATIVO MUNICIPAL   
Processo de nº 2125/2014 – TC; Decisão nº 2487/2016 
 
Quando um determinado município envia o duodécimo a uma determinada 
Câmara Municipal a menor em relação a proporção fixada na lei 
orçamentária o que deve prevalecer? O valor que foi aprovado na lei 
orçamentária ou o somatório da receita tributária e as transferências 
previstas nos artigos 153, 158 e 159, da CF/88 efetivamente realizado no 
exercício anterior? 

As despesas do Poder Legislativo Municipal são fixadas na lei orçamentária 
anual, que têm como limite máximo o somatório da receita tributária e as 
transferências previstas nos artigos 153, 158 e 159, da CF/88, efetivamente 
realizadas no exercício anterior, de acordo com os parâmetros fixados no art. 
29-A da Constituição Federal, que adotou o critério populacional para aplicação 
do percentual cabível. I.1) É obrigação constitucional do Chefe do Poder 
Executivo Municipal repassar os valores fixados na lei orçamentária anual até o 
dia 20 de cada mês, nos termos do art. 168 da Constituição Federal, de forma a 
resguardar a autonomia do Poder Legislativo Municipal. I.2) Todavia, como a 
receita fixada na lei orçamentária anual poderá ser frustrada em sua 
arrecadação, gerando déficit financeiro, a legislação infraconstitucional 
estabelece a obrigatoriedade de os Poderes e o Ministério Público, por ato 
próprio, realizarem a devida adequação, conforme estabelece o art. 9º, caput, 
da Lei Complementar nº 101/2000, aplicando-se os critérios estabelecidos na 
lei de diretrizes orçamentárias. I.3) Caso o Poder Legislativo Municipal não 
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realize os devidos ajustes, por ato próprio, o Chefe do Poder Executivo 
Municipal deverá deflagrar os controles administrativo ou judicial cabíveis, a 
fim de evitar o desrespeito ao comando expresso do art. 168 da Carta Magna.  

DUODÉCIMO LEGISLATIVO E RECEITA DE ÁGUA E ESGOTO 

Processo de nº 000041/2014 – TC; Decisão nº 3181/2016 – TC 

O recolhimento financeiro proveniente da arrecadação, cobrado por 
Concessionária pública municipal pela contraprestação dos serviços de água e 
esgoto municipais, compõe a denominada “receita tributária” estatuída pela 
art. 29-A, caput, da Constituição Federal? 

Por ostentar natureza de tarifa/preço público, e não de taxa, os valores pagos a 
concessionárias de serviços públicos municipais (ou a autarquias municipais) 
como contraprestação aos serviços de água e esgotos não devem compor a 
base de cálculo dos duodécimos, eis que se afastam da noção da receita 
tributária, prevista no caput do art. 29-A do texto constitucional.  

A receita oriunda da arrecadação mencionada deve integrar a base de cálculo 
para o repasse financeiro do duodécimo à Câmara Municipal, no molde do 
referido art. 29-A da CF? 

A base de cálculo para o repasse financeiro do duodécimo à Câmara Municipal 
não contempla as receitas provenientes dos serviços de fornecimento de água 
e esgoto, diante da ausência de seu caráter tributário.  

A Lei orçamentária Municipal deverá discriminar os recursos angariados com 
esta espécie financeira, como espécie tributária nos termos dos arts. 3º, 56 e 
57, todos da Lei Federal nº 4.320/64 e do art. 165, § 5º, I, e §6º, da 
Constituição da República? 

A Lei Orçamentária Municipal não deverá discriminar os recursos provenientes 
dos serviços de fornecimento de água e esgoto como espécie tributária; III. 1) 
Aplica-se, por força do art. 1º, I, § 3º, “a”, da Resolução nº 009/2013 - TCE 
deste Tribunal de Contas, ao Poder Executivo Municipal – que abrange os 
órgãos e entidades da administração direta e indireta, inclusive as empresas 
públicas e as sociedades de economia mista integrantes do Orçamento Fiscal e 
da Seguridade Social – os procedimentos Contábeis Orçamentários do Manual 
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público–MCASP. Assim, o referido Manual 
fixa o enquadramento das Receitas de Serviços nos códigos nº 1600.41.00 – 
para serviços de captação, adução, tratamento, reserva e distribuição de água – 
e nº 1600.42.00 – para serviços de coleta, transporte, tratamento e destino 
final de esgotos. III. 2) Em sendo a prestação dos serviços de água e esgoto 
realizada por concessionária ou permissionária, o ente Municipal poderá 
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registrar os valores recebidos resultantes dessa concessão/permissão em 
Receita Patrimonial, sob o código nº 1330.00.00, o qual registra o valor total da 
arrecadação de receitas advindas dos serviços públicos concedidos/permitidos 
ao particular. Por fim, nos termos das respostas retro, proponho a mudança do 
entendimento adotado na Decisão nº 1.566/2005–TCE, proferida por esta Corte 
de Contas no âmbito do Processo nº8346/2005–TCE, para alinhamento com o 
disposto pela jurisprudência da Suprema Corte e do Superior Tribunal de 
Justiça, em respeito ao sistema jurídico pátrio. 

MEDIDA PROVISÓRIA 469 E BASE DE CÁLCULO DO DUODÉCIMO  

Processo de nº 4037/2010 – TC; Decisão 179/2010 – TC 

Cuidam os autos de consulta formulada pela Prefeitura Municipal de 
Lucrécia/RN, através da qual se indaga se a Ajuda Financeira aos Municípios – 
AFM -, instituída pela Lei Ordinária Federal nº 12.058, de 13 de outubro de 
2009, integraria ou não o repasse, de que cogita o art. 29-A da Constituição 
da República, devido às Câmaras Municipais.  

Julgamento pelo conhecimento da consulta e, no mérito, pela não inclusão dos 
valores advindos da Ajuda Financeira dos Municípios - AFM -, instituída pela Lei 
Federal nº 12.058/2009, no cálculo do repasse mensal devido às Câmaras 
Municipais. 

 
 
 
 
 

COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA 

Processo de nº 11952/2010 – TC; Decisão nº 3466/2016 – TC 

Sendo a Câmara Municipal órgão desprovido de personalidade jurídica 
própria, poderia ela ingressar com o pedido de compensação por uma das vias 
possíveis (administrativa ou judicial)? Ou essa prerrogativa é exclusiva do 
Município? 

Não. A legitimidade para recuperar os valores relativos às contribuições 
patronais referentes aos detentores de mandato eletivo, recolhidas 
indevidamente no período de 1997 a 2004, é exclusiva do Município, pois que a 
Câmara Municipal não dispõe de personalidade jurídica para tanto.  

Em sendo exclusiva do Município, após o efetivo ingresso da receita 
compensada, o Município fica obrigado a repassar ao Poder Legislativo a 

ENTES 
DESPERSONALIZADOS E 

FUNDOS ESPECIAIS 
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parcela que lhe é devida, não caracterizada como Duodécimo e sim como 
restituição? 

Não. Os valores efetivamente restituídos devem permanecer à conta do 
Município, ente personalizado, não havendo que se falar em repasse ao Poder 
Legislativo municipal.  

FUNDOS ESPECIAIS, LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

Processo de nº 5525/2015 – TC; Decisão nº 3137/2016 – TC 

Os contratos administrativos para aquisição de produtos ou serviços 
destinados à Secretaria Municipal de Saúde, devem ser firmados em nome do 
Fundo Municipal de Saúde com dados do seu respectivo Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas – CNPJ ou em nome do Município com dados do seu 
respectivo Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ? 

Os contratos administrativos celebrados à conta dos Fundos Municipais 
Especiais, ante a ausência de personalidade jurídica destes, salvo disposição 
legal em contrário, devem ser realizados pelo próprio Município, por 
intermédio da Secretaria Municipal respectiva ou órgão equivalente, de acordo 
com a fixação das autoridades gestoras do orçamento. 

A aprovação do Projeto Básico ou Termo de Referência, a autorização para 
abertura de procedimento licitatório, a homologação do procedimento, a 
assinatura do respectivo contrato para aquisição de produtos ou serviços 
destinados à Secretaria Municipal de Saúde, devem ser assinadas pelo 
Prefeito Municipal, pelo Secretário Municipal de Saúde ou por ambos? 

Os atos administrativos relativos a procedimento licitatório e contrato 
administrativo devem ser procedidos pelo titular da respectiva Secretaria 
Municipal, quando se tratar da autoridade responsável pela gestão do 
orçamento, ou órgão equivalente. Caso contrário, os mencionados atos 
administrativos devem ser realizados pelo próprio Prefeito.  

 As notas fiscais dos produtos ou serviços destinados à Secretaria Municipal 
de Saúde devem ser expedidas em nome do Fundo Municipal de Saúde com 
dados do seu respectivo Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ ou em 
nome do Município com dados do seu respectivo Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas – CNPJ? 

Os documentos comprobatórios das despesas realizadas pelas Secretarias 
Municipais, com dotação orçamentária específica, devem ser emitidos em 
nome da própria Secretaria. De outro modo, quando o titular da respectiva 
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Secretaria não figurar como ordenador de despesas, nas notas fiscais e recibos 
deve constar o CNPJ do Município. 

 

FUNDOS ESPECIAIS E DEVER DE LICITAR 

Processo de nº 3787/2013 – TC; Decisão nº 3135/2016 

Faz-se necessária a realização de processos licitatórios distintos para o Fundo 
Municipal de Saúde, Fundo Municipal da Assistência Social e Município para 
aquisição do mesmo produto ou serviço? 

Os procedimentos licitatórios, com vistas à eventual celebração de contrato 
administrativo com os recursos do Fundo Municipal Especial, ante a ausência 
de personalidade jurídica deste, salvo disposição legal em contrário, devem ser 
realizados pelo próprio Município, por intermédio da Secretaria respectiva ou 
órgão equivalente, de acordo com a fixação das autoridades gestoras do 
orçamento.  

Por fim, quem está legitimado a homologar a licitação? Os gestores dos 
Fundos ou o Prefeito? 

A homologação de procedimento licitatório deve ser procedida pela autoridade 
administradora do orçamento, no caso, os titulares das Secretarias Municipais, 
quando figurarem como ordenadores de despesas ou, em não o sendo, pelo 
próprio Prefeito. 

Processo de nº 9.824/2009; Decisão nº 3/2016 

Se a aplicação dos recursos do Fundo Municipal da Criança e do Adolescente 
se der por meio de convênio, é prescindível a realização do procedimento 
licitatório. Contudo, havendo mais de um interessado em condição de 
igualdade e com interesse de firmar o convênio, em respeito aos princípios da 
impessoalidade, moralidade, isonomia e publicidade, deverá ser realizado um 
processo de escolha com divulgação da intenção de firmar o convênio, e 
seleção por meio de critérios pré-definidos; 

O fundo municipal está sujeito ao regime da Lei n. 8.666/93 

Em se tratando de contratação de obras, serviços, compras, locações ou 
alienações de bens doados ao fundo, imprescindível que se observe a Lei n. 
8.666/93, devendo ser deflagrado procedimento licitatório, dentro de uma 
das modalidades estabelecidas na Lei.  
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Em se tratando da contratação de obras, serviços, inclusive de publicidade, 
compras, alienações e locações, o fundo municipal tem o dever de realizar 
prévia licitação na modalidade que o objeto comportar, segundo os parâmetros 
dispostos na Lei n. 8.666/93. 

Em se tratando de convênio ou acordo de cooperação ou contrato de repasse 
com entidades privadas sem fins lucrativos, o fundo municipal tem o dever de 
realizar prévio chamamento público, cujo instrumento deve conter critérios 
objetivos de escolha do interessado e ser devidamente publicizado, conforme 
dispõe o Decreto n. 6.170/07.  

 

FUNDOS ESPECIAIS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

Processo de nº 3880/2013 – TC; Decisão nº 3136/2016 – TC 

Nos contratos, notas fiscais e recibos referentes a despesas pagas com os 
Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social devem figurar o Cadastro 
Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) dos respectivos Fundos ou a inscrição 
principal (CNPJ) da Prefeitura Municipal? 

Os contratos administrativos celebrados à conta dos Fundos Municipais 
Especiais, ante a ausência de personalidade jurídica destes, salvo disposição 
legal em contrário, devem ser realizados pelo próprio Município, por 
intermédio da Secretaria respectiva, quando esta se tratar da autoridade 
gestora do orçamento. No mesmo sentido, os documentos comprobatórios das 
despesas realizadas pelas Secretarias Municipais, com dotação orçamentária 
específica, devem ser emitidos em nome da própria Secretaria. De outro 
modo,quando o titular da respectiva Secretaria não figurar como ordenador de 
despesas, nas notas fiscais e recibos deve constar o CNPJ do Município.  

O uso do CNPJ dos Fundos Municipais de Saúde e Assistência Social é devido 
somente na identificação das prestações de contas ou em todos os 
documentos hábeis e financeiros? 

Nos documentos contábeis e financeiros deve constar o CNPJ da Secretaria 
Municipal respectiva, para fins de análise da disponibilidade de recursos de 
maneira individualizada, tendo em vista que a ela é consignada adotação 
orçamentária específica. O Fundo Especial, como mera unidade orçamentária 
sem personalidade jurídica, não tem a propriedade dos recursos que por ele 
tramitam, sendo o patrimônio afetado ao Fundo para realização dos objetivos 
do ente a que está vinculado, no caso, o Município, por intermédio da 
Secretaria Municipal. 
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OSCIP E FORMA DE SELEÇÃO E DE CONTRATAÇÃO DE PESSOAL 

Processo de nº 002566/2010 – TC; Decisão nº 138/2010 – TC 

Se é possível o Poder Público realizar Termo de Parceria com a OSCIP sem a 
realização de licitação e/ou concurso de projetos; 

É necessária a realização de processo seletivo objetivando a escolha da 
Organização da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP para a celebração 
de termo de parceria. Somente é admitida a celebração de termo de parceria 
com OSCIP, sem a realização de processo seletivo, se presente condição que 
inviabilize a execução do certame; 

Se poderá o Estado utilizar os cidadãos que se submeterem ao projeto 
desenvolvido e atingirem as metas, como mão-de-obra por meio da OSCIP; 

A Administração Pública não poderá selecionar ou utilizar a mão-de-obra 
contratada pela OSCIP; 

Se as oscip’s são isentas de pagamento de impostos, encargos sociais e 
previdenciários quando contratam mão-de-obra para a realização de serviços 
que sejam objeto do termo de parceria. 

