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CARTA DO PRESIDENTE

A Confederação Nacional de Municípios tem a satisfação de apresentar aos 
novos gestores municipais o presente trabalho, que pretende clarificar con-
ceitos e institutos jurídicos indispensáveis ao dia-a-dia da administração.

Redigido em linguagem acessível, trata de temas cruciais, como transição de 
governo, escolha do secretariado, relacionamento do prefeito com a Câmara 
de Vereadores, Tribunal de Contas e Ministério Público; disciplina dos bens 
públicos, servidores públicos, licitações, orçamento, lei de responsabilidade 
fiscal e prestação de contas, entre outros.

O leitor da presente obra encontrará ainda inúmeras decisões judiciais que ilus-
tram os equívocos mais comuns cometidos pelos nossos gestores municipais.

Sabemos que a autoridade mais próxima do cidadão é o prefeito e, diante dis-
so, também é a mais fiscalizada.  Acerca disso, aliás, convém salientar que 
em tempos quando infelizmente “punir prefeito dá manchete” nos sentimos 
ainda mais encorajados a produzir e entregar aos senhores um trabalho volta-
do à prevenção de práticas contrárias aos princípios da administração pública.

Assim, confiantes de que os municípios brasileiros continuarão construindo 
nosso país, é que desejamos a todos uma boa leitura, esperando que essa 
singela contribuição da CNM possa ajudá-los na escolha do melhor caminho 
para gerir com responsabilidade e correção nossas cidades.

Paulo Ziulkoski                                                                                                                    
Presidente da CNM
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APRESENTAÇÃO

“A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA NÃO É AINDA UMA 
CIÊNCIA, MAS JÁ DEIXOU DE SER UMA ARTE PARA 
SER UMA TÉCNICA”.
                                          Oswaldo Aranha

Quando o gaúcho do Alegrete, Cidadão do Mundo fez esta afirmação, a 
efervescência política brasileira exigia do homem público qualidades de 
oratória capazes de encantar as platéias com discursos eloqüentes, frases 
marcantes e promessas de realizações que se bastavam. Era importante 
comprometer-se com o voto direto, uma legislação que assegurasse o 
mínimo de dignidade ao trabalhador e a garantia de que os senhores do 
café e do gado não sofreriam perdas em suas produções. 

Era fundamental ser artista!

Nas suas vivências pelos maiores centros econômicos e culturais do mundo 
de então, Oswaldo Aranha compreendeu logo que administrar entes públi-
cos era muito mais do que se fazia no Brasil e proferiu em um dos muitos 
eloqüentes discursos registrados e em sua maioria atuais, esta afirmação que 
se aplica plenamente a administração pública do Brasil de hoje.

Entendia e desenvolveu o conceito de administração pública como arte 
e como técnica e deixou-nos este legado que 70 anos depois começa a 
tornar-se uma realidade na Nação, pois os gestores públicos do século 
XXI estão obrigados a atuar na administração com muita arte, mas fun-
damentalmente com extrema técnica. 
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Podemos afirmar que nos dias atuais a arte de administrar é na realidade 
uma ciência que exige do agente político disponibilidade, inteireza de 
propósitos, conhecimento técnico, praticidade e visão futurista. É funda-
mental enxergar mais longe do que o tempo que se apresenta.

O político artista começa a perder espaço para o político técnico, capaz de 
buscar soluções criativas, rentáveis, revolucionárias e geradas a partir da 
construção conjunta com a comunidade em que atua.

Não que administrar não permaneça sendo uma arte, muito pelo contrário, 
é uma arte que se aprimora a cada apresentação, considerando que a platéia 
é cada vez mais exigente e necessitada. No entanto, esta arte vem sendo 
aprimorada pela técnica impositiva gerada a partir das exigências dos que 
aplaudem ou vaiam as apresentações.

Neste novo século os problemas, as incertezas e as angústias que pode-
ríamos imaginar amenas com o advento de uma nova era, apresentam-se 
mais graves e intensas, exigindo ações rápidas, presentes, dinâmicas e 
construtivas, com mais arte e muita ciência.

O País cresce, os problemas sociais se avolumam, a segurança pública se de-
sarmoniza cada vez mais da sociedade com o risco iminente de ser subjugada 
pelo crime organizado, pela corrupção sem limites, pelo desemprego ainda 
persistente, a educação precária em qualidade e a saúde transformada em caos.

Nossas comunidades pouco acreditam na gerência pública e o gestor muni-
cipal conta cada vez menos com a presença das demais esferas de Poder na 
solução dos graves problemas com que se depara no dia a dia.

Do povo, não há mais nada a exigir.



10
Coletânea Gestão Pública Municipal

Confederação Nacional de Municípios – CNM

O trabalhador dá ao país muito mais do que ele lhe oferece.

O governo central toma muito e redistribui pouco, quase nada, mas quer que 
os Municípios façam aquilo que deveria ser feito por todos, em regime de co-
laboração real, aproveitando o que a União e os Estados subtraem para si.

Vivemos numa era em que se descentralizam as responsabilidades e se 
centralizam os recursos. Por esta razão, Prefeitos são transformados em 
mágicos, multiplicadores das migalhas distribuídas, fazendo o todo do 
muito pouco que neste país é realizado pelas comunidades trabalhadoras 
e classes obreiras, sustentáculo de toda a nossa riqueza consumida em 
projetos sem resultados, em práticas sem planejamento adequado e em 
ações que beneficiam poucos, muito poucos em detrimento da esmagadora 
maioria silenciosa que espera, luta, constrói e realiza, mas não consegue 
ver concretizados os resultados dos seus esforços.

São os Prefeitos os obreiros da governança, porém, ceifados permanen-
temente em sua autonomia, sem recursos, estímulos, amparo e chamados 
permanentemente a pagar a conta que os demais segmentos governamen-
tais geraram ou geram sem buscar o aval das comunidades ou de seus 
gestores, porém inscrevendo-os como avalistas diretos de um contrato 
social que não é a expressão da vontade daqueles que chegam a porta das 
prefeituras para cobrar as respostas.

São os prefeitos que precisam permanentemente comprovar sua gestão aos 
órgãos de controle e aos cidadãos, pois devido à proximidade da adminis-
tração, são fiscais diretos e presentes.

São os prefeitos o alvo preferido das publicações sensacionalistas e do exer-
cício punitivo dos demais Poderes.
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Por esta razão, e na vivência diária dos dramas que afligem os gestores 
públicos municipais do Brasil é que aceitamos o desafio de escrever este 
trabalho tendo a visão única de ajudar os políticos destemidos e dedicados 
que doam suas vidas às suas comunidades.

Nosso objetivo é preveni-los para que não corram o risco de ver toda uma vida 
de dedicação, trabalho, honestidade e lealdade ser destruída por uma única 
ação que, no afã de realizar, possa desenvolver-se ao arrepio da legalidade.

É um trabalho muito simples, de linguagem singela como singelo é o 
construir diário dos Gestores Municipais, mas acreditamos que de grande 
valia no momento em que aponta para o relato das principais exigências 
a que deve estar atento o homem público no momento de uma decisão 
administrativa.

Num Estado que fundamenta a administração pública em princípios que 
a concretizam por meio da legalidade, moralidade, impessoalidade, da 
publicidade e da eficiência, é natural que tenhamos a pretensão de ofe-
recer aos que pelo voto popular são guindados à condição de gestores e 
autoridades máximas dos nossos Municípios, um guia com a pretensão 
de elencar os principais aspectos jurídicos a serem observados e seguidos 
pelos administradores municipais.

Na organização deste trabalho contamos com a colaboração das várias 
equipes  que compõem a Confederação Nacional de Municípios e princi-
palmente com a colaboração dos colegas da área jurídica, Jamille Lavale 
de Carvalho Henriques de Moura, Vanessa Alexandra Santos Rezende, 
Rodrigo Garrido Dias, Fábio Pacheco e Valter dos Santos Nunes, a quem 
precisamos agradecer, pois sua competente participação abrilhantou este 
trabalho.
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SUMÁRIO EXECUTIVO

É importante salientar que a atual Constituição Federal integrou o muni-
cípio na Federação e ampliou a autonomia municipal nos aspectos admi-
nistrativo, financeiro e político. 

O novo gestor tem inúmeras obrigações, muita gente para ser atendida e 
um caixa que dificilmente consegue suportar os encargos.

Ao gestor compete manter o equilíbrio orçamentário e financeiro, atenden-
do a todas as obrigações que lhe são atribuídas por lei e pela Constituição e, 
ainda, se fraquejar, arcar com inúmeras responsabilidades de outros Entes 
(União e Estado), que têm muito mais recursos do que o tesouro do município.

1 PRIMEIROS PASSOS
É importante que não haja solução de continuidade na administração, por 
essa razão, após a festa da vitória e os agradecimentos aos eleitores, é ne-
cessário preocupar-se com os atos de transição do governo ..................19
 
2 A FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO
Quem fiscaliza os municípios são o Poder Legislativo municipal (mediante 
controle externo), os Tribunais de Contas dos Estados (como auxiliares do 
Legislativo) e os sistemas de controle interno do Poder Executivo municipal; 
no entanto, sobre a gestão municipal atuam ainda o Ministério Público, o 
Tribunal de Contas da União e a Controladoria-Geral da União ...........37
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3 O GOVERNO DO MUNICÍPIO
A governabilidade dos municípios é exercida por meio dos Poderes Execu-
tivo e Legislativo, que atuam harmonicamente com independência e sem 
qualquer subordinação, devendo agir com liberdade e nos limites de suas
esferas de atuação. ..................................................................................46 

4 OS INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO E GESTÃO
Planejamento é a palavra-chave para que possamos pensar em uma ad-
ministração moderna e voltada para a eficiência, atendendo à disposições 
da Lei de Responsabilidade Fiscal. ........................................................66

5 AS FINANÇAS MUNICIPAIS
O ordenamento constitucional impede o Estado de qualquer interferên-
cia na autonomia financeira dos Municípios; porém, os municípios têm
obrigação de instituir e arrecadar os tributos de sua competência. .......76

6 BENS PÚBLICOS
Ao município compete a administração de seus bens, a sua utilização con-
veniente e a sua conservação. Para utilizar e conservar os bens municipais, 
o prefeito não precisa de autorização legal; entretanto, para mudar sua 
destinação, aliená-los ou destruí-los deverá buscar antes autorização da 
Câmara de Vereadores. ......................................................................... 115