O ordenamento jurídico vigente determina, como regra geral, o pagamento de 
tributos, encargos sociais e previdenciários, excetuando determinadas 
hipóteses, desde que cumpridos requisitos estabelecidos, devendo a 
pretendida isenção ser buscada junto ao órgão competente. 

 

 

 

 

FUNDEB E PAGAMENTO DE DESPESAS 

Processo de nº 7113/2013 – TC; Decisão nº 2488/2016 – TC 

É legal a quitação, pelas atuais administrações, de débitos de natureza 
salarial de titularidade dos professores do Município, que recebem pelo 
FUNDEB 60%, advindos de administrações anteriores, utilizando-se, com 
anuência expressa do Conselho Municipal de Educação, verbas atuais afeitas 

ENTIDADES DE TERCEIRO 

SETOR 

FPM, FUNDEB, FUNDEF E  

FUNDO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR 
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ao FUNDEB 60%, ou deve-se utilizar, para quitação destes débitos acima 
referidos verbas afeitas aos recursos livres do FPM? 

Os recursos do Fundeb não podem ser aplicados para o pagamento de 
despesas decorrentes de exercícios anteriores, tendo em vista expressa 
previsão legal, art. 21, da Lei nº 11.494/2007, no sentido de que devem ser 
utilizados apenas em relação ao exercício financeiro a que se referem, ou seja, 
em que foram creditados.  

 É possível a aplicação dos recursos provenientes do FPM para o pagamento de 
despesas contraídas em exercícios anteriores, desde que haja autorização legal 
e estejam devidamente empenhadas. 

 

DESPESAS DE CUSTEIO E FUNDO DE DEFESA DO CONSUMIDOR 

Processo de nº 013359/2009 – TC; Decisão nº 57/2010 

Versam os autos acerca de consulta formulada pelo Secretário de Estado da 
Justiça e da Cidadania, questionando a esta Corte de Contas sobre a 
possibilidade de realização de despesas de custeio, inclusive obras de 
conservação, com os recursos depositados no Fundo Estadual de Defesa dos 
Direitos do Consumidor. 

É possível a aplicação dos recursos depositados no Fundo Estadual de Defesa 
dos Direitos do Consumidor em despesas de custeio que visem ao 
aperfeiçoamento da defesa do consumidor, identificadas em projetos de 
modernização, reestruturação e restabelecimento das instalações dos órgãos 
de defesa, desde que previamente autorizadas pelo Conselho Estadual de 
Proteção e Defesa do Consumidor;  

É obrigatória a prestação de contas ao Conselho Estadual de Proteção e Defesa 
do Consumidor e ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte;  

A quantia de 5 (cinco) mil UFIR´sde que pode dispor o Presidente do Conselho 
Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor não poderá ser utilizada para 
despesas usuais sem a prévia aprovação do Conselho, mas tão somente em 
despesas emergenciais, as quais deverão ser submetidas à aprovação do 
Conselho. 

 FUNDEB E PAGAMENTO DE DESPESAS 

Processo de nº 7113/2013 – TC; Decisão nº 2488/2016 – TC 

É legal a quitação, pelas atuais administrações, de débitos de natureza 
salarial de titularidade dos professores do Município, que recebem pelo 
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FUNDEB 60%, advindos de administrações anteriores, utilizando-se, com 
anuência expressa do Conselho Municipal de Educação, verbas atuais afeitas 
ao FUNDEB 60%, ou deve-se utilizar, para quitação destes débitos acima 
referidos verbas afeitas aos recursos livres do FPM? 

Os recursos do Fundeb não podem ser aplicados para o pagamento de 
despesas decorrentes de exercícios anteriores, tendo em vista expressa 
previsão legal, art. 21, da Lei nº 11.494/2007, no sentido de que devem ser 
utilizados apenas em relação ao exercício financeiro a que se referem, ou seja, 
em que foram creditados.  

 É possível a aplicação dos recursos provenientes do FPM para o pagamento de 
despesas contraídas em exercícios anteriores, desde que haja autorização legal 
e estejam devidamente empenhadas 

 

RECURSOS DA EC Nº 53/2006 E FUNDEB 

Processo de nº 003131/2007 – TC; Decisão nº 43/2010 – TC 

Devemos tratar os recursos recebidos da conta do fundodos meses de janeiro 
e fevereiro como FUNDEF ou FUNDEB? 

Os recursos recebidos do fundo criado pela Emenda Constitucional nº 53/06, 
referente aos meses de janeiro e fevereiro de 2007, são pertencentes ao 
FUNDEB.  

Existindo saldo na conta dos 60% do FUNDEF ou FUNDEB, relativos às 
transferências dos meses de janeiro e fevereiro de 2007, esses recursos 
deverão ser rateados ou devem ser tratados como recursos do FUNDEB e 
serem utilizados no presente exercício, nas suas respectivas despesa? 

Eventual saldo existente na conta específica do FUNDEB, relativo às 
transferências dos meses de janeiro e fevereiro de 2007, devem ser aplicados 
de acordo com as finalidades que regem as normas relativas ao FUNDEB.  

 

USO DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DE DESPESAS JUDICIAIS 

Processo de nº 3.524/2007 – TC; Decisão nº 44/2010 – TC 

Versam os autos acerca de consulta formulada pela Prefeitura Municipal de 
Itajá/RN, questionando a esta Corte de Contas sobre a legalidade de 
pagamento, com recurso do FUNDEF e do FUNDEB, de demandas judiciais 
originárias de servidores públicos, contratados para laborar como 
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professores, pagos regularmente com quantias originárias dos fundos acima 
citados. 

Os recursos provenientes do FUNDEF e do FUNDEB tem destinação específica, 
não sendo possível aplicá-los para pagamentos decorrentes de demandas 
judiciais/reclamações trabalhistas, ainda que os reclamantes, tendo sido 
remunerados regularmente pela quantia originária dos citados Fundos, 
estejam, ou não, em efetivo exercício do magistério. 

 

 

RGF, INSTRUMENTALIZAÇÃO E MEIOS DE PUBLICIZAÇÃO 

Processo de nº 5162/2011 –TC; Decisão nº 163/2016 – TC 

A publicação poderá ser feita com os dados consolidados com o Poder 
Executivo Municipal, ou seja, a Câmara envia um ofício com os dados do RGF 
e o Município fica na obrigação de consolidar os dados com o da Prefeitura? 

São autônomos os deveres de emitir e publicar o Relatório de Gestão Fiscal 
(RGF) pelos Poderes municipais, incumbindo, no caso do Poder Legislativo 
municipal, o cumprimento ao presidente e aos membros da Mesa Diretora, 
incluindo as autoridades responsáveis pela administração financeira e pelo 
controle interno, além de outras definidas por ato próprio. O RGF deve ser 
elaborado em formato padronizado, segundo modelos e diretrizes da 
Secretaria do Tesouro Nacional (STN) do Ministério da Fazenda, órgão central 
do Sistema de Contabilidade Federal, visto que ainda não fora criado o 
Conselho de Gestão Fiscal. O Poder Legislativo municipal não pode divulgar as 
informações do RGF da Câmara Municipal exclusivamente por meio da 
consolidação a cargo do Poder Executivo, sequer a partir do envio de simples 
ofício à Prefeitura Municipal; 

No caso da publicação pela própria Câmara, a mesma poderá publicar apenas 
em seu mural? 

A publicação do RGF deve ocorrer no Diário Oficial do Município e, na hipótese 
deste inexistir, no Diário Oficial da FEMURN e/ou FECAMRN, ou no Diário 
Oficial do Estado; 

A publicação poderá ser feita em diário oficial do município ou site oficial da 
Câmara, onde esses dois veículos foram aprovados em plenário pelo Poder 
Legislativo? 

GESTÃO FISCAL 
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 Não é lícita a mera e exclusiva publicação do RGF em sítio eletrônico oficial 
e/ou mural da Câmara Municipal, sendo necessária a publicação também por 
meio de um dos citados diários oficiais eletrônicos. 

 

 

LOA – PRAZO DE APROVAÇÃO 

Processo de nº 000864/2008 – TC; Decisão nº 163/2010 

Cuidam os autos acerca de consulta formulada pelo Prefeito Municipal de 
Felipe Guerra, na qual questiona a esta Corte de Contas sobre a 
possibilidade do projeto de lei orçamentária ser aprovado no exercício a que 
se refira e de ser observada, enquanto não aprovado o projeto, a lei 
orçamentária do exercício anterior para fins de repasse ao legislativo 

O projeto de Lei Orçamentária anual deverá ser apreciado até o fim da sessão 
legislativa, sem a qual não poderá a Câmara Municipal entrar em recesso;  

Na excepcional situação de não ser o projeto de Lei Orçamentária Anual 
apreciado até o fim da sessão legislativa, não há impedimento à aprovação no 
exercício a que se referir;  

Enquanto não for aprovado o projeto de Lei Orçamentária Anual, poderá ser 
executado o orçamento do ano anterior ou despesas contidas no projeto 
encaminhado ao Poder Legislativo, desde que prevista a solução na Lei de 
Diretrizes Orçamentárias;  

Havendo rejeição parcial ou total da proposta de Lei Orçamentária Anual, as 
despesas terão que ser autorizadas caso a caso, na forma do art. 166, §8º, da 
Constituição Federal;  

O projeto de Lei Orçamentária Anual somente poderá ser rejeitado quando 
houver extrema distorção e incongruência, impossíveis de serem consertadas 
por emendas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

LEIS ORÇAMENTÁRIAS 
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ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, REGULAMENTAÇÃO MUNICIPAL 

Processo de nº 004820/2013 – TC; Decisão nº 1420/2016 

A legalidade de utilizar o programa de registro de preço do executivo 
municipal para o registro de preço da câmara municipal com vistas a 
economia do processo? 

Compete ao Município regulamentar as contratações de serviços e aquisições 
de bens efetuadas pelo sistema de registro de preços por meio de decreto, que 
poderá disciplinar a adesão de um órgão à ata de registro de preços 
formalizada por outro órgão.  

Caso seja legal a utilização, qual o meio normativo indicado para 
fundamentar esta utilização? 

Existindo permissão na regulamentação municipal, a ata de registro de preços 
formalizada por órgão ou Poder Municipal poderá ser utilizada, durante sua 
vigência, por outro órgão ou Poder Municipal que não tenha participado do 
certame licitatório, desde que exista previsão de adesão no edital, anuência do 
órgão gerenciador e esteja devidamente justificada a vantagem, observando-se 
as demais regras previstas no instrumento e no decreto municipal. 

  

DISPENSA LICITATÓRIA EM CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL 

Processo de nº 004930/2013 – TC; Decisão nº 1455/2015 – TC 

Cuida-se de consulta formulada pelo Secretário de Estado da Saúde Pública 
(fls. 01 a 04), por meio da qual se indaga acerca dos “procedimentos a serem 
tomadas (sic) por essa Secretaria de Saúde, quanto a (sic) modalidade de 
compras nas aquisições de medicamentos/leitos hospitalares/insumos 
provenientes de determinações advindas do Poder Judiciário, dentro de 
prazos impossíveis de se cumprir através dos trâmites administrativos e que 
consequentemente provocam desobediência por parte do gestor público. 

Mostra-se possível a dispensa de licitação para a aquisição, pela Administração 
Pública, de medicamentos, leitos hospitalares e insumos, em decorrência de 
decisão judicial que fixa prazo exíguo para o seu cumprimento, em ordem a 
inviabilizar a conclusão tempestiva do regular procedimento licitatório, 
porquanto caracterizada, na espécie, situação de emergência apta a autorizar a 
contratação direta na forma do art. 24, inciso IV, do Estatuto dos Contratos e 

LICITAÇÃO 
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Licitações (Lei nº 8.666/1993), observados os demais requisitos e 
procedimentos legais aplicáveis.  

A contratação direta fundada na norma de exceção do art. 24, inciso IV, Lei nº 
8.666/1993, não afasta, necessariamente, o dever-poder da Administração 
Pública de promover a correspondente apuração de responsabilidade pela 
circunstância excepcional reconhecida na ordem judicial e de, bem assim, 
deflagrar o procedimento licitatório necessário à regularização excepcional 
reconhecida na ordem judicial e de, bem assim, deflagrar o procedimento 
licitatório necessário à regularização dos contratos pertinentes a compras e 
serviços públicos de caráter permanente. 

 

DISPENSA DE LICITAÇÃO E AGÊNCIAS EXECUTIVAS 

Processo de nº 1397/2011 – TC; Decisão nº 264/2018 – TC 

Sobre as dispensas das licitações para as obras e serviços de engenharia, 
como também para outros serviços e compras, onde passaria de R$ 15.000,00 
(limite de 10%, alínea “a”, inciso I) para R$ 30.000,00 (parágrafo único do art. 
24) e de R$ 8.000,00 (limite de 10%, alínea “a”, inciso II) para R$ 16.000,00 
(parágrafo único do art. 24) respectivamente? 

O referido percentual de 20% (vinte por cento) do valor do convite, para fins de 
dispensa de licitação, apenas se aplica aos contratos administrativos celebrados 
por consórcios públicos, sociedade de economia mista, empresa pública e 
autarquia ou fundação qualificadas, na forma da lei, como agências executivas, 
de acordo com o art. 24, §1º. Portanto, não se incluem, nesse contexto, os 
entes da Administração Direta, que devem observar o percentual de 10% (dez 
por cento) do valor do convite, para que se configure a hipótese legal de 
dispensa de licitação, conforme previsto no art. 24, incisos I e II, da Lei 
8.666/93. 

FORMAS DE PESQUISA MERCADOLÓGICA 

Processo de nº 018843/2013 – TC; Decisão nº 2283/2016 – TC 

É possível a realização de pesquisa mercadológica por meio de comunicação, 
ou seja, não presencial, como telefone, internet, e-mail, fax, entre outros 
disponíveis? 

É sim possível a realização de pesquisa mercadológica por meio de internet, e-
mail, fax e, excepcionalmente, por telefone; O uso do telefone para realização 
de pesquisa de preços deve se dar de modo excepcional, em face do princípio 
da segurança jurídica, sendo necessário justificar a impossibilidade do emprego 
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dos outros meios (internet, fax ou e-mail), responsabilizando-se o servidor, em 
todo caso, pela informação obtida por meio do telefone. Assim, o servidor 
poderá obter as informações e registrá-las em formulário próprio que deverá 
ser, necessariamente, juntado aos autos do processo administrativo. Porém, 
nesse caso, o servidor deve fazer constar seu nome e matrícula, a fim de se 
responsabilizar pelas informações contidas nessa peça; 

Sendo possível a utilização de meios de comunicação, o registro dessa coleta 
pode ser efetuado por meio de emissão de certidão ou declaração exarada 
por servidor público? Quais informações devem constar nesse ato de registro 
dos preços? 

Deve haver a identificação do servidor responsável pela cotação e, em relação 
aos orçamentos apresentados, exige-se caracterização completa das empresas 
consultadas, a indicação dos valores praticados de maneira fundamentada e 
detalhada, assim como a data e local de expedição. Além disso, todas estas 
informações devem constar de despacho expedido pelo servidor responsável 
pela realização da pesquisa, no qual, além de expor o atendimento das 
exigências acima, irá realizar uma análise fundamentada dos valores ofertados 
pelas empresas, inclusive cotejando-os com os valores obtidos junto às outras 
fontes de consulta. Por fim, como já mencionado acima, em qualquer das 
hipóteses o servidor poderá ainda registrar as informações obtidas em 
formulário próprio que deverá ser, necessariamente, juntado aos autos do 
processo administrativo. 

FUNDOS ESPECIAIS E RESPONSABILIDADE POR LICITAR 

Processo de nº 5525/2015 – TC; Decisão nº 3137/2015 – TC 

A aprovação do Projeto Básico ou Termo de Referência, a autorização para 
abertura de procedimento licitatório, a homologação do procedimento, a 
assinatura do respectivo contrato para aquisição de produtos ou serviços 
destinados à Secretaria Municipal de Saúde, devem ser assinadas pelo 
Prefeito Municipal, pelo Secretário Municipal de Saúde ou por ambos? 

Os atos administrativos relativos a procedimento licitatório e contrato 
administrativo devem ser procedidos pelo titular da respectiva Secretaria 
Municipal, quando se tratar da autoridade responsável pela gestão do 
orçamento, ou órgão equivalente. Caso contrário, os mencionados atos 
administrativos devem ser realizados pelo próprio Prefeito.  
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FUNDOS ESPECIAIS E O DEVER DE LICITAR  

Processo de nº 3787/2013- TC; Decisão nº 3135/2016 – TC 

 Faz-se necessária a realização de processos licitatórios distintos para o Fundo 
Municipal de Saúde, Fundo Municipal da Assistência Social e Município para 
aquisição do mesmo produto ou serviço? 

Os procedimentos licitatórios, com vistas à eventual celebração de contrato 
administrativo com os recursos do Fundo Municipal Especial, ante a ausência 
de personalidade jurídica deste, salvo disposição legal em contrário, devem ser 
realizados pelo próprio Município, por intermédio da Secretaria respectiva ou 
órgão equivalente, de acordo com a fixação das autoridades gestoras do 
orçamento. 

Na hipótese de resposta positiva, configura fracionamento os casos em que 
seja possível a dispensa na licitação, nos termos do art. 24, II, da Lei nº 
8.666/93, na compra do mesmo produto ou serviço para cada fundo e 
Município? Por fim, quem está legitimado a homologar a licitação? Os 
gestores dos Fundos ou o Prefeito? 

A homologação de procedimento licitatório deve ser procedida pela autoridade 
administradora do orçamento, no caso, os titulares das Secretarias Municipais, 
quando figurarem como ordenadores de despesas ou, em não o sendo, pelo 
próprio Prefeito. 

 

 FUNDOS ESPECIAIS E OBRIGATORIEDADE DE LICITAR 

Processo de nº 9.824/2009 – TC; Decisão n° 3/2016 – TC 

Cuida-se de requerimento de consulta formulado pelo Excelentíssimo 
Presidente da Câmara Municipal de Nísia Floresta/RN, o Senhor Eugênio 
Gondim, por meio da qual indaga “se o Fundo Municipal da Criança e do 
Adolescente é isento de realizar licitações na execução dos seus programas, 
com recursos públicos. 

O fundo municipal está sujeito ao regime da Lei n. 8.666/93;  

Em se tratando da contratação de obras, serviços, inclusive de publicidade, 
compras, alienações e locações, o fundo municipal tem o dever de realizar 
prévia licitação na modalidade que o objeto comportar, segundo os parâmetros 
dispostos na Lei n. 8.666/93.  

Em se tratando de convênio ou acordo de cooperação ou contrato de repasse 
com entidades privadas sem fins lucrativos, o fundo municipal tem o dever de 
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realizar prévio chamamento público, cujo instrumento deve conter critérios 
objetivos de escolha do interessado e ser devidamentepublicizado, conforme 
dispõe o Decreto n. 6.170/07. 

MODALIDADE DE LICITAÇÃO ADEQUADA AO TOTAL DOS GASTOS 
CONTRATÁVEIS 

Processo de nº 454/2010 – TC; Decisão nº 169/2010 – TC 

Cuidam os autos de consulta formulada pela Secretaria Municipal de Serviços 
Urbanos – SEMSUR -, mediante a qual se apresenta um texto que procura 
distinguir a modalidade de licitação com a utilização de recursos no exercício 
correspondente. 

A modalidade de licitação escolhida pela Administração Pública (art. 22 da Lei 
nº 8.666/93) deve se compatibilizar com o limite de despesa (art. 23 da Lei nº 
8.666/93) em relação ao prazo máximo de vigência dos contratos 
administrativos (60 meses - art. 57, II, da Lei nº 8.666/93) no caso de serviços 
de natureza continuada; 

Para isso, o planejamento administrativo revela-se medida essencial, evitando-
se retrabalho e, sobretudo, desperdício de recursos públicos. 

REGULARIDADE FISCAL PRÉVIA EM DISPENSA LICITATÓRIA 

Processo de nº 001376/2012 – TC; Decisão nº 204/2016 

As certidões probatórias da regularidade para com as Fazendas Federal, 
Estadual e Municipal são sempre exigíveis nas hipóteses de contratação 
direta? 

É obrigatória a comprovação da regularidade do contratado para com as 
Fazendas Federal, Estadual e Municipal nos casos de dispensa e inexigibilidade 
de processo licitatório (contratação direta), em respeito aos princípios da 
isonomia e da legalidade. 

TABELA SINAPI COMO BASE PARA ORÇAMENTOS COM CUSTOS UNITÁRIOS DAS 
LICITAÇÕES/CONTRATAÇÕES DIRETAS DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA 

Processo de nº 001629/2012 – TC; Decisão nº 3134/2016 – TC 

É permitido, diante da legislação atual, que os Órgãos e Entidades Públicas da 
Administração Estadual, Direta ou Indireta, utilizem a tabela do SINAPI 
(Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) como 
base para a formulação dos orçamentos com os custos unitários (art. 7º, §2º, 
inciso II, da Lei n.º 8.666/1993) das licitações e contratações diretas das obras 
e serviços de engenharia? 
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Enquanto não disponibilizado um sistema de custos adotado pelo Estado do Rio 
Grande do Norte, com as respectivas peculiaridades e aceito por este Tribunal 
de Contas, diante da informação da Secretaria de Infraestrutura do Estado, é 
possível, exceto para serviços e obras de infraestrutura de transporte, a 
utilização dos dados do SINAPI-RN para formulação dos orçamentos com os 
custos unitários das licitações e contratações diretas das obras e serviços de 
engenharia ou, no caso de inviabilidade da definição dos custos pelo SINAPI-RN, 
a estimativa de custo global poderá ser apurada por meio da utilização de 
dados contidos em tabela de referência formalmente aprovada por órgãos ou 
entidades da administração pública federal, em publicações técnicas 
especializadas, em sistema específico instituído para o setor ou em pesquisa de 
mercado. 

REGULARIDADE FISCAL PRÉVIA EM DISPENSA LICITATÓRIA 

Processo de nº 001376/2012 – TC; Decisão nº 204/2016 

As certidões probatórias da regularidade para com as Fazendas Federal, 
Estadual e Municipal são sempre exigíveis nas hipóteses de contratação 
direta? 

É obrigatória a comprovação da regularidade do contratado para com as 
Fazendas Federal, Estadual e Municipal nos casos de dispensa e inexigibilidade 
de processo licitatório (contratação direta), em respeito aos princípios da 
isonomia e da legalidade.  

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO  

Processo de nº 5806/2018 – TC; Decisão nº 2285/2022 

No caso de contratação de artistas através de procedimento de 
inexigibilidade licitatória, pode acontecer o pagamento antecipado, parcial ou 
integral, do valor contratado, antes da apresentação do mesmo. Tendo em 
vista ser quase que praxe desses profissionais, exigirem o pagamento prévio 
por suas apresentações 

Conforme o art. 145 da Lei nº 14.133/2021, o pagamento antecipado de 
despesa pública será excepcionalmente possível, inclusive na hipótese da 
contratação de artistas com lastro em inexigibilidade licitatório, desde que 
atendidas as seguintes condicionantes: 1) prévia e expressa justificativa no 
processo licitatório, de forma a demonstrar a economia de verbas públicas ou a 
condição indispensável à aquisição do bem ou à prestação do serviço; 2) 
inserção da exigência contratual de que os recursos públicos afetados pela 
antecipação de pagamento venham a ser devolvidos na hipótese de 
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inadimplemento por parte do contratado, facultando-se, para tanto, a 
imposição contratual de garantias adicionais.  

  

 

 

LIMITE PRUDENCIAL DE DESPESA COM PESSOAL 

Processo de nº 9.548/2015 – TC; Decisão nº 2927/2016 – TC 

O PREVI-MOSSORÓ, na qualidade de autarquia pertencente à Administração 
Indireta da Prefeitura Municipal de Mossoró/RN, com receitas e despesas 
próprias, bem como, com autonomia administrativa e financeira, se submete 
ou não ao mesmo limite prudencial de despesas com pessoal imposto para a 
referida Pessoa Jurídica de Direito Público Interno “Município de 
Mossoró/RN”? 

Sim. As autarquias municipais se submetem ao limite prudencial de despesas 
com pessoal imposto ao Município (arts. 18 e 19, da LC nº 101/2000), uma vez 
que estão compreendidas, na qualidade de integrantes da Administração 
Indireta, nas referências aos entes federativos procedidas ao longo da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, em atenção à disposição expressa do seu art. 1º, §§2º 
e 3º, inciso I, alínea “b”. 

 

HIPÓTESE DE VEDAÇÃO À INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR (ART. 42 DA LRF) 

Processo de nº 002667/2012 – TC; Decisão nº 2822/2016 – TC 

A vedação à inscrição em restos a pagar de uma despesa sem a existência de 
disponibilidade financeira suficiente no dia 31 de dezembro a que se refere o 
art. 42 da LC 101/00, somente se dá no último ano de mandato ou se estende 
aos demais exercícios financeiros? 

O art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal disciplina a realização de despesas 
no período compreendido entre 1° de maio e 31 de dezembro do último ano de 
mandato (dois últimos quadrimestres, portanto) do titular de Poder ou órgão, 
que não poderá, sob pena de responsabilização, contrair despesas que não 
possam ser pagas integralmente dentro do ano ou deixem obrigações a serem 
pagas no exercício seguinte, a não ser que disponha de recursos financeiros 
suficientes para esse fim. IV.1) É possível, apesar de não ser recomendável – em 
atenção aos princípios e pressupostos que regem a Lei de Responsabilidade 
Fiscal –, haver, nos primeiros anos do mandato, a inscrição de despesas em 

LEI DE RESPONSABILIDADE 

FISCAL - LRF 
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restos a pagar sem que haja disponibilidade financeira, desde que se tenha 
previsão/dotação orçamentária para tanto. Cientifique o interessado, 
enviando-lhe cópia da Decisão n. 241/2016 – TC, proferida no Processo n. 
3243/2012 – TC, com os esclarecimentos supra, como parte integrante da 
resposta à presente Consulta. À DAE para cumprimento. 

 

CRÉDITO ADICIONAL POR DECRETO 

Processo de nº 011464/2013 – TC; Decisão nº 44/2016 – TC 

O Poder Executivo poderá inserir dispositivo na LOA que contenha autorização 
legislativa para abertura de crédito especial sem precisar de mandar projeto 
de lei para este feito? 

Os créditos especiais, destinados a despesas para as quais não haja dotação 
orçamentária específica, devem ser previamente autorizados por lei específica, 
não se admitindo autorização prévia na Lei Orçamentária Anual.  

 

DEFENSORIA PÚBLICA E LIMITES COM PESSOAL DA LRF 

Processo de nº 013195/2016 – TC; Decisão nº 1636/2017 – TC 

Caso o Poder Executivo ultrapasse os limites de gastos com pessoal, aplicam-
se à Defensoria Pública do Estado as restrições e sanções impostas pela Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF), quando esta não tenha contribuído para tanto, 
esteja com suas contas em equilíbrio e haja dotação orçamentária e saldo 
financeiro suficiente para suas próprias despesas? 