7 AS LICITAÇÕES
Por meio da licitação, o município oportuniza, a todos os interessados que 
aceitem-se submeter às condições estabelecidas em instrumento convoca-
tório de participação, a apresentação de propostas que serão selecionadas 
de acordo com a conveniência do Ente Público, que escolherá aquela que 
melhor atender às suas necessidades; e a modalidade pregão eletrônico traz 
agilidade e economia na aquisição de bens e serviços. .......................129
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8 OS SERVIÇOS PÚBLICOS
É regra necessária para o município que os serviços públicos sejam des-
tinados a satisfazer necessidades coletivas ou a possibilitar a facilitação 
da vida em sociedade, e o município deverá atendê-los diretamente ou 
mediante concessão e permissão. ........................................................... 183
 
9 O PODER DE POLÍCIA
Ao exercer o poder de polícia, o município pode e deve organizar, fiscalizar 
e impor sanções sobre todo o ordenamento da cidade, visando a defender 
os interesses do município, da comunidade e da administração. .......... 204

10 OS RECURSOS HUMANOS
A administração pública, para implantar todos os projetos, os programas 
e as práticas administrativas que efetivem o atendimento ao público e o 
cumprimento de suas obrigações na proteção do interesse maior das co-
munidades, precisa fundamentalmente contar com uma equipe adminis-
trativa que não dispensa, em hipótese alguma, o servidor público, e, para 
tanto, várias normas precisam ser seguidas, tanto constitucionais como 
da legislação local. ...................................................................................211

11 O CONTROLE INTERNO
O Controle Interno oferece ao gestor público a tranqüilidade de estar per-
manentemente informado da legalidade de todos os atos de administração, 
do cumprimento das diretrizes e das metas ou do risco de não conseguir 
atingi-las, além de sua instituição atender a preceito constitucional e à Lei 
Complementar no 101/2000. ................................................................... 261
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1 
PRIMEIROS PASSOS
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Parabéns Prefeito!

Sua comunidade o escolheu para gerir seus destinos e para desenvolver 
práticas capazes de concretizar as expectativas dos cidadãos.

Seu projeto de governo, discutido com os munícipes ao longo da campanha 
eleitoral mereceu a aprovação dos eleitores.

Agora, Mãos à Obra!

O senhor foi promovido a gerente de um Ente que tem inúmeras obriga-
ções, muita gente para ser atendida e um caixa que dificilmente consegue 
suportar os encargos.

Mas, ao mesmo tempo, é sua obrigação manter o equilíbrio orçamentário 
e financeiro, atender a todas as obrigações que lhe são atribuídas por lei e 
pela Constituição e ainda, se fraquejar, arcar com inúmeras responsabili-
dades de outros Entes (União e Estado) que têm muito mais recursos que 
o tesouro que o senhor vai administrar, mas que sobrevivem politicamente 
do trabalho que o senhor e os seus servidores realizam.

1.1 Transição

Após a festa da vitória e os agradecimentos aos eleitores, é necessário 
preocupar-se com os atos de transição do governo.

Recomendam as boas práticas que um contato seja feito pelo prefeito eleito 
com o prefeito em exercício, pois a partir da eleição, muitas ações deverão 
ser desenvolvidas em acordo entre os dois grupos administrativos.
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O primeiro passo é designar alguém que irá compor o secretariado para 
dirigir a equipe de transição. Nossa recomendação é que a opção seja pelo 
futuro secretário de administração ou pelo futuro secretário da fazenda ou 
ainda, se assim entender, pelos dois.

O futuro secretário de administração deverá tratar dos atos de transmissão do 
cargo e deverá conhecer a realidade dos recursos humanos do Ente Público, 
bem como se preocupar em estabelecer relações cordiais com a Câmara, a 
mesa diretora que está encerrando o mandato e os vereadores que comporão 
a nova Câmara. Também precisará conhecer a legislação do município, 
principalmente as normas que precisarão ser executadas de imediato.

O secretário da fazenda terá de conhecer o PPA, a LDO e a LOA para 
orientar os primeiros passos da nova administração. Deverá inteirar-se das 
obrigações a serem cumpridas nos primeiros dias do ano e principalmente 
das eventuais pendências a serem resolvidas de imediato.

Não esqueça que neste primeiro ano da gestão o senhor trabalhará com o 
Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), e a Lei 
Orçamentária Anual (LOA), elaborada pela administração que lhe está 
entregando o governo.

Somente durante o ano de 2009 é que o senhor vai elaborar o Plano Plu-
rianual de acordo com seu programa de governo para vigorar a contar de 
janeiro de 2010.

Se for necessário executar alguma ação que não esteja prevista nos três 
instrumentos de planejamento citados, isso obrigatoriamente terá de ser 
precedido de lei que os modifique e contemple a nova atividade.
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1.2 Escolha dos auxiliares

A escolha dos secretários é talvez o ato mais importante da administração.

Nestes novos tempos da administração pública em que planejamento e obe-
diência, em princípio, são fundamentais para o sucesso do governo, a escolha 
do primeiro e do segundo escalão precisa estar focada nas atribuições que 
cada um terá e, principalmente, no conhecimento da área em que atuará.

Os secretários precisam ser de sua confiança, estar identificados com o seu 
projeto de governo e, acima de tudo, ter conhecimento técnico a respeito 
da secretaria que vão comandar.

Cuidado, no entanto, com a prática do nepotismo, recentemente decidido 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), assunto que é tratado no capítulo 
referente a recursos humanos.

Compõem o tripé fundamental do governo: o planejamento, as finanças 
e a administração. Se essas secretarias não atuarem em consonância com 
os princípios da Administração Pública, atendendo aos preceitos legais 
e imbuídos de realizar seu projeto de governo, dificilmente a gestão será 
bem-sucedida.

É muito importante também a escolha do assessor jurídico do município ou 
do seu procurador. Este precisa, antes de tudo, conhecer de direito público. 
As ações a serem empreendidas na administração pública muito pouco ou 
quase nada têm a ver com a prática do advogado no seu escritório de advo-
cacia. Portanto, nem sempre o advogado bem-sucedido na atividade privada 
será um bom procurador para o município ou um bom assessor da sua gestão.
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PREFEITO TENHA EM MENTE QUE:

AO GESTOR PÚBLICO SOMENTE É PERMITIDO FAZER AQUI-
LO QUE SEJA EXPRESSAMENTE AUTORIZADO POR LEI.

ENQUANTO NA INICIATIVA PRIVADA É PERMITIDO FAZER 
O QUE A LEI NÃO VEDA, NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 
SOMENTE É POSSIVEL FAZER O QUE A LEI EXPRESSA-
MENTE AUTORIZA.

POR ISSO, SEMPRE QUE ALGUM ATO ADMINISTRATIVO 
TENHA DE SER EXPEDIDO, É IMPORTANTE VERIFICAR SE 
A LEI MUNICIPAL O AUTORIZA.

Quando falamos em lei, estamos nos referindo principalmente à lei muni-
cipal. A Constituição Federal conferiu ao município a competência para 
legislar sobre “assuntos de interesse local”, logo, apenas as leis nacionais, 
ou seja, que vinculam todos os Entes Federados, terão de ser respeitadas 
sem a necessidade de edição de lei municipal.

1.3 Posse

O prefeito tomará posse no cargo, no dia 1o de janeiro de 2009, com todos 
os vereadores eleitos para esta nova legislatura.
 
O dia da posse é determinado na Constituição, logo, não poderá ela ocorrer 
em outra data que não o dia 1o de janeiro.1

1 Ver art. 29, III, da CF/1988.
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Não aceite!!!

Antecipar a data da posse para 31 de dezembro ou adiá-la para 
2 de janeiro.

Além de ocorrer descumprimento da norma constitucional, as responsabili-
dades do encerramento do mandato, que ocorre no dia 31 de dezembro, são 
do prefeito que lhe passa o cargo. Se o senhor assumir no dia 2 de janeiro, 
o município ficará um dia sem prefeito, e o senhor poderá responder admi-
nistrativa e criminalmente por isso.

1.4 Subsídios

Os subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais, bem 
como os dos vereadores já foram fixados por lei de iniciativa da Câmara 
antes de encerrada a legislatura, ou seja, antes de 31 de dezembro.

Vejamos uma didática decisão sobre o tema:

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG)

Quinta Câmara Cível
Apelação Cível – Reexame Necessário no 1.0086.06.014911-8/003
Julgado em 15/03/2007

EMENTA: PROCESSUAL E ADMINISTRATIVO. VICE-PREFEITO. FIXAÇÃO DO SUBSÍDIO. 
ART. 29, V, CF. INOBSERVÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE LEI ESPECÍFICA E DE DIREITO 
LÍQUIDO E CERTO. SENTENÇA REFORMADA NO REEXAME, PARA DENEGAR A OR- 
DEM. 1. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL ESTABELECE PARÂMETROS, QUE DEVEM SER
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OBSERVADOS PELOS AGENTES POLÍTICOS LOCAIS, NA FIXAÇÃO DE SEUS SUBSÍDIOS 
(ART. 29, V). 2. DENTRE ELES, DESTACA-SE O DA NECESSÁRIA FIXAÇÃO, POR LEI, 
DO SUBSÍDIO DO VICE-PREFEITO, EM SEU SENTIDO FORMAL, ESTA DE INICIATIVA 
DA CÂMARA. 3. POR ISSO QUE, NEM A LEI ORGÂNICA, NEM, MUITO MENOS, 
RESOLUÇÃO DA CÂMARA, SÃO INSTRUMENTOS HÁBEIS À FIXAÇÃO DE 
SUBSÍDIO DO PREFEITO E DE SEU VICE [grifo nosso].

A competência para atualizar esses subsídios será sempre de iniciativa da 
Câmara por meio de lei. O prefeito não tem competência para encaminhar 
à Câmara Municipal projeto de lei tratando dessa matéria.2

Por essa razão, é muito importante que a lei municipal relativa aos subsídios 
tenha expresso também que eles serão atualizados sempre que ocorrer a 
revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos municipais, 
na mesma data e nos mesmos índices.

Da mesma forma, a lei municipal que estabelece os subsídios deverá prever 
ou não o pagamento de 13o “salário” para os agentes políticos. Essa é a única 
forma de eles receberem essa 13a parcela.