Na hipótese de eventual extrapolação dos limites de gastos com pessoal 
(prudencial ou máximo) por parte do Poder Executivo do Rio Grande do Norte, 
enquanto não houver a necessária adequação da Lei Complementar nº 
101/2000 à novel sistemática constitucional, não se aplicam à Defensoria 
Pública do Estado as restrições e penalidades previstas nos artigos 22 e 23 da 
LRF, por força do princípio da intranscendência (ou da personalidade) das 
sanções e das medidas restritivas de ordem jurídica, consoante jurisprudência 
do Egrégio Supremo Tribunal Federal. Todavia, a Defensoria Pública do Estado 
deve respeitar todas as demais regras referentes à responsabilidade fiscal, 
como as contidas no artigo 169, § 1º, incisos I e II, da Constituição Federal, nos 
artigos 16 e 17 da Lei de Responsabilidade Fiscal, na Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e na Lei de Orçamento Anual, no que tange às despesas com 
pessoal, especialmente ao equilíbrio econômico orçamentário-financeiro. 
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ENVIO DE LEI PARA AUMENTO DE SALÁRIOS, LIMITE PRUDENCIAL DA LRF E 
RESTRIÇÕES NOS 180 DIAS FINAIS DO MANDATO 

Processo de nº 7.208/2012; Decisão 571/2016 –TC 

Em tese, se um determinado município estivesse no limite prudencial da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, seria possível enviar projeto de lei ao Legislativo, 
concedendo aumento remuneratório ou reajuste de salário para servidores – 
ou, tão somente, para determinada categoria de servidores –, com efeitos 
financeiros para o exercício financeiro do ano subsequente? 

Ao se atingir o limite prudencial previsto no art. 22 da LRF, o envio de projeto 
de lei voltado para aumento de despesa pública representa medida maculada 
com vício de inconstitucionalidade, por agredir o disposto no art. 169 da 
Constituição da República de 1988.  

Se porventura um Chefe do Poder Executivo Municipal estiver nos últimos 180 
(cento e oitenta) dias finais de seu mandato, ele poderá enviar projeto de lei à 
Câmara Municipal concedendo aumento remuneratório ou reajuste para os 
servidores – ou, tão somente, para determinada categoria de servidores –, 
com efeitos financeiros para o exercício financeiro do ano subsequente? 

Dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias que antecede o fim do mandato, 
o envio de projeto de lei que trate do aumento de servidores pelo titular do 
Poder Executivo representa medida revestida de ilegalidade, por afronta ao art. 
21, parágrafo único, da Lei Complementar Federal nº 101/00, configurando, 
inclusive, conduta criminosa tipificada no art. 359-G, do Código Penal (Decreto-
Lei n. 2.848/1940). 

 

RESTRIÇÕES DA LRF E POSSIBILIDADE DE CONCURSO PARA AS POLÍCIAS  

Processo de nº 14.886/2015 – TC; Decisão de nº 664/2016 – TC 

É lícito e regular o Órgão ou Poder Estadual que esteja com sua despesa total 
com pessoal extrapolando o limite legal definido no art. 20, inciso II, da LRF: 

a) Autorizar e realizar concurso público destinado a provimento de cargo 
público, decorrente reposição (sic) em virtude de aposentadoria ou 
falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e segurança? 

Sim, é possível a realização de concurso público destinado a provimento de 
cargos públicos, decorrente de reposição em virtude de aposentadoria ou 
falecimento de servidores unicamente das áreas essenciais, quais sejam: 
educação, saúde e segurança. 



85 
 

b) Sendo o curso de formação técnico-profissional uma das etapas do 
concurso público, a despesa prevista em lei e decorrente do pagamento da 
bolsa de estudos, seria contabilizada como despesa com pessoal? 

Sim, a despesa decorrente do pagamento de bolsa de estudos, por possuir 
nítido caráter remuneratório, deve ser inserida no cálculo da despesa com 
pessoal. 

c) Sendo o termo “aposentadoria” aplicado unicamente ao servidor civil, 
poder-se-ia aquele ser entendido genericamente como passagem para a 
inatividade, englobando também a “transferência para a reserva 
remunerada” e a “reforma”, formas de inatividade dos servidores militares? 

Sim, ao se referir à “aposentadoria” na LRF o legislador disse menos do que 
deveria, logo, em interpretação extensiva, conforme Decisão n. 2056/2014-TC 
proferida no âmbito do Processo n. 006470/2014-TC, o termo abrange a 
“inatividade” no serviço público, o que além da aposentadoria para o servidor 
público civil, inclui a reforma e a reserva remunerada para o servidor público 
militar. 

d) Sendo a “aposentadoria ou falecimento” espécies do gênero 
vacância/desligamento do cargo público e considerando que um dos objetivos 
da LRF é o controle da despesa com pessoal, poder-se-ia estender a reposição 
a outras formas de vacância/desligamento, como por exemplo a “exoneração, 
demissão, licenciamento, exclusão a bem da disciplina, deserção, perda do 
posto ou graduação, etc.”, já que em todos estes casos a despesa com pessoal 
é suprimida? 

Sim, todas as espécies de vacância de cargo público, em particular, as do 
militarismo, que tenham suprimidas as suas respectivas despesas, conforme 
Decisão n. 2056/2014-TC proferida no âmbito do Processo n. 006470/2014-TC, 
devem ser computadas para fins de reposição de pessoal nas áreas essenciais. 
No tocante à reserva remunerada, hipótese de vacância também contabilizada 
para fins de reposição de pessoal, caso o militar retorne ao serviço ativo, nos 
termos da Lei Estadual n. 4.630/76, há de se observar essa ocorrência, para fins 
de cálculo das efetivas vagas existentes passíveis de reposição.  

e) Em caso de vacância ou desligamento de servidor em estágio probatório, 
esta “vaga” poder-se-ia ser computada para os fins de reposição de que trata 
a LRF? 

Sim, é possível computar o cargo vago para fins de reposição, em virtude de 
desligamento de servidor em estágio probatório, desde que dentro do prazo, 
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portanto, antes da estabilização, conforme Decisão n. 167/2014 – TC, proferida 
no âmbito do Processo n. 1290/2014 – TC.  

f) Quando a parte final do inciso IV, do parágrafo único, do art. 22 da LRF fala 
em “servidores das áreas de segurança”, abrange também os servidores da 
atividade meio? 

Não. A exceção legal pontuada só se aplica aos servidores vinculados às 
atividades-fim da segurança. 

g) Licitar e contratar empresa de terceirização de mão-deobra em substituição 
direta de servidores e empregados públicos? Mesmo sendo esta despesa 
contabilizada como “Outras Despesas de Pessoal” seria a mesma computada 
na despesa total com pessoal? 

Sim, é possível licitar e contratar empresa de terceirização de mão-de-obra em 
substituição direta de servidores e empregados públicos, desde que para o 
exercício de atividade-meio. Todavia, ela é vedada na área da segurança 
pública, em virtude da indelegabilidade do poder de polícia e da constituição de 
atos administrativos, ainda mesmo em situações que se possa dizer que são 
atividades-meio em relação às finalidades do órgão público, salvo se 
consideradas atividades secundárias consubstanciadas em atos materiais, que 
precedem atos jurídicos de polícia ou decisórios. A despesa decorrente de tal 
contratação deve ser contabilizada no grupo despesa ‘pessoal e encargos 
sociais’, computando-se na despesa total com pessoal para fins de apuração de 
limites de despesa com pessoal; porém, não se enquadra em tal hipótese 
apenas a contração de terceiros para execução de atividades que, 
simultaneamente: (i) sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos 
assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade; (ii) 
não sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do 
quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em 
contrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria extinto, total ou 
parcialmente; e, (iii) não caracterizem relação direta de emprego.  

PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

Processo de nº 010478/2011 – TC; Decisão nº 28/2017 – TC 

O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério 
público da educação básica imposto à União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios pela Lei Federal nº 11.738/2008 se enquadra na exceção prevista 
no art. 22, parágrafo único, inciso I da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal? Caso a resposta seja positiva, os reajustes salariais 
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concedidos aos profissionais do magistério público da educação básica do 
Município de Jaçanã-RN são dedutíveis do limite de despesa com pessoal? 

Sim. A adoção de piso salarial nacional mínimo para os profissionais do 
magistério público da educação básica e os reajustes posteriores enquadram-se 
na hipótese excepcional prevista no art. 22, inciso I, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, relativa à determinação legal de abrangência nacional. Não obstante a 
determinação legal para pagamento de piso salarial nacional, o Poder Executivo 
permanece com a obrigação de adequar os demais gastos de pessoal, devendo 
adotar as medidas compensatórias previstas nos artigos 22 e 23 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e no art. 169, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal , caso 
os limites legais sejam atingidos ou ultrapassados. 

REGIME PRÓPRIO PREVIDENCIÁRIO – INATIVOS E DESPESA COM PESSOAL 

Processo de nº 18480/2015 – TC; Decisão nº 265/2018 - TC 

Para efeito do cômputo das despesas de pessoal em cotejo com o montante 
resultante da apuração da receita corrente líquida, deverá ser extirpado, do 
total das despesas de pessoal, o valor correspondente ao cálculo dos valores 
das despesas realizadas com aposentados? 

A estrutura constitucional da política remuneratória no âmbito da 
administração pública brasileira determina, por força do art. 18 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que a despesa com inativos deve ser computada como 
despesa pública com pessoal, com exceção da situação jurídica delimitada no 
art. 19, §1º, inciso VI. Além disso, para os entes federados que instituírem 
regime próprio de previdência social aquele cômputo deve ser contabilizado 
pelo respectivo Poder Executivo Estadual, responsável pela gestão 
previdenciária, nos termos do art. 1º, inciso VIII da lei 9.717/1998 e conforme 
determina o Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro 
Nacional.  

Vantagens contempladas por leis sancionadas em datas anteriores ao período 
em que os limites das despesas com pessoal estavam aquém do previsto no 
caput do art. 22 da LRF, podem continuar a ser implantadas sob a proteção de 
determinação legal? 

Em relação ao cumprimento de lei que determina adimplemento da política 
remuneratória em virtude da superveniência do atingimento do limite 
prudencial, resta defeso a suspensão da eficácia daquele tipo de norma jurídica 
em virtude do princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos, 
salvo se a própria norma legal instituidora assim o dispuser como 
condicionante para sua implementação. Ademais, vale informar que a 
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obrigatoriedade de realização de despesas com pessoal decorrentes de 
determinação legal não dispensa o órgão ou poder de adotar as medidas legais 
previstas de readequação do gasto a que aludem o art. 169, §§3º e 4º da 
Constituição Federal e arts. 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal 

ATUALIZAÇÃO E AUMENTO DE REMUNERAÇÃO; DATA-LIMITE DA LRF 

Processo de nº 004327/2012 – TC; Decisão nº 72/2017 – TC 

É permitida a atualização do Piso Salarial dos professores nos moldes do que 
determina a Lei n. 11.738/2008, dentro do período a que se refere o citado 
inciso VIII da Lei 9.504/1997? Vale dizer, a mera atualização do piso salarial 
dos professores da rede municipal de ensino após o dia 09 de abril de 2012 
viola o art. 73, VIII, da Lei 9.504/97? 

A atualização anual do piso salarial profissional nacional do magistério público 
da educação básica deve ser realizada no mês de janeiro, conforme disposto no 
art. 5º da Lei Federal nº 11.738/2008. Considerando que a vedação da Lei 
Federal nº 9.504/1997 engloba o período de 180 (cento e oitenta) dias antes da 
eleição até a posse dos eleitos, o reajuste do piso salarial dos profissionais do 
magistério em janeiro não encontra óbice na referida Lei. 

É permitida a atualização salarial de outras categorias específicas de 
servidores municipais, conforme os ditames de suas respectivas leis de planos, 
cargos e salários, acima da variação da inflação do ano de 2012, após o dia 09 
de abril de 2012? 

Não é permitida. O encaminhamento de projeto de lei de revisão geral de 
remuneração de servidores públicos que exceda à mera recomposição da perda 
do poder aquisitivo sofre expressa limitação do art. 73, inciso VIII, da Lei no 
9.504/97, na circunscrição do pleito, não podendo ocorrer nos 180 (cento e 
oitenta) dias que antecedem a eleição até a posse dos eleitos.  

POSSIBILIDADE DE DESCONTO E PROGRAMAS FEDERAIS NA DESPESA COM 
PESSOAL 

Processo de nº 003158/2018 – TC 

Podem ser excluídas das despesas com pessoal, previstas na Lei de 
Responsabilidade Fiscal, os gastos decorrentes de programas federais (a 
exemplo do Programas de Saúde da Família – PSF, do Programa de Agentes 
Comunitários de Saúde – PACS, do Programa Atenção Básica – PAB etc), como 
já permitiu outros Tribunais de Contas do país? 

Não, as remunerações pagas pelos municípios em decorrência da execução de 
programas federais, tais como os Programas de Saúde da Família – PSF, o 
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Programa de Agentes Comunitários de Saúde – PACS e o Programa Atenção 
Básica – PAB, não podem ser excluídas da base de cálculo das despesas 
municipais com pessoal para fins de verificação dos limites estipulados pelo 
artigo 19 da Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 
101/2000), tendo em vista que, além de se enquadrarem no conceito de gastos 
funcionais delineado pelo art. 18 desta mesma legislação, estes atos de despesa 
pública são patrocinados por meio de transferências correntes da União 
Federal que se incorporam à receita corrente líquida dos próprios municípios 
beneficiários, tudo em conformidade com a interpretação combinada entre o 
art. 11, §1º, da Lei Federal nº 4.320/1964 e o artigo 2º, IV, da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar Federal nº 101/2000). 

EXCESSO DE ARRECADAÇÃO 

Processo de nº 300613/2021 – TC 

Existe obrigatoriedade de o Poder Executivo destinar o excesso de 
arrecadação aos demais poderes e órgãos autônomos para fins de abertura 
de créditos adicionais aos respectivos orçamentos? 

Não há previsão constitucional ou legal quanto à obrigatoriedade de o Poder 
Executivo efetuar repasse de eventual excesso de arrecadação aos demais 
poderes e órgãos autônomos para fins de abertura de créditos adicionais, 
exceto se houver previsão na respectiva Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

Os poderes e órgãos autônomos do Estado do Rio Grande do Norte têm 
direito ao repasse do excesso de arrecadação para atender as despesas com 
pessoal e as demais despesas? 