Mesmo assim, há divergência entre os Tribunais de Contas dos Estados a res-
peito dessa matéria. O Supremo Tribunal Federal, a quem compete interpre-
tar o mandamento constitucional, ainda não fez qualquer manifestação sobre 
esse benefício, permanecendo, em conseqüência, a insegurança jurídica.

Algumas decisões sobre a matéria:

2 Ver art. 29, V da CF/1988.
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Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul (TCE/RS)

Parecer 1/2006

PAGAMENTO DE “DÉCIMO TERCEIRO SUBSÍDIO” E DE TERÇO DE FÉRIAS A AGENTES 
POLÍTICOS MUNICIPAIS (PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETÁRIOS E VEREADORES). 
POSSIBILIDADE, SE PREVISTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL, MESMO COM A 
EFICÁCIA PLENA DO § 4o DO ART. 39 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. MANU-
TENÇÃO DA ORIENTAÇÃO VIGENTE NESTA CORTE DE CONTAS, EM QUE PESE A 
EXISTÊNCIA DE DECISÕES JUDICIAIS DISCREPANTES. [grifo nosso]

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia (TCM/BA)

Parecer Normativo 10/2005

[...]
DE TUDO QUANTO EXAUSTIVAMENTE ESPOSADO RESTA EVIDENTE QUE O CONS-
TITUINTE FEDERAL NÃO INCLUIU, DENTRE OS QUE DEVEM RECEBER O DÉCIMO 
TERCEIRO SALÁRIO, OS AGENTES POLÍTICOS, O QUE OS IMPEDE DE AUFERIREM TAL 
VANTAGEM, NOS TERMOS DA DECISÃO ANTES MENCIONADA. COMO BEM ASSINA-
LOU O MINISTRO JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, “EM SE TRATANDO DE DINHEIRO 
PÚBLICO, NÃO SE PODE COGITAR DO SUBJETIVISMO DE SER JUSTO OU INJUSTO O 
PAGAMENTO DE DETERMINADO ENCARGO”, DEVENDO PREVALECER, ISSO SIM, A 
SUA LEGALIDADE E CONSTITUCIONALIDADE.

ISTO POSTO, EM OBSERVÂNCIA À DECISÃO JUDICIAL, NÃO PODEM OS AGENTES 
POLÍTICOS MUNICIPAIS DO ESTADO DA BAHIA, ELEITOS OU NOMEADOS, 
RECEBER GRATIFICAÇÃO NATALINA, OU DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, A 
PARTIR DO EXERCÍCIO EM CURSO, DE 2005, FICANDO REVOGADAS QUAISQUER 
ORIENTAÇÕES PREGRESSAS QUE VERSEM SOBRE O ASSUNTO E QUE SE CHOQUEM 
COM O ALUDIDO DECISÓRIO.
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SALA DAS SESSÕES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA 
BAHIA, EM 26 DE JULHO DE 2005. [grifo nosso]

1.5 Repasses para a Câmara

No orçamento elaborado no exercício financeiro anterior, constam também 
os repasses financeiros, que deverão ser realizados pelo Poder Executivo, 
à Câmara de Vereadores conforme o estabelecido na Constituição da Re-
pública e no orçamento da própria Câmara.

O prefeito, por determinação da Constituição, deverá realizar tais repasses 
mensalmente até o dia 20 de cada mês e não poderá fazê-lo a menor ou a 
maior em qualquer circunstância.3

A respeito do assunto, juntamos as seguintes decisões judiciais:

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJRS)

Terceira Câmara Cível
Apelação no 70019824648
Julgado em 23/08/2007

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. MANDADO DE SEGU-
RANÇA. MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO PINHAL. REPASSE DE VALORES PELO PODER 
EXECUTIVO AO LEGISLATIVO. 

3 Ver art. 29A, § 2o, da CF/1988.
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1. NÃO HÁ QUE SE FALAR EM RENÚNCIA DE RECEITA NO CASO CONCRETO, VISTO 
QUE A CÂMARA DE VEREADORES ADOTOU, NA VIGÊNCIA DA LEI ORÇAMENTÁRIA, 
AS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS PARA A SATISFAÇÃO DE SEU CRÉDITO. 2. O MERO EN-
CERRAMENTO DO ANO FISCAL NÃO TEM A EFICÁCIA DE AFASTAR A EXIGIBILIDADE 
DOS VALORES INADIMPLIDOS PELO PODER EXECUTIVO.
3. O ATO DE DISPOSIÇÃO, PELO PODER LEGISLATIVO, DO CRÉDITO QUE LHE FOI 
DESTINADO PELA LEI ORÇAMENTÁRIA NÃO IMPLICA RENÚNCIA DE RECEITAS. 
4. AFASTADA A TESE DE SOBRA ORÇAMENTÁRIA, VISTO QUE O MONTANTE 
DEVIDO À CÂMARA MUNICIPAL, NÃO DECORRE DE SUPERÁVIT NA AR-
RECADAÇÃO, MAS SIM DO DESCUMPRIMENTO DA LEI ORÇAMENTÁRIA 
PELO PODER EXECUTIVO.
5. AUSENTE DEMONSTRAÇÃO ESPECÍFICA DE QUE OS REPASSES A MENOR OCORRE-
RAM EM VIRTUDE DE DÉFICIT NA ARRECADAÇÃO DO MUNICÍPIO, É DE SER RECO-
NHECIDA A EXIGIBILIDADE DOS VALORES POSTULADOS PELO PODER LEGISLATIVO 
DE BALNEÁRIO PINHAL. PRECEDENTES. 
APELAÇÃO DESPROVIDA. [grifo nosso]

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (TJMG)

Sexta Câmara Cível
Apelação no 1.0000.00.312797-4/000
Julgado em 09/09/2003

EMENTA: DUODÉCIMO CONSTITUCIONAL. REPASSE NEGADO PELO MUNICÍPIO. 
DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO PODER LEGISLATIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 168 
DA CF/88. PRECEDENTES DO TRIBUNAL. VIOLA DIREITO LÍQUIDO E CERTO DA 
CÂMARA MUNICIPAL A NEGATIVA DO MUNICÍPIO, POR MEIO DO SEU PRE-
FEITO MUNICIPAL, EM LHE REPASSAR OS RECURSOS TOTAIS REFERENTES 
À COTA DO DUODÉCIMO, A TEOR DO ART. 168, DA CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA. [grifo nosso]
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O descumprimento dessa obrigação constitui ainda crime de responsabili-
dade do prefeito.

1.6 Organização do município

A atual Carta Constitucional brasileira integrou o município na Federação 
e ampliou a autonomia municipal nos aspectos administrativo, financeiro 
e político. Essas regras estão asseguradas nos artigoss 29 a 31, 156, 158 e 
159 da Constituição Federal de 1988.

A Federação brasileira é constituída pela União, pelos Estados, pelo Distri-
to Federal e pelos Municípios, e cada um deles, em sua esfera de poder, é 
autônomo para o desenvolvimento de práticas administrativas, instituição 
de tributos próprios, arrecadação e aplicação de suas rendas.

Cada Ente Público tem suas competências estabelecidas, entre elas: a presta-
ção de serviços públicos e a capacidade de legislar sobre os assuntos de seu 
interesse, respeitadas as regras constantes da Constituição da República. No 
caso dos municípios, deve-se respeitar também a Constituição do Estado.

Os municípios regem-se por leis orgânicas, que estabelecem todas as regras 
da administração.

A Constituição Federal assegura a eleição direta para os poderes municipais e 
estabelece as competências de cada um, bem como os procedimentos mínimos 
a serem adotados em cada esfera de interesse dos habitantes do município.

A Constituição de 1988, além da competência privativa para legislar4 e 

4 Art.30, da CF.
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tributar,5 enumerou os casos de competência comum à União, ao Estados 
e ao Distrito Federal.6

Em decorrência das diretrizes constitucionais, compete ao próprio município 
brasileiro sua organização. É indispensável que tenha sido aprovada sua 
criação por lei estadual e que o território adquira personalidade jurídica de 
direito público interno, autonomia política, administrativa e financeira.

A autonomia política, administrativa e financeira estabelece-se com a edição 
da Lei Orgânica que, atendendo ao disposto no artigo 29 da Constituição 
da República, deve ser votada em dois turnos, com o interstício mínimo 
de dez dias e aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal 
que a promulgará.

Instalado o município, compete-lhe legislar sobre assuntos de interesse 
local, suplementar, no que couber, a legislação federal e estadual, instituir e 
arrecadar todos os tributos de sua competência e aplicar suas rendas, tendo 
a obrigação de prestar contas e publicar balancetes nos prazos estabelecidos 
em lei. É ainda competência do Ente Público Município a criação, organiza-
ção e supressão de distritos, observada a legislação estadual sobre a matéria, 
a promoção do adequado ordenamento territorial mediante o planejamento 
e controle do uso, do parcelamento e da ocupação do solo urbano.

A divisão do território em distritos é utilizada para facilitar o acesso da 
população aos serviços públicos. É uma forma de descentralização da admi-
nistração para poder atender a todos os habitantes. Para que haja a criação 
ou a supressão de distritos, é indispensável a existência de lei municipal 

5 Art.156, da CF.
6 Art. 23, da CF.
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que estabeleça as condições em que é possível criar ou suprimir um distrito. 
Atendidas as condições, será necessário também que lei municipal crie o 
distrito, dando-lhe suas dimensões, limites, denominação e outras caracte-
rísticas que a lei estabeleceu.

É indispensável que a lei municipal sobre essa matéria esteja em consonância 
com as Constituições Federal e Estadual e com lei estadual que verse sobre 
a divisão territorial dos municípios, se for o caso.

Como vimos, os municípios podem subdividir-se em distritos e subdistritos. 
A divisão deve ter caráter e finalidade administrativa, totalmente destituída 
de qualquer autonomia ou personalidade jurídica. 

Também podem os municípios apresentar subdivisões urbanas, como cida-
des e vilas, organizadas em perímetro delimitado e tendo como finalidade 
a organização das populações em grupamentos habitacionais, de traba-
lho, recreação e outras atividades da vida social. Tais grupamentos podem 
organizar-se em povoados, núcleos urbanos, zonas ou bairros. A sede do 
município é a cidade, dando-lhe a identificação ou denominação.