Em face do que dispõe a LRF, os poderes e órgãos autônomos do Estado do Rio 
Grande do Norte terão direito ao repasse do excesso de arrecadação da receita 
corrente líquida, mediante a aplicação dos percentuais correspondentes aos 
limites individuais da despesa com pessoal de cada poder ou órgão, 
exclusivamente para o atendimento das dotações correspondentes às despesas 
com pessoal e encargos sociais 

NATUREZA JURÍDICA DA PROGRESSÃO FUNCIONAL DE PRAÇAS E OFICIAIS 
MILITARES 

Processo de nº 647/2018 – TC; Decisão nº 35/2022 - TC 

A progressão funcional de praças e oficiais militares, dentro das carreiras 
específicas, prevista no art. 10 da LCE nº 463/2012, pode ser enquadrada 
como exceção proveniente de “determinação legal ou contratual”, conforme 
art. 22, parágrafo único, IV, da LC nº 101/2000 – LRF?   
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Sim. A progressão funcional de praças e oficiais militares tem natureza de 
‘determinação legal’, enquadrando-se na exceção prevista no artigo 22, inciso I, 
da Lei Complementar nº 101/2000, pelo que poderá ser concedida mesmo 
quando superado o limite legal de despesa com pessoal, caso em que será 
obrigatório ao gestor adotar as medidas compensatórias estabelecidas no 
artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 169 da Constituição Federal 
de 1988. 

  

 

CONVÊNIO COM PLANO DE SAÚDE PRIVADA 
Processo de nº 002920/2009 – TC; Decisão nº 42/2016 – TC 
 
É possível o Poder Legislativo Municipal realizar convênio com um plano de 
saúde privado, para atender aos funcionários municipais? 
 
É possível ser fornecida, com dispêndio público, assistência suplementar à 
saúde ao servidor público municipal, ativo e inativo, incluindo pensionistas e 
dependentes, desde que este direito seja expressamente previsto em lei;  
A assistência suplementar à saúde pode ser instrumentalizada, conforme 
previsão legal, por convênio ou contrato, ou ainda na forma de auxílio, cabendo 
a melhor escolha a cada ente político, consoante critérios de oportunidade e 
conveniência;  
O convênio somente pode ser celebrado, após prévio chamamento público, 
com operadoras privadas de plano de assistência à saúde, organizadas na 
modalidade de autogestão, sem fins lucrativos, devidamente autorizadas pela 
ANS e patrocinadas pelo Poder Público;  
O contrato pode ser celebrado, após prévia e regular licitação, com operadoras 
de planos e seguros privados à saúde em geral, devidamente autorizados pela 
ANS;  
O auxílio consiste no ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor 
com planos ou seguros privados de assistência à saúde autorizados pela ANS, 
contratado a livre escolha do servidor;  
Os recursos públicos para a assistência à saúde do servidor devem ser oriundos 
do orçamento fiscal e da seguridade social, com a devida previsão na Lei 
Orçamentária Anual, após prévia dotação orçamentária suficiente e autorização 
específica na Lei de Diretrizes Orçamentária; e,  

PLANO DE SAÚDE  

COMPLEMENTAR PARA 

SERVIDORES 
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Os gastos com a assistência à saúde do servidor devem observar os limites da 
despesa com pessoal exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como, 
na hipótese dos servidores do Poder Legislativo municipal, os limites 
específicos dispostos na Constituição Federal 

 
 
 

COMPETÊNCIA PARA JULGAR AS CONTAS DA MESA DA CÂMARA MUNICIPAL 
Processo de nº 6.410/2009 – TC; Decisão nº 56/2010 – TC 
Versam os autos acerca de consulta formulada pela Prefeitura Municipal de 
Vera Cruz/RN, questionando a esta Corte de Contas sobre a competência para 
julgamento das contas prestadas por mesa diretora do Legislativo Municipal. 
 
A Câmara Municipal não tem competência para apreciar as contas de sua Mesa 
Diretora;  
No caso de Município do Rio Grande do Norte, compete ao Tribunal de Contas 
do Estado julgar as contas prestadas por presidente de Câmara Municipal. 

 

FUNDOS ESPECIAIS, LICITAÇÃO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

Processo de nº 5525/2015 – TC; Decisão nº 3137/2016 – TC 

Os contratos administrativos para aquisição de produtos ou serviços 
destinados à Secretaria Municipal de Saúde, devem ser firmados em nome do 
Fundo Municipal de Saúde com dados do seu respectivo Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas – CNPJ ou em nome do Município com dados do seu 
respectivo Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ? 

Os contratos administrativos celebrados à conta dos Fundos Municipais 
Especiais, ante a ausência de personalidade jurídica destes, salvo disposição 
legal em contrário, devem ser realizados pelo próprio Município, por 
intermédio da Secretaria Municipal respectiva ou órgão equivalente, de acordo 
com a fixação das autoridades gestoras do orçamento.  

A aprovação do Projeto Básico ou Termo de Referência, a autorização para 
abertura de procedimento licitatório, a homologação do procedimento, a 
assinatura do respectivo contrato para aquisição de produtos ou serviços 
destinados à Secretaria Municipal de Saúde, devem ser assinadas pelo 
Prefeito Municipal, pelo Secretário Municipal de Saúde ou por ambos? 

Os atos administrativos relativos a procedimento licitatório e contrato 
administrativo devem ser procedidos pelo titular da respectiva Secretaria 

PRESTAÇÃO DE CONTAS 
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Municipal, quando se tratar da autoridade responsável pela gestão do 
orçamento, ou órgão equivalente. Caso contrário, os mencionados atos 
administrativos devem ser realizados pelo próprio Prefeito.  

As notas fiscais dos produtos ou serviços destinados à Secretaria Municipal de 
Saúde devem ser expedidas em nome do Fundo Municipal de Saúde com 
dados do seu respectivo Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ ou em 
nome do Município com dados do seu respectivo Cadastro Nacional de 
Pessoas Jurídicas – CNPJ? 

Os documentos comprobatórios das despesas realizadas pelas Secretarias 
Municipais, com dotação orçamentária específica, devem ser emitidos em 
nome da própria Secretaria. De outro modo, quando o titular da respectiva 
Secretaria não figurar como ordenador de despesas, nas notas fiscais e recibos 
deve constar o CNPJ do Município. 

 

 

 

CÔMPUTO DO TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO PARA GRATIFICAÇÃO ADICIONAL 

Processo de nº 009332/2013 – TC; Decisão nº 3462/2016 – TC 

Tendo em vista que a redação do art. 117 deixa claro que, quanto ao tempo 
de serviço prestado à União, a outro Estado, Município ou ao Distrito Federal, 
só deve ser contado para efeitos de aposentadoria e disponibilidade, que 
interpretação deve ser dada ao art. 29, §2º, da Constituição Estadual, já que 
no seu texto o tempo prestado nessas esferas é considerado também para 
adicional qüinqüenal? 

Os efeitos da averbação do tempo de serviço prestado à União, a outro Estado, 
ao Município ou ao Distrito Federal, requeridos após a publicação da Emenda 
Constitucional nº 13/2014, limitam-se à aposentadoria e à disponibilidade, não 
mais contemplando a concessão de gratificação adicional.  

ESTÁGIO PROBATÓRIO 

Processo de nº 1128/2019 – TC; Decisão nº 183/2021 – TC 

Ante a necessidade de os órgãos públicos procederem a avaliação dos seus 
servidores efetivos para fins de aferição do preenchimento dos requisitos do 
estágio probatório, é sempre necessária a formação de Comissão Avaliadora?  

REGIME JURÍDICO 
PRÓPRIO DOS SERVIDORES 
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Sim, decorrendo tal exigência da expressa redação do Art. 41, § 4º, da 
Constituição Federal. 

Acaso positivo o questionamento supra, é viável que tal comissão – na 
ausência de servidores efetivos e/ou estáveis no mesmo órgão em referência 
– possa ser composta tão somente por servidores ocupantes de cargos de 
provimento em comissão e/ou agentes políticos? 

Excepcional e temporariamente sim, devendo tal fato restar assentado e 
comprovado no processo de nomeação da comissão e apenas até que os 
primeiros servidores venham a ser estabilizados e possam compô-la. 

 

APOSENTADORIA ESPECIAL DO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA 

Processo de nº 301792/2021 – TC; Decisão nº 304/2021 – TC 

Diante do princípio da legalidade e da ausência de regulamentação legal da 
Aposentadoria Especial do Portador de Deficiência na Lei Complementar n.º 
060/11, do PREVI - Mossoró, é cabível a concessão do sobredito benefício 
previdenciário aplicando-se, tão somente, o regramento do RGPS? 

Sim, pois a inércia do legislador local não pode ser empecilho à concessão de 
direito constitucionalmente garantido, sendo cabível nesse casosolução 
integrativa através da interpretação analógica da Lei Complementar Federal nº 
142/2013 e de toda a legislação aplicável ao RGPS, até que o ente em questão 
edite regulamentação própria. 

Em caso positivo, mostra-se cabível a compensação previdenciária? 

Sim, pois a compensação previdenciária é regra prevista no art. 201, § 9º, da 
Constituição Federal, a qual não comporta exceção. 

 

 

 

ITENS CLASSIFICÁVEIS COMO DESPESA COM PESSOAL  

Processo de nº 12.704/2013 – TC; Decisão nº 1482/2014 – TC 

Tratam os autos de consulta formulada pelo Prefeito Municipal de 
Extremoz/RN na qual questiona a esta Corte de Contas: a) se a contribuição 
previdenciária devida pelos servidores, a contribuição patronal e os encargos 
sociais integram a composição da despesa com pessoal, para fins do art. 20 

REGIME PRÓPRIO 

PREVIDÊNCIA 
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da Lei de responsabilidade Fiscal, e; b) se as exclusões autorizadas no art. 19, 
§ 1º, VI, alínea “a” e “b”, da LRF, induzem ao convencimento de que olimite de 
gasto com pessoal deverá ter como base de cálculo a folha de pagamento, 
composta,exclusivamente pelas espécies remuneratórias descritas na rubrica 
orçamentária Vencimentos e Vantagens Fixas. 

As contribuições previdenciárias cobradas dos servidores públicos não são 
consideradas despesas com pessoal; b) as contribuições previdenciárias 
patronais, sem elas afetadas a regime próprio ou ao regime geral, são 
consideradas despesas com pessoal, inclusive para fins dos cálculos da Lei de 
Responsabilidade Fiscal; c) os encargos sociais são considerados despesas com 
pessoal; d) integram as despesas com pessoal a soma dos gastos com ativos, 
inativos e pensionistas, referentes a quaisquer espécies remuneratórias, 
inclusive vantagens pessoais de qualquer natureza, ressalvadas as exceções 
expressamente trazidas pelo art. 19, § 1º da LRF. 

REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA, DESPESAS COM INATIVOS E CÔMPUTO 
DOS GASTOS COM PESSOAL 

Processo de nº 18480/2015 – TC; Decisão nº 265/2018 – TC 

Para efeito do cômputo das despesas de pessoal em cotejo com o montante 
resultante da apuração da receita corrente líquida, deverá ser extirpado, do 
total das despesas de pessoal, o valor correspondente ao cálculo dos valores 
das despesas realizadas com aposentados? 

A estrutura constitucional da política remuneratória no âmbito da 
administração pública brasileira determina, por força do art. 18 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, que a despesa com inativos deve ser computada como 
despesa pública com pessoal, com exceção da situação jurídica delimitada no 
art. 19, §1º, inciso VI. Além disso, para os entes federados que instituírem 
regime próprio de previdência social aquele cômputo deve ser contabilizado 
pelo respectivo Poder Executivo Estadual, responsável pela gestão 
previdenciária, nos termos do art. 1º, inciso VIII da lei 9.717/1998 e conforme 
determina o Manual de Demonstrativos Fiscais da Secretaria do Tesouro 
Nacional. 

Vantagens contempladas por leis sancionadas em datas anteriores ao período 
em que os limites das despesas com pessoal estavam aquém do previsto no 
caput do art. 22 da LRF, podem continuar a ser implantadas sob a proteção de 
determinação legal? 

Em relação ao cumprimento de lei que determina adimplemento da política 
remuneratória em virtude da superveniência do atingimento do limite 
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prudencial, resta defeso a suspensão da eficácia daquele tipo de norma jurídica 
em virtude do princípio constitucional da irredutibilidade dos vencimentos, 
salvo se a própria norma legal instituidora assim o dispuser como 
condicionante para sua implementação. Ademais, vale informar que a 
obrigatoriedade de realização de despesas com pessoal decorrentes de 
determinação legal não dispensa o órgão ou pode de adotar as medidas legais 
previstas de readequação do gasto a que aludem o art. 169, §§3º e 4º da 
Constituição Federal e arts. 22 e 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal.  

NATUREZA JURÍDICA DA AVERBAÇÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO PRETÉRITO 
PARA OS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INTEGRANTES DO RPPS 

Processo de nº 157/2017 – TC; Decisão nº 3225/2022 – TC 

Qual será a natureza jurídica da averbação de tempo de contribuição 
pretérito, para os servidores públicos estaduais, integrantes do Regime 
Próprio de Previdência Social – RPPS, que no passado tenham laborado em 
sociedades de economia mista e/ou empresas publicas estaduais. Tempo de 
serviço público ou privado? 

O tempo de serviço referente a vínculos laborais anteriormente mantidos pelos 
servidores públicos estaduais junto à empresas públicas ou a sociedades de 
economia mista possui natureza jurídica predominantemente de direito 
privado, não se enquadrando, para fins de averbação, no conceito legal de 
serviço público contido no art. 114 da Lei Complementar Estadual nº 122/1994. 

Quando o servidor laborou em sociedades de economia mista e/ou empresas 
públicas pertencentes a outro Estado, à União ou a Municípios, como será 
considerada a averbação do seu tempo, e para quais fins? 