O lugar onde funciona a administração municipal, tendo como seu repre-
sentante o prefeito, é designado o domicílio do município. O prefeito exerce 
direitos e contrai obrigações de ordem civil em nome do município.

O Foro localiza-se na comarca do território, divisão judiciária efetivada por 
lei do Tribunal de Justiça do Estado que corresponde à área de jurisdição 
dos juízes.
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A área territorial das cidades e das vilas é denominada zona urbana ou 
perímetro urbano. Para que seja assim caracterizada, é indispensável sua 
definição em lei e no mínimo dois dos seguintes melhoramentos: meio-
fio ou calçamento, canalização de águas pluviais, abastecimento de água, 
sistema de esgoto sanitário, rede de iluminação pública (com ou sem 
posteamento para distribuição domiciliar) e escola de ensino fundamental 
ou posto de saúde.7

A lei municipal delimitará o perímetro urbano do município e editará 
outros requisitos para seu reconhecimento, se o desejar, desde que não 
conflitem com o que está previsto na legislação federal e na estadual. Ha-
vendo necessidade, a Lei poderá alterar o perímetro urbano do município.

Toda a área municipal que exceda ao perímetro urbano é considerada zona 
rural, com destinação agrícola, pastoril ou extrativa. A zona rural é regula-
mentada pelo Estatuto da Terra e não está sujeita às normas constantes das 
leis urbanísticas e tributárias do município. 

Os municípios têm competência para legislar sobre o uso, o parcelamento 
e a ocupação do solo urbano e urbanizável no que abrange o zoneamento, 
o loteamento e a composição estética e paisagística da cidade, ordenando 
física e socialmente o território do município.

As normas gerais de urbanismo, no entanto, competem à União de acordo 
com o que determina o artigo 24 da Constituição da República, e a elas 
deverá estar atento o legislador municipal no momento de elaborar a legis-
lação do município.

7 Ver art. 32 do Código Tributário Nacional.
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A Lei Federal no 10.257, de 10 de julho de 2001, regulamenta os artigos 
182 e 183 da Constituição Federal e estabelece diretrizes gerais de política 
urbana. Essa lei é denominada de Estatuto das Cidades, e sua concepção 
visa à regulamentação da propriedade urbana em prol do bem coletivo, da 
segurança, do bem-estar dos cidadãos e do equilíbrio ambiental.

Segundo o Estatuto das Cidades, os planos diretores são obrigatórios para 
todos os municípios com mais de 20 habitantes, para os que integram regi-
ões metropolitanas e aglomerações urbanas, para cidades em que o poder 
público pretenda utilizar os instrumentos previstos no § 4o do artigo 182 
da Constituição Federal, para os inseridos em áreas especiais de interesse 
turístico e os que sofram influência de empreendimentos ou atividades com 
significativo impacto ambiental de âmbito regional ou nacional. Para tais, 
a edição ou a adaptação dos Planos Diretores de Desenvolvimento Urbano 
são obrigatórios até o dia 10 de outubro de 2006.

A atuação insistente da CNM fez com que fosse editada a Lei no 11.673, de 
8 de maio de 2008, que prorrogou o prazo para o cumprimento da obrigação 
até 30 de junho de 2008.

De acordo com o artigo 30 da Constituição Federal, compete ao Município, 
com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, a realização de 
programas de educação infantil e de ensino fundamental e o oferecimento 
de serviços de atendimento à saúde da população.

Para o cumprimento dessa obrigação, foram criados e implementados o 
Fundeb e o Pacto Pela Saúde, objeto de análise e orientação das áreas téc-
nicas correspondentes.
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PREFEITO LEMBRE QUE:

A partir da EC no 53/2006, os municípios estão obrigados a contribuir com, 
no mínimo, 25% das suas receitas de impostos para a manutenção e o de-
senvolvimento do ensino.

Anote Que:

A merenda escolar e os programas de assistência à saúde dos alunos, 1. 
bem como os programas de transporte escolar, terão outras fontes de 
financiamento.

O magistério público tem agora um piso salarial mínimo que terá de 2. 
ser cumprido, como também os planos de carreira dos profissionais da 
educação.

O município é responsável pelo oferecimento de todas as vagas neces-3. 
sárias para atender a todas as crianças do ensino fundamental.

Da mesma forma, é do município a responsabilidade para o atendimento 4. 
da educação infantil (creche e pré-escola) e que ela se estende às crianças 
de 0 a 5 anos de idade.

Sessenta por cento dos recursos do Fundeb terão de ser destinados 5. 
ao pagamento dos profissionais do magistério da educação básica em 
efetivo exercício.
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Tenha Presente Também Que:

Após a EC no 29, de 22 de março de 2000, o Município tem a obrigação de 
aplicar 15% do produto da arrecadação dos impostos (IPTU, ITBI, ISS) e 
dos recursos provenientes de Imposto de Renda retido na fonte, do ITR, do 
IPVA, do ICMS e do FPM nas ações e serviços públicos de saúde.

A destinação desses recursos é ao Fundo Municipal de Saúde, que é acom-
panhado e fiscalizado pelo Conselho Municipal de Saúde.

Após a Lei Complementar no 101/2000, passou a ser regra obrigatória a 
transparência na gestão, que se concretiza por meio da ampla divulgação, 
inclusive na Internet, dos planos, dos orçamentos, das leis de diretrizes 
orçamentárias, das prestações de contas e do respectivo parecer prévio de-
las, Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Relatório de Gestão 
Fiscal. Além disso, devem ser disponibilizadas as versões simplificadas 
desses documentos.

Em nome da transparência, a Lei Complementar citada exige que seja asse-
gurada a participação popular e a realização de audiências públicas durante 
os processos de elaboração e discussão dos planos, das leis de diretrizes 
orçamentárias e das leis orçamentárias anuais.

Portanto, quando a administração começar a preparar o PPA, é 
indispensável: 
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REALIZAR AUDIÊNCIAS PÚBLICAS.•	
OUVIR A POPULAÇÃO.•	
PROCURAR ATENDER NESTE PLANO DE GOVERNO – PPA •	
– AS PRINCIPAIS EXPECTATIVAS DA POPULAÇÃO.
REGISTRAR A REALIZAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS PÚBLICAS.•	

Para isso, usar: convocações publicadas na imprensa; cronograma de 
realização dessas audiências; instrumentos de consulta à população distri-
buídos durante as audiências e por ela preenchidos; atas com os registros 
da participação, das sugestões apresentadas, de quem as apresentou e 
em nome de quem; assinaturas dos participantes; fotografias e filmagens 
dessas audiências.

Não esquecer que aquilo que foi assumido como compromisso a ser 
atendido precisa ser cumprido e que, para isso, terá de ser contemplado 
na LDO e na LOA.
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2 
A fiscalização do 

município
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2.1 A fiscalização dos atos de governo

Quem fiscaliza os municípios é o Poder Legislativo municipal mediante o 
controle externo, os Tribunais de Contas dos Estados ou dos Municípios8 
onde houver, como auxiliares do Legislativo e os sistemas de controle in-
terno do Poder Executivo municipal.

As regras relativas ao controle externo e ao controle interno dos Poderes 
Executivos constam no artigo 31 da Constituição. 

Fique Atento:

Para falar de fiscalização do município é muito importante lembrar que:

Uma boa parcela (políticos, juristas, estudiosos e leigos) não aceita que •	
o município tenha sido elevado à condição de Ente Federado e por isso 
fazem tudo o que podem para impedi-lo de exercer sua autonomia.

Aliado a esse esforço, os agentes políticos locais não assumem seu efe-•	
tivo papel e aceitam tornar-se executores das políticas dos outros entes, 
fazendo com que aqueles que afirmam que o município não pode ser 
Ente Federado realmente ratifiquem sua opinião e posição.

Em razão desse imperceptível esforço de eliminação da autonomia munici-
pal, os municípios e os gestores públicos municipais são fiscalizados por:

8 O § 4o do art. 31 da Constituição Federal veda a criação de tribunais, Conselhos ou órgãos de contas municipais.
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Câmara de Vereadores;•	
Ministério Público Estadual;•	
Tribunal de Contas do Estado ou dos Municípios;•	
Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas;•	
Tribunal de Contas da União;•	
Ministério Público Federal;•	
Controladoria Geral da União;•	
População.•	

2.1.1 Câmara de Vereadores

Nos termos do artigo 31 da Carta Magna, competem ao Poder Legislativo 
municipal as funções de controle e fiscalização dos atos do Poder Executivo 
que se expressam por meio de decretos legislativos e resoluções, atuando 
na fiscalização contábil, orçamentária, financeira, patrimonial e operacio-
nal quando do julgamento das contas do prefeito e as eventuais infrações 
político-administrativas.

A função de fiscalização também é exercida por meio das Comissões Es-
peciais de Inquérito, das Comissões Especiais do Poder Legislativo e ainda 
via requerimentos e informações aprovados pelo plenário.

2.1.2 Ministério Público Estadual

O Ministério Público tem constitucionalmente assegurada sua autonomia fun-
cional e administrativa. Nos estados, pode atuar diretamente no sentido de zelar 
pela preservação do patrimônio público, do meio ambiente e de todos os interes-
ses difusos e coletivos. Além disso, cabe-lhe defender os direitos das populações 
indígenas, requisitar informações e documentos para instruir procedimentos.
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É muito importante saber que o Ministério Público não manda, não decide 
e nem sequer pode impor.

É usual que os prefeitos ameaçados por representantes do MP, com a pos-
sível propositura de Ações Civis Públicas, aceitem assinar os já famosos 
TAC – Termos de Ajustamento de Conduta – comprometendo-se com o 
cumprimento de obrigações que muitas vezes não são da competência 
do Ente Público Município e que não estão previstas nos instrumentos de 
planejamento como PPA, LDO e LOA.

Ao fazer isso, para livrar-se da pressão, o gestor municipal está assinando 
um título executivo e cometendo irregularidade fiscal em relação ao que 
dispõe a LRF, pois se compromete em realizar algo que não foi previsto, 
para o qual não foi destinado recurso e que conseqüentemente vai executar 
ao arrepio da legislação municipal que o gestor tem obrigação de seguir.

Pior:

está de•	 clinando de um direito que lhe foi outorgado pelo 
povo nas urnas!
prefeito! reflita antes de assinar termo de ajustamento de •	
conduta TAC!
verifique a previsão orçamentária e se de fato o município •	
tem competência para assumir tal obrigação! 
não deixe que o representante do MP, sem mandato, governe •	
em seu lugar!
não existe obrigatoriedade legal de assinar TAC!!!•	
elabore em conjunto com a câmara boas leis e cumpra-as!•	
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ninguém poderá, apontá- lo por isso!•	
se for p•	 roposta a ação civil pública, vamos contestá-la e demons-
trar as razões legais de nossa conduta. quem não deve, não teme!

Vejamos decisão judicial a respeito do Termo de Ajustamento de Conduta:

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG

2a Câmara Cível

Apelação no 000.254.782-6/00

Julgado em 25/02/2003

EMENTA: EXECUÇÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO - TERMO DE AJUSTE DE CONDUTAS - 

DESCUMPRIMENTO PELOS MUNICÍPIOS - IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. 

UMA VEZ QUE O “TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTAS” EXECUTADO 

CONSISTE EM COMPROMETIMENTO DO ERÁRIO COM A ORDENAÇÃO DE 

DESPESAS PARA AS QUAIS INEXISTIA PRÉVIA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁ-

RIA, O QUE ESTÁ EM DESACORDO COM A LEI No 4320/64, CONCLUI-SE A 

OBRIGAÇÃO FOI ASSUMIDA DE FORMA ILEGAL, NÃO PODENDO O SEU DESCUM-

PRIMENTO GERAR QUALQUER RESPONSABILIZAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA NO 

REEXAME NECESSÁRIO, PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO. [grifo nosso]

2.1.3 Tribunal de Contas do Estado ou dos Municípios

O controle externo dos poderes Executivo e Legislativo Municipal é exer-
cido pelo Tribunal de Contas do Estado e onde houver, pelo Tribunal de 
Contas dos Municípios, que tem, entre outras, a função de: 
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a)  Apreciar as contas anuais dos gestores municipais, emitindo pare-
cer prévio. 

b)  Julgar as contas dos administradores e responsáveis por bens e 
dinheiros públicos.

c)  Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão 
de pessoal dos Entes Públicos, bem como das concessões de apo-
sentadoria e pensões. 

d)  Realizar inspeções e auditorias de natureza contábil, financeira, 
orçamentária, operacional e patrimonial nos poderes municipais. 

e)  Fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados por outro 
Ente Público mediante convênio, acordo, ajuste ou similares. 

f)  Aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade da despesa ou 
irregularidades das contas, as sanções previstas em lei. 

g)  Estabelecer prazo para que sejam tomadas as providências neces-
sárias ao exato cumprimento da lei em caso de descumprimento. 

h)  Sustar atos administrativos declarados irregulares. 
i)  Representar, junto ao Ministério Público e à Câmara, sobre irre-

gularidades ou abusos apurados nas inspeções ou auditorias.

As decisões dos Tribunais de Contas das quais resultem a imputação de 
débito ou multa tem eficácia equivalente a título executivo.

O parecer emitido sobre as contas do titular do Poder Executivo é en-
caminhado ao Legislativo com recomendação, pela aprovação ou não, e 
normalmente orienta a decisão do Poder.

Independentemente da decisão do Poder Legislativo, as contas que recebem 
recomendação pela desaprovação são encaminhadas ao Ministério Público 
Especial junto ao Tribunal de Contas.
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2.1.4 Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas

No artigo 130 da Constituição da República, ficou criado o Ministério Públi-
co Especial junto aos Tribunais de Contas e a ele são atribuídas todas as prer-
rogativas que a Constituição estende aos integrantes do Ministério Público.

Compete ao Ministério Público de Contas, entre outras, a função de promo-
ver a defesa da ordem jurídica; comparecer a todas as sessões do Tribunal de 
Contas, sob pena de nulidade das deliberações adotadas; opinar em todos os 
processos relativos à função fiscalizadora do TCE; propor a instauração de 
tomadas de contas especiais e extraordinárias e ainda representar a outros 
órgãos o conhecimento de atos de irregularidade apurados. Também é da 
competência do Ministério Público Especial, junto aos Tribunais de Contas, 
interpor recursos, apresentar pedidos de revisão de decisões e, principal-
mente, fazer cumprir as decisões do Tribunal de Contas do Estado.

2.1.5 Tribunal de Contas da União

É o órgão que tem competência para fiscalizar a aplicação dos recursos pú-
blicos federais e julgar as contas dos administradores e demais responsáveis 
por valores, bens e dinheiros públicos das administrações direta e indireta 
e instituições mantidas pelo Poder Público federal e as contas daqueles 
que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte 
prejuízo ao erário público.

Incumbe ainda ao TCU fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados 
pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos congê-
neres, ao Estado, ao Distrito Federal ou ao Município e aplicar aos responsá-
veis, em caso de ilegalidade, multa proporcional ao dano causado ao erário. 
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Importante assinalar que a atuação do TCU não pode invadir competência 
de outro órgão de controle externo que tenha previamente definida em lei 
sua atribuição.

Recentemente o STF, ao julgar o Mandado de Segurança no 24423/DF, consi-
derou que o TCU não tem competência para fazer tomada de contas da Com-
panhia Imobiliária de Brasília (Terracap), empresa pública controlada pelo 
Distrito Federal, com 51%, mas de cujo capital a União participa com 49%.

Assim, ficou definido que a competência para fiscalização é da Câmara 
Distrital do DF com o auxílio do Tribunal de Contas do Distrito Federal. 
Compete-lhe também representar ao poder competente sobre irregularidades 
ou abusos apurados.

2.1.6 Controladoria Geral da União

É o órgão central de controle interno da União e sua competência desen-
volve-se no âmbito da União, devendo assistir diretamente ao Presidente 
da República. A ela cabe dar o devido andamento às representações e de-
núncias fundamentadas que receber, relativas a lesão ou ameaça de lesão 
ao patrimônio público.

O âmbito de atuação da Controladoria Geral da União é o Poder Executi-
vo Federal, nos assuntos e providências atinentes à defesa do patrimônio 
público, ao Controle Interno, à auditoria pública, à correição, à prevenção 
e ao combate à corrupção, às atividades de ouvidoria e ao incremento da 
transparência da gestão no âmbito da Administração Pública federal.

Como se vê, sua atuação na fiscalização dos municípios, mesmo que seja 
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apenas na verificação da aplicação dos recursos federais, valendo-se do 
disposto no artigo 24, VI da Lei no 10.180/2001, usurpa as competências 
dos Tribunais de Contas dos Estados e Municípios e do Tribunal de Contas 
da União, além de ser uma efetiva ingerência do governo federal no go-
verno municipal, desrespeitando a autonomia do Ente Público Município 
e conseqüentemente o Pacto Federativo.

A Controladoria Geral da União realiza os famosos bingos em que sorteia 
municípios para serem vistoriados. As equipes de trabalho fazem os le-
vantamentos, na maioria das vezes até sem ouvir o gestor municipal, tira 
suas conclusões e elabora relatórios que são publicados na Internet sem 
que o prefeito ou o secretário tenham sido sequer questionados acerca do 
procedimento. Não há qualquer propósito de ouvir o gestor e as razões que 
determinaram aquela prática por eles considerada delituosa.

A publicação dos apontamentos soa como constatação, e o prefeito já é 
antecipadamente considerado corrupto ou ímprobo, sem qualquer oportu-
nidade de justificar atos ou defender-se.

2.1.7 População

A população é indiscutivelmente o fiscal mais efetivo da administração. O 
eleitor, contribuinte e usuário dos serviços públicos, é quem realmente faz o 
controle dos atos da administração e sua avaliação se reflete em cada pleito 
eleitoral quando aprova ou desaprova grupos políticos e seus programas de 
governo, bem como a forma de executá-los.

É o povo quem efetivamente diz da boa gestão e do bom administrador pú-
blico, creditando-lhe seu louvor e reconhecimento ou o contrário, afastando-
o da vida pública por meio do voto.
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3 
O governo do município
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3.1 Estrutura de Governo

A governabilidade dos municípios é exercida por meio dos poderes Execu-
tivo e Legislativo, que atuam harmonicamente, com independência e sem 
qualquer subordinação. Devem agir com liberdade e nos limites de suas 
esferas de atuação. 

Ao Poder Executivo compete as ações de administração do município; e ao 
Legislativo, a fiscalização e a verificação do cumprimento das obrigações 
no território sob sua jurisdição.

Os dois poderes deverão atuar nos limites de sua autonomia e ater-se às 
suas específicas atribuições. É importante destacar que o prefeito e os 
vereadores não estão subordinados ao governo estadual, à Assembléia 
Legislativa e nem aos juízes da comarca. A interferência de autorida-
des estaduais ou federais na administração dos municípios deve ser 
repelida sempre, já que representa atitude autoritária que teima em 
desconsiderar a autonomia municipal consagrada na Constituição da 
República.

Sobre conflito de atribuições entre os poderes municipais, juntamos as 
seguintes decisões:
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Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS

ADI 70021581087
Julgado em 18/02/2008

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL. CONVÊNIOS E 
CONSÓRCIOS. AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. HARMONIA ENTRE OS PODERES. VIO-
LAÇÃO. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, 
É INCONSTITUCIONAL A LEI QUE EXIGE SEJAM OS CONVÊNIOS, ACORDOS 
OU CONTRATOS CELEBRADOS PELO PODER EXECUTIVO SUBMETIDOS À 
APROVAÇÃO PELO PODER LEGISLATIVO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA 
SEPARAÇÃO DE PODERES. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. [grifo nosso]

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS

ADI 70015696594 
Julgado em 20/11/2006 

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICA-
DO. ANUÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO DE ACORDOS CELEBRADOS PELO PODER 
EXECUTIVO. INADMISSIBILIDADE. OS ARTS. 55, INCISO III E 95, INCISO VI, DA LEI 
ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE CRUZ ALTA, AO PRECEITUAREM QUE OS ACORDOS, 
CONVÊNIOS E CONTRATOS FIRMADOS PELO PODER EXECUTIVO DEPENDEM DA 
ANUÊNCIA DO PODER LEGISLATIVO, OFENDEM A AUTONOMIA ENTRE OS PODERES. 
O CHEFE DO PODER EXECUTIVO POSSUI COMO ATRIBUIÇÃO INERENTE AO CARGO 
QUE OCUPA A DE CELEBRAR CONVÊNIOS NO INTERESSE DO ENTE FEDERADO QUE 
REPRESENTA. POR ISSO, OS PRECITADOS DISPOSITIVOS AFRONTAM OS ARTS. 8o, 10, 
E 82, INCISOS II E XXI, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, IMPONDO-SE A DECLARAÇÃO 
DE SUA INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF E DESTA CORTE. AÇÃO 
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.
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Prefeito: Faça Valer a Autonomia do seu Município

Os agentes políticos municipais devem obediência à lei e à Constituição. 
Os atos da administração municipal que forem executados de acordo com 
a lei precisam ser respeitados por qualquer outra esfera de poder.