 A averbação do tempo de serviço precedentemente exercido junto às 
empresas estatais de quaisquer entes federativos pelos servidores estaduais 
titulares de cargos públicos efetivos produz reflexos jurídicos restritos ao 
preenchimento dos requisitos de aposentadoria ou de disponibilidade, nos 
termos do art. 117, caput e inciso III, da Lei Complementar Estadual nº 
122/1994 
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OPÇÃO REMUNERATÓRIA E SUBSÍDIO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL COM 
ACRÉSCIMO DE VANTAGEM 

Processo de nº 7653/2015 – TC; Decisão nº 572/2016 – TC 

A Lei Complementar Municipal nº 03, de 30 de setembro de 2009, dispõe 
sobre a organização Administrativa do Poder Executivo do Município de São 
José do Seridó e dispõe em seu artigo 43, com redação dada pela Lei 
Complementar nº 28, de 25 de janeiro de2013: Art. 43. O servidor efetivo que 
ocupar cargo de provimento em comissão poderá optar pela remuneração do 
cargo efetivo ou do cargo comissionado acrescida de 2/3 (dois terços). Se um 
servidor efetivo vier a ocupar um cargo de Secretário Municipal, que recebe a 
sua remuneração através de subsídio (artigo 29, V, da Constituição Federal), 
essa regra do artigo 43 pode ser aplicada? 

Servidor público ocupante de cargo efetivo do quadro permanente de pessoal 
do Município que vier a ocupar um cargo de Secretário Municipal, optando, se 
previsto em lei, ante a impossibilidade de acumular os cargos públicos, por 
perceber o respectivo subsídio, não poderá receber qualquer outra vantagem 
remuneratória, muito menos a prevista no art. 43, da Lei Complementar 
Municipal nº 03, de 30 de setembro de 2009, que dispõe sobre a organização 
Administrativa do Poder Executivo do Município de São José do Seridó/RN, com 
a redação dada pela Lei Complementar nº 28, de 25 de janeiro de 2013, até 
porque o cargo político referido não se confunde com o cargo em comissão, 
para fins remuneratórios.  

ANTECIPAÇÃO DE DÉCIMO TERCEIRO PARA A DATA DE ANIVERSÁRIO DO 
SERVIDOR 

Processo de nº 000877/2007 – TC; Decisão nº 65/2010 – TC 

Versam os autos acerca de consulta formulada pelo Prefeito Municipal de 
Barcelona/RN, questionando a esta Corte de Contas sobre a possibilidade de 
ser efetuado o pagamento do 13º salário ao servidor público municipal no 
mês de seu aniversário, e de que forma deve-se proceder se o servidor for 
exonerado, a fim de ser ressarcido o Município de eventual excesso percebido 
pelo servidor. 

É possível antecipar, para o mês do respectivo aniversário, parte do pagamento 
do décimo terceiro salário ao servidor público, desde que haja previsão legal a 
respeito, que deverá definir o percentual a ser pago de forma antecipada;  

REMUNERAÇÃO DE  

SERVIDORES E AGENTES 

PÚBLICOS 
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Acaso chegue ao fim o vínculo do servidor com a Administração, esta deve 
buscar o ressarcimento do valor pago além do devido, mediante instauração de 
processo administrativo. 

CÁLCULO SALARIAL DE MENSALISTAS 

Processo de nº 006404/2011 - TC; Decisão nº 1218/2016 – TC 

Qual a forma correta de se calcular o salário proporcional para os 
empregados mensalistas, especificamente nos meses que contém número de 
dias diferente de 30 (trinta)? 

O cálculo do salário proporcional dos empregados mensalistas, especialmente 
nos meses que possuem número de dias diferente de 30 (trinta), dar-se-á 
dividindo o salário mensal correspondente à duração do trabalho pelo número 
de dias do mês, nos moldes do previsto no art. 64, parágrafo único, da CLT, 
aplicável à espécie.  

ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO 

Processo de n° 2.920/2009 – TC; Decisão nº 42/2016 

É possível o Poder Legislativo Municipal realizar convênio com um plano de 
saúde privado, para atender aos funcionários municipais? 

É possível ser fornecida, com dispêndio público, assistência suplementar à 
saúde ao servidor público municipal, ativo e inativo, incluindo pensionistas e 
dependentes, desde que este direito seja expressamente previsto em lei;  

A assistência suplementar à saúde pode ser instrumentalizada, conforme 
previsão legal, por convênio ou contrato, ou ainda na forma de auxílio, cabendo 
a melhor escolha a cada ente político, consoante critérios de oportunidade e 
conveniência;  

O convênio somente pode ser celebrado, após prévio chamamento público, 
com operadoras privadas de plano de assistência à saúde, organizadas na 
modalidade de autogestão, sem fins lucrativos, devidamente autorizadas pela 
ANS e patrocinadas pelo Poder Público;  

O contrato pode ser celebrado, após prévia e regular licitação, com operadoras 
de planos e seguros privados à saúde em geral, devidamente autorizados pela 
ANS;  

O auxílio consiste no ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor 
com planos ou seguros privados de assistência à saúde autorizados pela ANS, 
contratado a livre escolha do servidor;  
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Os recursos públicos para a assistência à saúde do servidor devem ser oriundos 
do orçamento fiscal e da seguridade social, com a devida previsão na Lei 
Orçamentária Anual, após prévia dotação orçamentária suficiente e autorização 
específica na Lei de Diretrizes Orçamentária; e,  

Os gastos com a assistência à saúde do servidor devem observar os limites da 
despesa com pessoal exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como, 
na hipótese dos servidores do Poder Legislativo municipal, os limites específicos 
dispostos na Constituição Federal 

 

ENVIO DE LEI PARA AUMENTAR SALÁRIO E RESTRIÇÕES DA LRF 

Processo de nº 7.208/2012 – TC; Decisão nº 571/2016 – TC 

Em tese, se um determinado município estivesse no limite prudencial da Lei de 
Responsabilidade Fiscal, seria possível enviar projeto de lei ao Legislativo, 
concedendo aumento remuneratório ou reajuste de salário para servidores – 
ou, tão somente, para determinada categoria de servidores –, com efeitos 
financeiros para o exercício financeiro do ano subsequente? 

Ao se atingir o limite prudencial previsto no art. 22 da LRF, o envio de projeto 
de lei voltado para aumento de despesa pública representa medida maculada 
com vício de inconstitucionalidade, por agredir o disposto no art. 169 da 
Constituição da República de 1988.  

Se porventura um Chefe do Poder Executivo Municipal estiver nos últimos 180 
(cento e oitenta) dias finais de seu mandato, ele poderá enviar projeto de lei à 
Câmara Municipal concedendo aumento remuneratório ou reajuste para os 
servidores – ou, tão somente, para determinada categoria de servidores –, 
com efeitos financeiros para o exercício financeiro do ano subsequente? 

Dentro do prazo de 180 (cento e oitenta) dias que antecede o fim do mandato, 
o envio de projeto de lei que trate do aumento de servidores pelo titular do 
Poder Executivo representa medida revestida de ilegalidade, por afronta ao art. 
21, parágrafo único, da Lei Complementar Federal nº 101/00, configurando, 
inclusive, conduta criminosa tipificada no art. 359-G, do Código Penal (Decreto-
Lei n. 2.848/1940). 

 

 

 



99 
 

GRATIFICAÇÃO, SALÁRIO E RESERVA LEGAL 

Processo de nº 1649/2016 – TC; Decisão nº 665/2016 – TC 

Os presidentes das Câmaras Municipais de Vereadores podem majorar os 
vencimentos dos respectivos servidores públicos através de gratificações 
instituídas por Resolução? 

Não. A partir da Emenda Constitucional nº 019, de 1998, a fixação e a alteração 
de remuneração de servidores públicos devem atender ao princípio da reserva 
legal, observada a iniciativa privativa em cada caso, conforme previsto no art. 
37, inciso X, da Constituição Federal. Em atenção ao princípio da simetria 
constitucional, a Lei Orgânica do Município de Mossoró prevê em seu art. 58, II, 
a competência exclusiva da Câmara Municipal para iniciativa de lei que 
disponha sobre organização dos serviços administrativos, criação, 
transformação ou extinção de seus cargos, empregos e funções e fixação da 
respectiva remuneração, em consonância com o disposto no art. 51, IV e 52, 
XIII, da Constituição Federal.  

Uma rubrica de gratificação instituída por Resolução do Presidente de uma 
Câmara Municipal de Vereadores poderá ser incorporada aos proventos dos 
servidores? 

Não. A partir da Emenda Constitucional nº 019, de 1998, uma gratificação 
instituída por Resolução da Câmara Municipal padece de inconstitucionalidade 
por violação ao princípio da reserva legal previsto no art. 37, inciso X, da 
Constituição Federal. Já no que tange ao regime de previdência de caráter 
contributivo e solidário, previsto no § 3º do art. 40 da Constituição Federal e no 
art. 2º da Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2003, a 
indagação quanto à incorporação perde relevância, uma vez que, neste caso, o 
cálculo dos proventos de aposentadoria deverá considerar a média aritmética 
simples das maiores remunerações utilizadas como base para as contribuições 
do servidor aos regimes de previdência a que esteve vinculado, 
correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo 
desde a competência julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se 
posterior àquela competência, na forma da Lei 10.887, de 18 de junho de 2004. 

Uma gratificação paga em razão da função pode ter seu valor fixado acima de 
100% (cem por cento) do salário base do servidor? 

Não há previsão expressa que limite os valores de gratificações instituídas por 
lei. No entanto, os legisladores deverão observar os limites constitucionais para 
as despesas com o Poder Legislativo, inclusive pessoal (art. 29-A, § 1º, 37, XI, 
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todos da Constituição Federal), além das limitações previstas na Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

 

PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO E LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL 

Processo de nº 010478/2011 – TC; Decisão nº 28/2017 – TC 

O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério 
público da educação básica imposto à União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios pela Lei Federal nº 11.738/2008 se enquadra na exceção prevista 
no art. 22, parágrafo único, inciso I da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal? Caso a resposta seja positiva, os reajustes salariais 
concedidos aos profissionais do magistério público da educação básica do 
Município de Jaçanã-RN são dedutíveis do limite de despesa com pessoal? 

Sim. A adoção de piso salarial nacional mínimo para os profissionais do 
magistério público da educação básica e os reajustes posteriores enquadram-se 
na hipótese excepcional prevista no art. 22, inciso I, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, relativa à determinação legal de abrangência nacional. Não obstante a 
determinação legal para pagamento de piso salarial nacional, o Poder Executivo 
permanece com a obrigação de adequar os demais gastos de pessoal, devendo 
adotar as medidas compensatórias previstas nos artigos 22 e 23 da Lei de 
Responsabilidade Fiscal e no art. 169, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal , caso 
os limites legais sejam atingidos ou ultrapassados.  

POSSIBILIDADE DE VALE ALIMENTAÇÃO AOS COMISSIONADOS 

Processo de nº 8083/2013 – TC; Decisão nº 505/2013 – TC 

O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério 
público da educação básica imposto à União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios pela Lei Federal nº 11.738/2008 se enquadra na exceção prevista 
no art. 22, parágrafo único, inciso I da Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de 
Responsabilidade Fiscal? Caso a resposta seja positiva, os reajustes salariais 
concedidos aos profissionais do magistério público da educação básica do 
Município de Jaçanã-RN são dedutíveis do limite de despesa com pessoal? 

Sim. A adoção de piso salarial nacional mínimo para os profissionais do 
magistério público da educação básica e os reajustes posteriores enquadram-se 
na hipótese excepcional prevista no art. 22, inciso I, da Lei de Responsabilidade 
Fiscal, relativa à determinação legal de abrangência nacional. Não obstante a 
determinação legal para pagamento de piso salarial nacional, o Poder Executivo 
permanece com a obrigação de adequar os demais gastos de pessoal, devendo 
adotar as medidas compensatórias previstas nos artigos 22 e 23 da Lei de 
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Responsabilidade Fiscal e no art. 169, §§ 3º e 4º, da Constituição Federal , caso 
os limites legais sejam atingidos ou ultrapassados.  

VALE ALIMENTAÇÃO PARA CARGOS COMISSIONADOS 

Processo de nº 8.083/2013 – TC; Decisão nº 505/2013 – TC 

Solicitamos do TCE-RN, um esclarecimento se pode um determinado município 
ou autarquia municipal, fornecer Vale Alimentação para seus cargos 
Comissionados, quando já fornece aos servidores efetivos, em forma de 
cartão magnético emitido por uma empresa terceirizada em um valor pré-
estabelecido pelo município ou autarquia 

É possível o fornecimento de vale alimentação aos cargos comissionados de 
determinado município ou autarquia municipal, desde que sejam respeitados 
os limites estabelecidos de despesas com pessoal na Lei Complementar n.º 
101/2001 – Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como haja Lei específica que 
permita a concessão desta vantagem a estes agentes públicos e prévia dotação 
orçamentária; 

É possível à concessão do supracitado benefício, através de cartão 
coorporativo, cartão magnético, administrado por empresa terceirizada, 
devendo ser precedido do respectivo procedimento licitatório.  

ACUMULAÇÃO DO SUBSÍDIO DE PREFEITO COM A REMUNERAÇÃO DE CARGO 
EFETIVO 

Processo de nº 1.840/2014 - TC; Decisão nº 2522/2015 – TC 

É legal a acumulação do subsídio de prefeito com a remuneração de cargo 
público efetivo estadual? 

A acumulação de subsídio de cargo de Prefeito com a remuneração de cargo 
público efetivo estadual é inconstitucional, nos termos do art. 38, II, da 
Constituição Federal, e do art. 27, II, da Constituição Estadual.  

Em caso positivo, é possível a acumulação do tempo de serviço, bem como da 
contribuição previdenciária? 

A contagem cumulativa ou em dobro do tempo de serviço é prática 
expressamente vedada pelo art. 96, I, da Lei n. 8.213/91, aplicado 
subsidiariamente ao Regime Próprio da Previdência Social dos Servidores do 
Estado do Rio Grande do Norte, nos termos do art. 40, §12 da Constituição 
Federal, haja vista a omissão da Lei Complementar Estadual n. 308/2005 

O agente político afastado do cargo efetivo deverá contribuir obrigatoriamente 
ao Regime Próprio de Previdência Social a que estiver vinculado, e apenas 
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facultativamente ao Regime Geral da Previdência Social, consoante o art. 4º, III, 
da Lei Complementar Estadual n. 308/2005. 