O município não exerce qualquer função judiciária. Não existe Poder Ju-
diciário Municipal. Por essa razão, somente os dois poderes, Executivo e 
Legislativo, é que representam o Ente Público Município.

Aliás, não é incomum a posse de juízes estaduais no cargo de prefeito, o 
que ofende mortalmente o nosso sistema constitucional.

Acerca disso já se manifestou o STF no julgamento da Reclamação no 6083, 
que tratou de controvérsia envolvendo a sucessão para o cargo da prefeita 
de Fortaleza (CE), Luizianne Lins (PT). 

O relator cassou decisão em mandado de segurança impetrado pela Asso-
ciação Cearense dos Magistrados e pelo juiz Francisco Martônio Pontes 
de Vasconcelos. 

A reclamação foi ajuizada, no Supremo Tribunal Federal (STF), pela Pre-
feitura contra decisão judicial que empossou o juiz Martônio Vasconcelos, 
o mais antigo da Vara da Fazenda Pública, como substituto de Luizianne, 
que viajou aos Estados Unidos em 21 de maio.

De acordo com o relator, a decisão questionada concedeu a liminar no man-
dado de segurança com o fundamento de que o município estaria compelido 
à ordem de sucessão contida no artigo 80 da Constituição Federal. 
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“Contudo, a aplicação é inconcebível à medida já que não há Poder Judi-
ciário Municipal”, avaliou o Ministro Eros Grau ao ressaltar que os juízes 
atuantes nas comarcas do estado do Ceará são membros do Poder Judiciário 
estadual. “Inviável, pois a adoção da simetria para resolver o conflito da 
vacância do cargo de chefe do Poder Executivo municipal” destacou.

A eleição do prefeito, vice-prefeito e dos vereadores, para um mandato de 
quatro anos, ocorrerá por meio de pleito direto e simultâneo em todo o país, no 
primeiro domingo do mês de outubro do ano anterior ao término do mandato. 

Tratando-se de municípios com mais de duzentos mil habitantes, aplicam-se 
as regras do artigo 77 da Constituição Federal. Tais regras impõem a reali-
zação de um segundo turno até vinte dias após a proclamação do resultado, 
sempre que nenhum candidato alcançar uma maioria absoluta no primeiro 
turno da eleição.

A posse dos vereadores é realizada em Sessão Solene na Câmara de Verea-
dores, no início de cada legislatura, pela mesa constituída do poder ou pelo 
vereador escolhido para presidir a Sessão, normalmente o mais votado.

A posse do prefeito e do vice-prefeito acontece no primeiro dia do ano 
subseqüente ao da eleição (1o de janeiro) e será dada pela Câmara de Ve-
readores, composta por um número de legisladores proporcional ao da 
população (observados os parâmetros constantes nas alíneas do artigo 29, 
IV da Constituição da República).

O prefeito, o vice-prefeito, os vereadores e os secretários municipais são 
remunerados exclusivamente por subsídios fixados em parcela única, estan-
do vedado o acréscimo de qualquer gratificação adicional, abono, prêmio, 
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verba de representação ou outra espécie remuneratória. Os subsídios ficam 
sujeitos aos limites estabelecidos no artigo 37, XI, da Constituição Fede-
ral, e não poderá o do prefeito exceder o subsídio mensal do Ministro do 
Supremo Tribunal Federal..

A lei de iniciativa da Câmara de Vereadores, observado o que dispõe 
os artigos 37, XI, 39, § 4o, 150, II, 153, § 2o, I, da Constituição Federal, 
define os valores dos subsídios do prefeito, vice-prefeito e dos secre-
tários municipais.

Os vereadores terão seus subsídios fixados pelas respectivas Câmaras Mu-
nicipais em cada legislatura para a subseqüente, observado o que dispõe 
a Constituição, os limites máximos referidos no artigo 29, VI, o previsto 
no inciso XI do artigo 37 e os critérios da Lei Orgânica Municipal.

Em qualquer hipótese, no entanto, a despesa com remuneração dos verea-
dores não poderá ultrapassar o montante equivalente a cinco por cento da 
receita do município.

3.2 Símbolos municipais

Os municípios podem ter bandeira, brasão, escudo de armas, selo e hino 
identificando-os. Na verdade, esses são os complementos que marcam a 
existência do Ente Público, juntamente, é claro, com a sua denominação, 
seu povo, suas tradições, sua cultura e seus poderes.

Os símbolos locais não podem substituir os símbolos nacionais e estaduais, 
mas podem ser cultuados ao lado destes, considerando que são a expressão 
cívica da história, dos feitos, dos orgulhos e das raízes das comunidades.
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Em solenidades, os símbolos municipais devem dar precedência aos na-
cionais e os estaduais, como por exemplo, na colocação de bandeiras ou 
na execução dos hinos. O seu uso é privativo do município e não pode ser 
utilizado por particulares e para outra finalidade senão cívica.

Todos os símbolos municipais devem ser instituídos por lei própria, que 
deverá expressar seu desenho, dimensões, poemas e melodias de forma a 
assegurar a fidelidade ao desenho original, ao poema ou à música.

Os municípios somente poderão usar em seus atos e papéis oficiais as armas 
e os selos que adotarem por Lei como símbolo próprio.

3.3 Lei Orgânica Municipal

Em decorrência da inclusão dos municípios como peças essenciais à Fe-
deração Brasileira e da ampliação de suas autonomias, a Carta Federal de 
1988 trouxe aos municípios a obrigatoriedade de edição de suas próprias 
leis orgânicas, o que até então era prerrogativa apenas dos municípios do 
estado do Rio Grande do Sul. Os demais municípios brasileiros eram regidos 
por leis orgânicas estaduais.

Nas leis orgânicas, votadas em dois turnos, com interstício mínimo de dez 
dias entre uma votação e outra e a exigência de dois terços de quorum, são 
enumeradas todas as matérias relativas ao interesse do Ente Público, como 
por exemplo, a organização dos poderes, as atribuições e as competências 
de cada um, os princípios fundamentais da administração pública, as áreas 
de atuação do município e de seus agentes públicos.
O interstício mínimo, aliás, é uma exigência constitucional, aplicando-se à 
espécie o princípio da simetria, consoante à decisão a seguir reproduzida:
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Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS

ADI 70021041041
Julgado em 28/04/2008

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO DA LEI ORGÂNICA DO 
MUNICIPIO. NECESSIDADE DE EMENDA EM VOTAÇÃO DE DOIS TURNOS, NOS TER-
MOS DO ARTIGO 29, “CAPUT”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGO 58, § 2o, DA 
CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. VICIO FORMAL. INCONSTI-
TUCIONALIDADE RECONHECIDA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. [grifo nosso] 

Na Lei Orgânica Municipal deverão estar presentes os preceitos constitu-
cionais inarredáveis da organização do Ente Público, elencados no artigo 
29 e que são os seguintes:

I –  eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos vereadores para mandato 
de quatro anos mediante pleito direto e simultâneo realizado em 
todo o país;

II –  eleição do Prefeito e do Vice-Prefeito realizada no primeiro do-
mingo de outubro do ano anterior ao término do mandato dos que 
devam suceder, aplicadas as regras do art. 77 no caso de Municípios 
com mais de duzentos mil eleitores;

III –  posse do Prefeito e do Vice-Prefeito no dia 1o de janeiro do ano 
subseqüente ao da eleição;

IV –  número de vereadores proporcional à população do Município, 
observados os seguintes limites:

mínimo de 9 e máximo de 21 nos municípios de até 1 milhão de •	
habitantes;
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mínimo de 33 e máximo de 41 nos municípios de mais de 1 milhão •	
e menos de 5 milhões de habitantes;
mínimo de 42 e máximo de 55 nos municípios de mais de 5 mi-•	
lhões de habitantes.

Para a legislatura passada, o Tribunal Superior Eleitoral resolveu editar a 
Resolução no 21.702, que baixou instruções sobre o número de vereadores a 
eleger segundo a população de cada município tomando por base a decisão 
do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 197.917.

Ocorre que a Resolução acima se destinava a regulamentar a matéria apenas 
para o período legislativo de 2004 a 2008 e, portanto, cessou sua vigência.

Atualmente, é das Câmaras Municipais a competência para estabelecer 
o número de vereadores, atendendo ao que dispõe a Constituição. Nossa 
recomendação é de que a Câmara, ao fazê-lo, observe a interpretação que 
foi dada ao mandamento constitucional, pelo Supremo Tribunal Federal, 
no julgamento do RE acima referido, pois interpretação diferenciada da 
proporcionalidade pode ensejar ações por parte dos órgãos de controle.

V –  Subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários muni-
cipais fixados por lei de iniciativa da Câmara Municipal, ob-
servado o que dispõem os artigos 37, XI, 39, § 4o, 150, II, 153, 
III e 153, § 2o, I.

VI –  o Subsídio dos vereadores será fixado pelas respectivas Câmaras 
Municipais em cada legislatura para a subseqüente, observado 
o que dispõe a Constituição, os critérios estabelecidos na res-
pectiva lei orgânica e os seguintes limites máximos:
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Em municípios de até 10 mil habitantes, o subsídio máximo dos •	
vereadores corresponderá a 20% do subsídio dos deputados esta-
duais.
Em municípios de 10.001 a 50.000 habitantes, o subsídio máximo •	
dos vereadores corresponderá a 30% do subsídio dos deputados 
estaduais.
Em municípios de 50.001 a 100.000 habitantes, o subsídio máximo •	
dos vereadores corresponderá a 40% do subsídio dos deputados 
estaduais.
Em municípios de 100.001 a 300.000 habitantes, o subsídio máxi-•	
mo dos vereadores corresponderá a 50% do subsídio dos deputados 
estaduais.
Em municípios de 300.001 a 500.000 habitantes, o subsídio máxi-•	
mo dos vereadores corresponderá a 60% do subsídio dos deputados 
estaduais.
Em municípios de mais de 500.000 habitantes, o subsídio máximo •	
dos vereadores corresponderá a 75% do subsídio dos deputados 
estaduais.