 
REDUÇÃO DE SUBSÍDIOS DE AGENTES PÚBLICOS 

Processo de nº 012072/2015 – TC; Decisão nº 3463/2016 – TC 
 
Considerando a existência de dispositivo constitucional (art. 37, XV) que 
expressamente proíbe redução nos subsídios e vencimentos dos detentores de 
cargo e empregos públicos, estariam também, os Agentes Políticos inseridos 
nesse regramento constitucional? 
 
Sim. Os agentes políticos municipais são remunerados sob a forma de subsídio 
e, em regra, são beneficiados pela incidência do princípio da irredutibilidade, 
expressamente disposto no art. 37, XV, da Constituição Federal, desde que 
restrito ao período da legislatura (princípio da anterioridade), bem como 
atendidos os limites constitucionais e as previsões da Lei de Responsabilidade 
Fiscal. 
 
Em caso negativo, estando, pois, os agentes políticos fora dessa “proteção” 
constitucional, qual seria o meio hábil para que se realize a diminuição dos 
subsídios e vencimentos destes? 
 
Ainda, poderia ser tomada medida de diminuição de subsídio e vencimentos 
dos agentes públicos de forma temporária, até que se restabeleçam as 
condições que ensejaram a mesma? 
 
Nas hipóteses de não terem sido cumpridos os limites constitucionalmente 
previstos (arts. 29, V e VI, da CF), os subsídios dos agentes políticos municipais 
devem ser readequados, por meio da edição de lei em sentido estrito, a fim de 
respeitar os patamares preceituados pela Constituição Federal. 

 
ATUALIZAÇÃO E ADUMENTO DE REMUNERAÇÃO E DATA-LIMITE DA LRF 

Processo de nº 004327/2012 – TC; Decisão nº 72/2017 – TC 
É permitida a atualização do Piso Salarial dos professores nos moldes do que 
determina a Lei n.11.738/2008, dentro do período a que se refere o citado 
inciso VIII da Lei 9.504/1997? Vale dizer, a mera atualização do piso salarial 
dos professores da rede municipal de ensino após o dia 09 de abril de 2012 
viola o art. 73, VIII, da Lei 9.504/97? 
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A atualização anual do piso salarial profissional nacional do magistério público 
da educação básica deve ser realizada no mês de janeiro, conforme disposto no 
art. 5º da Lei Federal nº 11.738/2008. Considerando que a vedação da Lei 
Federal nº 9.504/1997 engloba o período de 180 (cento e oitenta) dias antes da 
eleição até a posse dos eleitos, o reajuste do piso salarial dos profissionais do 
magistério em janeiro não encontra óbice na referida Lei. 
 
É permitida a atualização salarial de outras categorias específicas de 
servidores municipais, conforme os ditames de suas respectivas leis de planos, 
cargos e salários, acima da variação da inflação do ano de 2012, após o dia 09 
de abril de 2012? 
 
Não é permitida. O encaminhamento de projeto de lei de revisão geral de 
remuneração de servidores públicos que exceda à mera recomposição da perda 
do poder aquisitivo sofre expressa limitação do art. 73, inciso VIII, da Lei no 
9.504/97, na circunscrição do pleito, não podendo ocorrer nos 180 (cento e 
oitenta) dias que antecedem a eleição até a posse dos eleitos.  

 
REAJUSTES DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES PARA A MESMA LEGISLATURA 

Processo de nº 5797/2015 – TC; Decisão nº 2926/2016 – TC 
 
Em que hipóteses poderão ser reajustados os subsídios dos vereadores, com 
base em perdas inflacionárias; 
 
Os subsídios dos vereadores não poderão sofrer reajustes no curso da 
Legislatura, nem mesmo por ocasião da revisão geral anual de que trata o 
inciso X do art. 37 da Constituição Federal, em razão de sua sistemática 
remuneratória ter regramento peculiar e próprio na Constituição Federal, pois, 
além do princípio da anterioridade, devem obedecer aos demais parâmetros 
previstos nos artigos 29 e 29-A. Apenas por ocasião da fixação dos subsídios 
que vigorarão na legislatura seguinte, a depender da capacidade financeira do 
Município, poderão ser incluídas as perdas inflacionárias, desde que 
obedecidos os parâmetros constitucionais e limites da Lei de Responsabilidade 
Fiscal para a remuneração dos vereadores.  
 
O reajuste deve ser em consonância com o reajuste do quadro geral de cargos 
políticos do Município; 
 
Não. O art. 37, inciso X, da Constituição não se aplica aos subsídios dos 
Vereadores, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal.  
 



104 
 

 
SUBSÍDIOS DE VEREADORES E REVISÃO GERAL ANUAL 

Processo de nº 3687/2012 – TC; Decisão nº 3011/2016 – TC 
Uma Lei em vigor, que fixa o subsídio dos vereadores, para a próxima 
legislatura, poderá ser reajustada anualmente conforme preceitua o artigo 
37, inciso X da Constituição Federal? 
 
Não. Isso porque é inaplicável aos Vereadores a norma contida no art. 37, X, da 
Constituição Federal, ou seja, a revisão geral anual, instituto exclusivo dos 
servidores públicos, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 

 
SUBSÍDIO DIFERENCIADO DO VEREADOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL 

Processo de nº 7675/2014 – TC; Decisão nº 1857/2016 – TC 
 
Os Presidentes das Câmaras Municipais Consulentes,assim como das demais 
Câmaras do Estado do Rio Grande do Norte podem receber vencimento 
diferenciado dos demais vereadores, por exercerem a função de Presidente do 
Poder Legislativo Municipal? 
 
Os Presidentes das Câmaras Municipais podem ser remunerados de forma 
diferenciada, observadas as respostas das indagações seguintes. 
 
Em caso afirmativo, com remuneração diferenciada dos demais vereadores, o 
valor a maior pago ao Presidente da Câmara Municipal será devido a 
qualquer título (gratificação, verba, representação) ou dar-se-á na forma de 
subsídio, com valor diverso dos demais edis? 
 
É admissível o pagamento de subsídio diferenciado ou subsídio acrescido de 
verba de representação ao Presidente de Câmara Municipal, com natureza 
remuneratória.  
 
Caso os vereadores tenham fixado os seus subsídios no limite constitucional 
(artigo 29, VI, da Constituição Federal), o Presidente da Câmara Municipal 
pode receber acima deste valor? 
 
Em todos os casos, os valores pagos ao Vereador no exercício da Presidência, 
bem como aos demais Edis, devem atender aos limites constitucionais e 
infraconstitucionais, estabelecidos noart. 29, incisos VI e VII, no art. 29-A, seus 
incisos e § 1º, no art. 37, incisos X e XI, e no art. 39,§ 4º, todos da Constituição 
Federal, bem como aos arts. 19, III, e 20, III, “a”, da Lei Complementar nº 
101/2000.  
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POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO EM OUTRO DIA DO MÊS  

Processo de nº 0088/2019– TC; Decisão nº 10/2019 – TC 
Não havendo norma que estabelece um marco inicial, mas apenas essa regra 
que fixa o marco final, pode o Executivo pagar a integralidade da 
remuneração de parte ou da totalidade dos servidores em qualquer outro dia 
do mês de competência, como por exemplo, nos dias 10, 15, 20, etc., como 
ocorre em outros órgãos?  
 
Sim. Há permissivo jurídico para que as remunerações devidas aos servidores 
públicos estaduais sejam quitadas fracionadamente, por meio da prévia fixação 
de uma ou várias datas de pagamento distribuídas dentro do mesmo mês 
laborado (mês de competência), desde que tal sistemática observe o prazo-
limite do “último dia de cada mês” determinado pelo art. 28, §5º da 
Constituição Estadual potiguar, condicione-se a um cronograma previamente 
formalizado e divulgado e, sobretudo, que cada ato de pagamento salarial 
beneficie todos os servidores públicos da Administração Pública Direta e 
Indireta indistintamente, de maneira uniforme e isonômica, vedando-se a 
priorização casuística do pagamento em prol de um grupo ou categoria de 
servidores públicos de forma antecipada aos demais. 

ABONO DE PERMANÊNCIA 

Processo de nº 2245/2018 – TC; Decisão nº 207/2021 – TC 

O valor recebido a título de abono de permanência deve integrar a base de 
cálculo do terço constitucional de férias anualmente pago aos servidores 
públicos com base no art. 39, §3º da Constituição Federal? 

Não, pois a Constituição Federal fixou que a base de cálculo para o terço de 
férias deve ser o subsídio ou a remuneração normal do servidor, esta composta 
apenas do vencimento do cargo efetivo acrescido das vantagens pecuniárias 
permanentes estabelecidas em lei, não entrando assim para seu cômputo 
verbas de caráter transitório como o abono de permanência. 

 LIMITES CONSTITUCIONAIS E REDUÇÃO DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES 

Processo de nº 10.516/2011 – TC; Decisão nº 2418/2015 – TC 

Qual seria a forma de redução dos subsídios dos Vereadores na hipótese 
extrapolação dos limites constitucionais; 

A readequação do subsídio dos Vereadores aos limites constitucionais demanda 
lei em sentido estrito.  

Há direito adquirido a manutenção do subsídio, mesmo diante de 
extrapolação referida, consoante princípio da irredutibilidade? 
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Inexiste direito adquirido à manutenção do subsídio, quando o valor do mesmo 
se revela incompatível com Constituição Federal, Estadual e/ou Lei Orgânica 
Municipal.  

Qual seria o ato cabível na hipótese de inércia da Câmara Municipal quanto à 
edição de ato redutor do subsídio, em readequação aos limites constitucionais 

A inércia da Câmara Municipal em promover a readequação justifica a atuação 
do Tribunal de Contas do Estado e do Poder Judiciário, este acaso provocado 

 
MAJORAÇÃO DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES; PRAZO À FIXAÇÃO LEGAL DOS 
SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS MUNICIPAIS 

Processo de nº 3540/2013 – TC; Decisão nº 3010/2016 – TC 
Em caso de a legislatura anterior ter se omitido em regulamentar o subsídio 
dos vereadores da legislatura seguinte, como deve ser resolvida tal questão? 
 
Pode ser elaborada, votada, aprovada e sancionada uma lei com data 
hodierna e colocada em prática para a atual Legislatura? 
 
É vedada a edição de lei pela legislatura atual com a intenção de vigorar nela 
própria, em virtude do princípio da anterioridade. Dessa forma, em caso de 
omissão da legislatura antecedente, deve ser aplicada a última regra válida 
sobre o subsídio dos Edis.  
 
Havendo aumento no subsídio dos deputados estaduais, o subsídio dos 
vereadores pode ter alguma majoração? 
 
A majoração dos subsídios dos Deputados Estaduais não acarreta, 
automaticamente, o aumento do subsídio dos Vereadores. Este estará sempre 
submetido à regra da legislatura, que exige respeito aos princípios da 
anterioridade e da inalterabilidade, bem como aos limites constitucionais (CF, 
art. 29, VI, a, VII, 29-A, §1º, art. 37, XIII) e da Lei de Responsabilidade Fiscal (LC 
n. 101/2000, art. 16) quando da concessão, sendo inaplicável aos Edis o 
reajuste geral anual (CF, art. 37, X).  
 
O subsídio dos vereadores em municípios com até 10 mil habitantes (art. 29, 
VI, a, CF), pode ser pago a vereadores de atual legislatura independente de lei 
aprovada em legislatura anterior no momento de 20% do subsídio dos 
deputados estaduais? 
O subsídio dos vereadores em municípios com até 10 mil habitantes (art. 29, 
VII, CF), pode ser pago a vereadores de atual legislatura independente de lei 
aprovada em legislatura anterior no momento de 5% da receita municipal? 
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Independentemente da observância dos mencionados artigos, não é permitido 
a criação de lei para viger na legislatura atual. Agora, indubitavelmente, os 
limites postos na Constituição, objeto do questionamento do consulente, 
devem ser cumpridos no momento da edição da lei para viger na legislatura 
subsequente.  
 
Processo de nº 14.526/2012 – TC; Decisão nº 2416/2015 – TC 
 
É legal a aprovação de projeto de lei ou de resolução que disponha acerca da 
fixação de subsídio do executivo e legislativo municipal, para a legislatura que 
se iniciará, após as eleições municipais?Qual a data limite para aprovação de 
tais instrumentos legais? 
 
Os subsídios dos Prefeitos, Vice-Prefeitos, Secretários Municipais e Vereadores 
devem ser fixados pela Câmara Municipal, por meio de lei em sentido estrito, 
até o final da legislatura, para vigorar na subsequente; e, b) Se a alteração no 
regramento legal dos subsídios municipais implicar em aumento da despesa 
com pessoal, quanto aos Prefeitos, Vice-Prefeitos e Secretários Municipais, 
poderá ocorrer até 3 de julho, e em relação aos Vereadores, até 4 de agosto, 
ambos do ano das eleições municipais. 

 

LIMITES CONSTITUCIONAIS E REDUÇÃO DE SUBSÍDIOS DOS VEREADORES 

Processo de nº 10.517/2011 – TC; Decisão nº 2419/2015 – TC 
 
Qual seria a forma de redução dos subsídios dos Vereadores na hipótese 
extrapolação dos limites constitucionais; 
 
A readequação do subsídio dos Vereadores aos limites constitucionais demanda 
lei em sentido estrito.  
 
Há direito adquirido a manutenção do subsídio, mesmo diante de 
extrapolação referida, consoante princípio da irredutibilidade? 
 
Inexiste direito adquirido à manutenção do subsídio, quando o valor do mesmo 
se revela incompatível com Constituição Federal, Estadual e/ou Lei Orgânica 
Municipal.  
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Qual seria o ato cabível na hipótese de inércia da Câmara Municipal quanto à 
edição de ato redutor do subsídio, em readequação aos limites 
constitucionais. 
 