VII – O total da despesa com a remuneração dos vereadores não po-
derá ultrapassar o montante de 5%  da receita do município.

VIII – Inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e vo-
tos no exercício do mandato e na circunscrição do município.

IX –  Proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, simi-
lares, no que couber, ao disposto na Constituição para os mem-
bros do Congresso Nacional e, na Constituição do respectivo 
estado, para os membros da Assembléia Legislativa.
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Portanto não poderão os vereadores, desde a expedição do Diploma, firmar 
ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, em-
presa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de 
serviço público, salvo quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes. 
Não poderão aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, 
inclusive os demissíveis ad nutum nas entidades citadas.

A partir da posse, os vereadores ficam impedidos de ser proprietários, con-
troladores ou diretores de empresas que gozem de favor decorrente de 
contrato com pessoa jurídica de direito público ou nela exercer função 
remunerada. Ficam proibidos de ocupar cargo ou função demissíveis ad 
nutum nas entidades referidas.

A legislação os impede também de patrocinar causa em que qualquer das 
entidades citadas estejam inseridas e, após diplomação, de serem titulares 
de mais de um cargo ou mandato público eletivo.

X –  Julgamento do prefeito perante o Tribunal de Justiça.
XI –  Organização das funções legislativas e fiscalizadoras da Câmara 

Municipal.
XII –  Cooperação das associações representativas no planejamento 

municipal.
XIII –  Iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do 

município, da cidade ou de bairros, por intermédio de manifes-
tação de, pelo menos, cinco por cento do eleitorado.

XIV –  Perda do mandato do prefeito, nos termos do artigo 28, parágrafo 
único, da Constituição da República.

Segundo o artigo acima citado, perderá o mandato o prefeito que assumir 



57
Coletânea Gestão Pública Municipal
Confederação Nacional de Municípios – CNM

outro cargo ou função na administração pública direta ou indireta, ressalvada 
a posse em virtude de concurso público, podendo ser, após a nomeação, 
afastado do cargo, emprego ou função assegurada pelo concurso público, 
sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração.

Como se vê, no atual Sistema Constitucional Brasileiro, cabe ao Ente Pú-
blico o direito de promulgar a sua lei básica, atendendo aos princípios e 
normas expressos na Constituição Federal e nas Constituições do Estado no 
qual está inserido. Essa lei básica, estrutural e organizacional, é autônoma e 
cria direitos, impõem deveres e assegura poderes dentro das prerrogativas 
que a Carta Magna lhe concede.

3.4 Competências municipais
 
O município é a pessoa jurídica de direito público interno, tem vida pró-
pria e diferencia-se das entidades de direito privado. Tem capacidade para 
construir patrimônio próprio, gerir seus bens, administrar seus interesses, 
adquirir direitos, contrair obrigações, agir em juízo, ou fora dele, e responder 
civilmente pelos atos de seus representantes.

Ao ser criado, recebe todos os bens públicos e serviços que estão localiza-
dos em seu território, as rendas a ele correspondentes e, da mesma forma, 
todos os encargos.

O representante político do município é o seu prefeito e somente ele o 
representa e vincula nos atos e relações civis, administrativas, políticas, 
ativas e passivas em juízo.

Como entidade estatal, o município desfruta de autonomia político-
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administrativa no que se refere à auto-organização, eleição de governantes 
e à condução dos negócios de seus interesses, entre eles a instituição e a 
arrecadação de tributos, a aplicação de rendas e a organização de serviços, 
atuando em igualdade de condições com o estado e a União.

Os atos administrativos municipais, sempre que editados no âmbito da sua 
competência, independem de aprovação ou homologação de qualquer outro 
órgão ou esfera de poder.

Como pessoa administrativa, o município reparte competências com a 
União e os Estados, os chamados poderes reservados enumerados na 
Constituição.

No sistema brasileiro, ficam para os Estados-membros todos os poderes não 
expressamente destinados para a União ou para os Municípios, ou aquelas 
competências que a Constituição elege como comuns à União, aos Estados-
membros, ao Distrito Federal e aos Municípios.

A Constituição da República instituiu também a competência comum da 
União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios para matérias 
que são enumeradas no artigo 23. Por ela, deve-se entender o que cabe a 
qualquer um dos Entes Públicos e vise à solução de matérias que estejam 
entre as suas atribuições. Desta forma, a norma Constitucional possibilita 
o equilíbrio nas práticas de interesse das regiões e localidades.

É, portanto, competência do Município junto com o Estado e a União:

I –  Zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições 
democráticas e conservar o patrimônio público.
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II – Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia 
das pessoas portadoras de deficiência.

III –  Proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histó-
rico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais 
notáveis e os sítios arqueológicos.

IV –  Impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras de 
arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural.

V –  Roporcionar os meios de acesso à cultura, à educação e à 
ciência.

VI –  Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer 
de suas formas.

VII –  Preservar as florestas, a fauna e a flora. 
VIII –  Fomentar a produção agropecuária e organizar o abastecimen-

to alimentar.
IX –  Promover programas de construção de moradias e a melhoria 

das condições habitacionais e de saneamento básico.
X –  Combater as causas da pobreza e os fatores de marginalização, 

promovendo a integração social dos setores desfavorecidos.
XI –  Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos 

de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em 
seus territórios.

XII –  Estabelecer e implantar política de educação para segurança 
no trânsito.

No parágrafo único, o artigo prevê que o Congresso editaria leis complemen-
tares que estabelecessem as responsabilidades de cada Ente e atribuíssem o 
que caberia à União, aos Estados e aos Municípios fazer, fixando também 
as fontes de custeio do cumprimento dessas obrigações.
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Pelo texto do mesmo parágrafo, todos os Entes são solidariamente res-
ponsáveis pelo equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito 
nacional.

A CNM tem atuado no sentido de ver regulamentadas essas competências, 
pois da forma como está, todos são responsáveis por tudo. Como sabemos 
e é possível constatar nas práticas diárias, a inexistência de parâmetros para 
o cumprimento das obrigações acaba por penalizar exatamente os municí-
pios, pois é na administração municipal que a população busca a solução 
dos seus problemas.

Trabalhamos no sentido de pressionar o Congresso Nacional na feitura e 
aprovação dessa legislação complementar que, até o momento, quantificou-
se apenas nas áreas da educação e da saúde, esta última, de forma a não 
contemplar as reais necessidades do atendimento à saúde dos brasileiros, 
continuando a recair sobre os municípios os maiores encargos.

É indispensável que a legislação complementar a ser editada seja capaz 
de estabelecer equilíbrio na responsabilização dos Entes que compõem a 
Federação, pois o que assistimos até agora é o município sendo permanen-
temente chamado pelos mais diversos segmentos da sociedade a responder 
pela preservação e pelo desenvolvimento desses valores imprescindíveis ao 
bem-estar da sociedade como um todo, sem que tanto União quanto estados 
estejam efetivamente comprometidos com repasse de recursos que garantam 
ao município o cumprimento de tais obrigações.

Na cultura, principalmente, não se vêem providências governamentais que 
aportem recursos capazes de promover sua valorização com a preservação 
de características locais e regionais. No saneamento básico, na habitação e 
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na organização de infra-estrutura capaz de impulsionar a produção, muito 
menos. As poucas iniciativas que os municípios conseguem acessar provêm 
da iniciativa privada, que investe a custa de leis de incentivo, que represen-
tam diminuição de arrecadação.

Na área de meio ambiente, apenas editam-se leis que regulam práticas e res-
ponsabilizam gestores, sem o estabelecimento de políticas que efetivamente 
possibilitem aos municípios a gerência do seu ambiente natural.

No que trata do combate às causas da pobreza, a União cria os programas 
e repassa para os municípios a responsabilidade pela sua execução, sem 
qualquer fonte de custeio para os encargos que o município tem que assu-
mir. Mesmo assim, com extremo esforço, os municípios participam dessa 
ação nacional.

Entretanto, permanecemos sem saber o que é competência de quem 
e vamos realizando, sem planejamento, sem recursos suficientes e sem 
especialização.

3.5 Competência para legislar

No artigo 30, como já referido anteriormente, estão elencadas as compe-
tências legislativas do município, que são:

I –  legislar sobre assuntos de interesse local;
II –  suplementar a legislação federal e a estadual no que couber;
III –  instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como 

aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar 
contas e publicar balancetes nos prazos fixados em Lei;
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IV –  criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual;
V –  organizar e prestar, diretamente ou sob regime de concessão ou 

permissão, os serviços públicos de interesse local, incluindo o 
transporte coletivo, que tem caráter essencial;

VI –  manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do estado, 
programas de educação pré-escolar e de ensino fundamental;

VII –  prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do 
estado serviços de atendimento à saúde da população;

VIII –  promover, no que couber, adequado ordenamento territorial me-
diante planejamento e controle do uso, do parcelamento e da 
ocupação do solo urbano;

IX –  promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local, ob-
servada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.

A competência municipal exclusiva afasta qualquer possibilidade de in-
terferência de outra esfera de poder sobre o assunto. A ingerência será 
inconstitucional e perfeitamente arredável por ação judicial.

Em razão disso é que se insiste no fato de que os gestores precisam 
saber que a lei federal não prevalece sobre a estadual ou a municipal. 
Nas áreas de competência dos municípios, nada pode a lei federal ou 
estadual, por isso não devem os legisladores municipais, enquanto le-
gislam, remeter o regramento das competências que são peculiares do 
município para lei de outra esfera de poder. Agindo assim, irão declinar 
de sua competência.

Resolver ações que versam sobre temas de competência dos municípios 
com base em lei federal ou estadual não é correto. Se não há no município 
lei própria sobre determinado tema, edita-se uma lei; no entanto, jamais 
devem ser decididos assuntos de competência própria de acordo com o 
que estabelece a lei federal ou a estadual. Aliás, o ato praticado com base 
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em legislação de outro Ente é anulável. 