A inércia da Câmara Municipal em promover a readequação justifica a atuação 
do Tribunal de Contas do Estado e do Poder Judiciário, este acaso provocado. 

 
 

TETO REMUNERATÓRIO DOS SERVIDORES ESTADUAIS 

Processo de nº 5907/2009 – TC; Decisão nº 1314/2011 – TC 
 
Diante das recentes mudanças no regime remuneratório do servidor público – 
mormente daquelas que integram o Poder Judiciário Estadual, indaga-se: qual 
o limite remuneratório desses agentes?  
 
O limite remuneratório dos servidores públicos, latu sensu, junto ao Judiciário 
Estadual, nos moldes do art. 37, XI, da Constituição Federal e art. 26, XI da 
Constituição deste Estado, não pode ultrapassar o subsídio recebido pelos 
Desembargadores do respectivo Estado.  
 
Seria aquele estabelecido aos Desembargadores ou o fixado aos Ministros do 
Supremo Tribunal Federal? E quais as parcelas que o integram? 
 
Por sua vez, o limite remuneratório dos magistrados está vinculado ao subsidio 
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, a teor da decisão em sede liminar 
da ADI 3854/STF; Por fim, diga-se que apenas as parcelas de caráter 
remuneratório estão inseridas nos respectivos limites, estando desvinculadas 
àquelas de caráter indenizatório; aquelas oriundas de cargos ou funções 
acumuláveis na forma da própria Constituição Federal, e aquelas indicadas na 
Resolução 14 do Conselho Nacional de Justiça, especificamente em seu art. 4º. 

 
VEREADORES: DÉCIMO TERCEIRO SUBSÍDIO E FÉRIAS 

Processo de nº 014286/2017 – TC; Decisão nº 560/2017 – TC 
 
Estando a Câmara dentro do limite prudencial, seria necessária Lei para 
regulamentar tal subsídio? 
Desde que o Poder Legislativo Municipal se encontre abaixo do limite 
prudencial, é possível a concessão do pagamento de décimo terceiro subsídio e 
férias, reconhecido aos detentores de mandato eletivo local pelo Supremo 
Tribunal Federal (Recurso Extraordinário nº 650.898/RS) em sede de 
repercussão geral, estando condicionada à previsão em lei em sentido estrito. 
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Deve-se observar, para tanto, o cumprimento dos requisitos incursos no artigo 
169, § 1º, da Constituição Federal de 1988 e nos artigos 16 e 17 da Lei 
Complementar nº 101/2000. Cumpre respeito, ainda, pelo Parlamento 
Municipal, dos limites de despesa encartados nos artigos 29, incisos VI e VII, e 
29-A, § 1º, 37, X e XI da Constituição da República, relativo às despesas totais 
da Câmara de Vereadores e de sua folha de pagamento, respectivamente.  
 
Criando a Lei que regulamenta tal subsídio, ela vale para a atual legislatura? 
 
Em razão da mencionada decisão do STF, pode haver, na atual legislatura, a 
aplicabilidade do décimo terceiro subsídio, desde que haja lei específica que 
assegure a concessão da referida vantagem pecuniária aos edis, no mesmo 
valor da remuneração mensal percebida pelos vereadores na legislatura em 
curso. Tal valor mensal, porém, não pode ser alterado em razão do princípio 
preconizado no artigo 29, inciso VI, da Carta Magna (Súmula nº 32 - TCE/RN). A 
referida regra, porém, não veda a instituição do décimo terceiro subsídio e 
adicional de férias, nos moldes reconhecidos pelo Supremo, proibindo o 
referido artigo 29, inciso VI, da CF/88, apenas a alteração do seu valor na atual 
legislatura. Aplica-se ao caso o disposto no art. 105, parágrafo único, da Lei 
Complementar nº 464/2012.  

 
 
 
 
 

ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR À SAÚDE DO SERVIDOR PÚBLICO 

Processo de nº 2.920/2009 – TC; Decisão nº 42/2016 – TC 
É possível o Poder Legislativo Municipal realizar convênio com um plano de 
saúde privado, para atender aos funcionários municipais? 
 
É possível ser fornecida, com dispêndio público, assistência suplementar à 
saúde ao servidor público municipal, ativo e inativo, incluindo pensionistas e 
dependentes, desde que este direito seja expressamente previsto em lei;  
A assistência suplementar à saúde pode ser instrumentalizada,conforme 
previsão legal, por convênio ou contrato, ou ainda na forma de auxílio, cabendo 
a melhor escolha a cada ente político, consoante critérios de oportunidade e 
conveniência;  
O convênio somente pode ser celebrado, após prévio chamamento público, 
com operadoras privadas de plano de assistência à saúde, organizadas na 
modalidade de autogestão, sem fins lucrativos, devidamente autorizadas pela 
ANS e patrocinadas pelo Poder Público;  

SUS 
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O contrato pode ser celebrado, após prévia e regular licitação, com operadoras 
de planos e seguros privados à saúde em geral, devidamente autorizados pela 
ANS;  
O auxílio consiste no ressarcimento parcial do valor despendido pelo servidor 
com planos ou seguros privados de assistência à saúde autorizados pela ANS, 
contratado a livre escolha do servidor;  
Os recursos públicos para a assistência à saúde do servidor devem ser oriundos 
do orçamento fiscal e da seguridade social, com a devida previsão na Lei 
Orçamentária Anual, após prévia dotação orçamentária suficiente e autorização 
específica na Lei de Diretrizes Orçamentária; e,  
Os gastos com a assistência à saúde do servidor devem observar os limites da 
despesa com pessoal exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como, 
na hipótese dos servidores do Poder Legislativo municipal, os limites 
específicos dispostos na Constituição Federal 
 

 
Processo de nº 4432/2015 – TC; Decisão nº 664/2016 – TC 
 
Qual o posicionamento deste Tribunal sobre o Sistema de Credenciamento 
para a contratação de médicos para atender a rede de saúde pública? 
 
É possível que instituições privadas participem de modo complementar do 
Sistema Único de Saúde - SUS, na hipótese de insuficiência das disponibilidades 
financeiras deste, mediante contrato de direito público ou convênio, possuindo 
preferência as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos. Embora o 
procedimento licitatório seja a regra geral vigente na Administração Pública 
para fins de contratação de pessoas jurídicas de cunho privado para prestação 
de serviço público, em havendo inviabilidade de competição no que toca à 
prestação de serviço público complementar de saúde, é possibilitado ao 
Administrador, em caráter excepcional, proceder ao chamamento público com 
vistas ao credenciamento de particulares e instituições privadas a fim posterior 
contratação para a prestação desse serviço complementar de saúde junto ao 
Sistema Único de Saúde-SUS. 
 
Para que demais tipos de serviços esse sistema pode ser utilizado, e se o 
mesmo pode ser adotado para o credenciamento de clínicas médicas que 
prestam serviços diversos, tais como: consultas médicas, exames 
laboratoriais, ultrassonografias,raios-x, ressonâncias etc? 
 
A complementariedade da participação de instituições privadas na prestação 
do serviço público de saúde cinge-se à transferência da execução de certos 
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serviços técnico-especializados, insuficientes ou não disponíveis na rede 
pública, ou de atividades-meio, não sendo permitida, portanto, a delegação de 
toda a gestão/administraçãoe execução de tal serviço ao particular, isto é, a 
instituição privada não poderá substituir o Poder Público na prestação do 
serviço básico de saúde pública, já que é deste a função precípua de propiciar o 
referido serviço público à respectiva comunidade. Assim, os serviços e ações 
constantes da Relação Nacional de Ações e Serviços de Saúde (RENASES), sob 
responsabilidade dos entes Municipais, poderão, uma vez cumpridos os 
requisitos da legislação, ser incluídos no credenciamento. 
 
Quais critérios devem ser atendidos em caso de adoção do Sistema de 
Credenciamento pela Administração Pública? 
 
O sistema de credenciamento deverá atender às normas que regem a matéria, 
respeitados os princípios da administração pública e as normas de direito 
público, com observância de todas as exigências presentes na Constituição 
Federal, na Lei Federal nº 8.080/90, na Lei Complementar Federal nº 141/2012, 
no Decreto Federal nº 7.508/2011, na Portaria nº 1.034/2010 do Ministério da 
Saúde e na jurisprudência do TCU, e, quanto a esta última, notadamente os 
seguintes critérios: - instituição de comissões de avaliações dos contratos 
firmados com entidades hospitalares filantrópicas e de ensino, e/ou 
representante da administração para fiscalizar a execução dos demais 
contratos, conforme o caso, e viabilização da implementação das atividades de 
acompanhamento, controle e avaliação dos serviços contratados junto aos 
prestadores de serviços de saúde, tanto da área ambulatorial como hospitalar, 
a fim de dar cumprimento às disposições da Portaria MS nº 635/2005, Portaria 
Interministerial MEC/MS nº 1.006/2004, Portaria MS nº1.702/2004, art. 10 da 
Portaria MS nº 1.034/2010 e art. 67 da Lei Federal nº 8.666/1993;- a 
administração deve abster-se de promover a mera homologação de acordo 
entre potenciais prestadores para rateio dos serviços, visando atender as 
disposições da Lei nº 8.666/1993,Manual de Orientações para Contratação de 
Serviços no Sistema Único de Saúde e art. 6º da Portaria MS nº 1.034/2010; - 
quando da realização de chamamentos públicos, utilizar a adequada 
formalização dos respectivos processos, em especial no que diz respeito à 
ampla divulgação do certame em jornais de grande circulação; definição clara 
dos critérios de distribuição dos serviços a serem contratados entre os 
prestadores habilitados; registro em atadas reuniões de abertura, apreciação 
da habilitação jurídico/fiscal e das propostas; divulgação do rol de prestadores 
interessados; comprovação do atendimento aos requisitos previstos na Portaria 
GM/MS nº 1.034/2010 para a contratação com a rede privada, a exemplo da 
impossibilidade de ampliação dos serviços públicos e da preferência às 
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entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, consoante preconizado pelo 
Acórdão2.657/2007-TCU-Plenário; Lei 8.666/1993, arts. 27, 40 e 57; e art. 2º da 
Portaria MS1.034/2010; - promoção da adequação do planejamento da 
contratação de serviços de saúde aos critérios estabelecidos na Lei 
Complementar nº 141/2012, instituindo mecanismos que assegurem a efetiva 
alocação/distribuição dos serviços hospitalares e ambulatoriais ao respectivo 
público alvo, segundo o dimensionamento definido no planejamento; - 
definição, 
com clareza, do objeto dos contratos firmados com prestadores de serviços 
hospitalares e ambulatoriais pagos por produção, e elaboração dos respectivos 
Planos Operativos, em conformidade com as orientações contidas na Portaria 
GM/MS 1.034/2010, art. 7º e Manual de Orientações para Contratação de 
Serviços no Sistema Único de Saúde. 

 

 

POSSIBILIDADE DE TERCEIRIZAÇÃO APENAS PARA ATIVIDADES-MEIO  

Processo de nº 14.886/2015 – TC; Decisão nº 664/2016 – TC 

Licitar e contratar empresa de terceirização de mão-de-obra em substituição 
direta de servidores e empregados públicos? Mesmo sendo esta despesa 
contabilizada como “Outras Despesas de Pessoal” seria a mesma computada 
na despesa total com pessoal? 

Sim, é possível licitar e contratar empresa de terceirização de mão-de-obra em 
substituição direta de servidores e empregados públicos, desde que para o 
exercício de atividade-meio. Todavia, ela é vedada na área da segurança 
pública, em virtude da indelegabilidade do poder de polícia e da constituição de 
atos administrativos, ainda mesmo em situações que se possa dizer que são 
atividades-meio em relação às finalidades do órgão público, salvo se 
consideradas atividades secundárias consubstanciadas em atos materiais, que 
precedem atos jurídicos de polícia ou decisórios. A despesa decorrente de tal 
contratação deve ser contabilizada no grupo despesa ‘pessoal e encargos 
sociais’, computando-se na despesa total com pessoal para fins de apuração de 
limites de despesa com pessoal; porém, não se enquadra em tal hipótese 
apenas a contração de terceiros para execução de atividades que, 
simultaneamente: (i) sejam acessórias, instrumentais ou complementares aos 
assuntos que constituem área de competência legal do órgão ou entidade; (ii) 
não sejam inerentes às categorias funcionais abrangidas por plano de cargos do 
quadro de pessoal do órgão ou entidade, salvo expressa disposição legal em 
contrário, ou quando se tratar de cargo ou categoria extinto, total ou 
parcialmente; e, (iii) não caracterizem relação direta de emprego. 

TERCEIRIZAÇÃO 
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INDENIZAÇÃO: REQUISITOS E LIMITES 
Processo de nº 010668/2009 – TC; Decisão nº 170/2010 – TC 
Cuidam os autos acerca de consulta formulada pelo Presidente da Câmara 
Municipal de São José do Seridó, questionando a esta Corte de Contas acerca 
da legalidade constitucional de aprovação de verbas indenizatórias para os 
vereadores, como também o método de prestação de contas perante este 
Tribunal. 
 
Não afronta a Constituição Federal a concessão de verba indenizatória a 
vereadores municipais, desde que seja uma situação passível de ressarcimento, 
esteja prevista em lei, sejam cumpridos os requisitos para a sua percepção e 
que não haja uma desvirtuação de sua natureza jurídica;  
Não é possível a concessão de verbas indenizatórias por convocação 
extraordinária ou identificada como verba de gabinete, admitindo-se a 
concessão de diária prevista em lei, reservando-se esta Corte de Contas 
oportunamente aferir a licitude de outras verbas indenizatórias não 
mencionadas;  
A composição, elaboração e organização das contas públicas e de 
demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal, assim como as formas e 
prazos para sua apresentação ao Tribunal de Contas devem obedecer à Lei 
Complementar Estadual nº 121/94, o Regimento Interno do Tribunal de Contas 
do Estado e a Resolução nº 012/2007-TCE. 

 

VERBA INDENIZATÓRIA 