Na competência para legislar sobre assuntos de interesse local, deve estar 
entendida a predominância de interesse do município na matéria, a reper-
cussão direta e a indireta dessa legislação na vida da maioria dos munícipes, 
do erário, dos usos e costumes locais e das necessidades mais prementes 
da população. Esse interesse local também interessa à União e ao estado. 
A todos interessa a boa gestão dos negócios locais e a organização da vida 
social nas diversas comunidades.

Vejamos decisões ilustrativas a respeito do conceito de interesse local:

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul - TJRS

Apelação no 70019409416
2a Câmara Cível
Julgado em 21/05/2008

APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. LEI No 4.715/03 DO MUNICÍPIO DE 
SANTA MARIA. ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS. TEMPO MÁXIMO PARA O ATENDI-
MENTO DOS CLIENTES. MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA 
MUNICIPAL. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE SANÇÕES. POSSIBILIDADE.

A LEI MUNICIPAL QUE ESTIPULA PRAZO PARA O ATENDIMENTO DOS CLIENTES 
DOS ESTABELECIMENTOS BANCÁRIOS LOCALIZADOS NO RESPECTIVO MUNICÍPIO 
VERSA SOBRE MATÉRIA DE INTERESSE TIPICAMENTE LOCAL, POIS NÃO INTERFERE 
NAS ATRIBUIÇÕES DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, ESTÁ SIM DE COMPETÊNCIA 
LEGISLATIVA DA UNIÃO. DESSE MODO, TENDO OS MUNICÍPIOS COMPETÊNCIA PARA 
LEGISLAR A RESPEITO DE MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL, ASSIM CONSIDERADAS AS 
DISPOSIÇÕES LEGAIS QUE ESTABELECEM TEMPO MÁXIMO PARA O ATENDIMENTO 
DOS CLIENTES, NÃO HÁ FALAR EM ANULAÇÃO DAS PENALIDADES JÁ APLICADAS
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OU NA PROIBIÇÃO DE APLICAÇÃO DE NOVAS SANÇÕES NA HIPÓTESE DE DESCUM-
PRIMENTO DA LEI.

RECURSO DESPROVIDO.

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP
Apelação Cível com Revisão no 333.069-5/6-00
12a Câmara Cível
Julgado em 04/06/2008

MANDADO DE SEGURANÇA - BANCOS - INSTALAÇÃO DE SANITÁRIOS E BEBEDOURO 
EM AGÊNCIAS – LEGISLAÇÃO MUNICIPAL QUE NÃO AFRONTA A CONSTITUI-
ÇÃO NEM LEI FEDERAL, QUE DISCIPLINA AS ATIVIDADES DAS INSTITUI-
ÇÕES FINANCEIRAS - APLICABILIDADE DO ART. 30, INCISO I, DA CF - RECURSOS 
VOLUNTÁRIO E “EX OFFICIO” PROVIDOS. [grifo nosso]

PORTANTO PREFEITO:

Não aceite exarar decisão administrativa sob o aconselhamento de que Lei 
Federal X ou a Lei Estadual Y assim estabelece.
Pergunte sempre qual a lei municipal que o ampara para a prática do ato 
administrativo.

MANTENHA-SE ATENTO PARA ISTO:

Quando a Lei deve ser cumprida por União, Estados, Distrito Federal e 
Municípios, ela traz no seu artigo1o este comando, por exemplo:
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Lei no 8.666/1993:

Art. 1o  Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitações e 
contratos administrativos pertinentes a obras, serviços, inclu-
sive de publicidade, compras, alienações e locações no âmbito 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios.

Parágrafo único.  Subordinam-se ao regime desta Lei, além 
dos órgãos da administração direta, os fundos especiais, as 
autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as 
sociedades de economia mista e demais entidades controladas 
direta ou indiretamente pela União, Estados, Distrito Federal 
e Municípios.

VEJA BEM:

Sendo competência do município legislar sobre os assuntos do seu interesse, 
é claro que, para todas as ações administrativas a serem praticadas, deva 
existir lei que lhe estabeleça as regras.
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4 
Os instrumentos de 

planejamento e gestão
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4.1 Planejamento

Planejamento é a palavra-chave para que possamos pensar uma adminis-
tração moderna e voltada para a eficiência e também para atender ao que 
impõe a Lei Complementar no 101/2000.

No seu artigo primeiro, está a recomendação de “uma ação governamental 
planejada e transparente”. Segundo Hely Lopes Meirelles: 

Planejamento é o estudo e estabelecimento das diretrizes e metas 
que deverão orientar a ação governamental, através de um plano 
geral de governo, de programas globais, setoriais e regionais de du-
ração plurianual, do orçamento-programa anual e da programação 
financeira de desembolso, que são seus instrumentos básicos. Toda 
a atividade da administração federal deve ajustar-se à programação 
aprovada pelo Presidente da República e ao orçamento-programa, 
vedando-se a assunção de compromissos financeiros em discor-
dância com a programação financeira de desembolso.9

4.2 Plano Plurianual (PPA)

O Plano Plurianual é o instrumento destinado ao planejamento das ações 
governamentais estratégicas, de caráter político e de concretização em longo 
prazo, evidenciando e quantificando o programa de trabalho da gestão e 
enfatizando as políticas, as diretrizes e as ações programadas, correspon-
dentes aos objetivos a serem alcançados.

9 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 32o ed. Malheiros Editores, São Paulo, 2006. Atualizado por Eurico de 
Andrade Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho.
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Na elaboração do Plano Plurianual nos municípios, o ponto de partida deverá 
ser o programa de governo do gestor público, que terá certamente a preo-
cupação de transpor para este as metas estabelecidas como fundamentais a 
serem alcançadas por seu governo durante a campanha eleitoral e que foram 
aprovadas pelos eleitores, já vitorioso o seu projeto.

Independentemente desse embasamento totalmente local, o Plano Pluria-
nual não poderá deixar de elaborar um diagnóstico das necessidades do 
município, partindo de um estudo das condições de vida da população e da 
dinâmica da economia local.

Deverá envolver, na sua discussão, os atores econômicos e sociais da comu-
nidade, como também as lideranças políticas e de representação dos seus di-
versos segmentos de forma a identificar setorialmente, de forma globaliza-
da, os avanços indispensáveis para que as ações de desenvolvimento local e 
de aprimoramento na prestação de serviços ou na geração de bens públicos 
efetivamente implementem os compromissos assumidos pelo governante.

A população deverá ser sempre chamada a participar, seja porque a legisla-
ção a obriga participação, seja pela visão que tem o gestor da importância 
de direcionar as ações do seu governo no sentido de satisfazer aos anseios 
e às necessidades dos cidadãos.

A LC no 101/2000 estabelece que essa participação deva se dar por meio 
de audiências públicas, das quais participem os diversos segmentos co-
munitários e os cidadãos em geral, mas que possibilitem a discussão e a 
análise do destino que deverá ser dado aos parcos recursos públicos que a 
administração pública municipal dispõe para implementar o grande número 
de obrigações legais e morais que tem para com o seu município.
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O Plano Plurianual deve ser elaborado durante o primeiro ano do mandato 
do prefeito, e sua validade começa no segundo ano, estendendo-se até o 
final do primeiro ano do mandato da gestão seguinte.

A Lei de Responsabilidade Fiscal não estabelece prazos para a elaboração 
do PPA; no entanto, a Constituição da República determina que ele deverá 
ser remetido ao Poder Legislativo até o dia 31 de agosto do primeiro ano 
do mandato. Entretanto, o normal é que as leis orgânicas estabeleçam o 
prazo máximo que tem o Poder Executivo para encaminhar ao legislati-
vo, para análise, a discussão e a votação dos Planos Plurianuais de cada 
legislatura.10

4.3 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)

A Lei de Diretrizes Orçamentárias, além de orientar a elaboração da Lei 
Orçamentária, deverá dispor sobre o equilíbrio entre as receitas e as des-
pesas, com critérios bem específicos para a limitação de empenho em caso 
de frustração da receita estimada para que não haja o risco de comprometi-
mento das metas de resultado primário e nominal que foram previstas para 
o exercício financeiro. 

Deverá também estabelecer formas para o efetivo controle de custos e ava-
liação de resultados dos programas que serão financiados pelo orçamento 
do Ente Público, além de regras claras para os casos de transferências de 
recursos para entidades públicas ou privadas.

10 “I - o projeto do plano plurianual, para vigência até o final do primeiro exercício financeiro do mandato presidencial 
subseqüente, será encaminhado até quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício financeiro e devolvido 
para sanção até o encerramento da sessão legislativa;
II - o projeto de lei de diretrizes orçamentárias será encaminhado até oito meses e meio antes do encerramento do exercício 
financeiro e devolvido para sanção até o encerramento do primeiro período da sessão legislativa;
III - o projeto de lei orçamentária da União será encaminhado até quatro meses antes do encerramento do exercício finan-
ceiro e devolvido para sanção até o encerramento da sessão legislativa.”  (ADCT, art. 35, § 2º)
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Na LDO estarão quantificadas as metas de resultado primário a serem 
alcançadas para efetivar a obrigatória redução do montante da dívida e de 
despesas com juros, se for o caso.

É ainda na LDO que estarão os limitadores para a expansão de despesas 
obrigatórias de caráter continuado.

É na LDO que estarão estabelecidas todas as regras a serem seguidas na 
execução do orçamento, as metas anuais e as prioridades da administração, 
competindo-lhe o ajuste das ações de governo delineadas no PPA às reais 
condições do erário do Ente Público.

Como comentado ao início deste trabalho, a LDO vai contemplar a vontade 
da população em suas disposições, pois, durante as audiências públicas para 
a sua elaboração, o contingente populacional deverá ter a oportunidade de 
definir suas prioridades para a aplicação dos recursos públicos.

Integrarão a LDO os Anexos de Metas Fiscais e de Riscos Fiscais. No pri-
meiro, estarão estabelecidas metas anuais, em valores correntes e constantes, 
a serem alcançadas no período de três anos e corresponderão às previsões 
de receitas e despesas, de resultado nominal e primário, além do montante 
da dívida para esse mesmo período.

O Anexo de Metas Fiscais deverá conter ainda uma avaliação do cum-
primento das metas dos exercícios anteriores e apresentar a evolução do 
patrimônio líquido do Ente, além de uma avaliação da situação do fundo 
de previdência e apresentação das estimativas dos efeitos de eventuais in-
centivos fiscais ou de qualquer tipo de renúncia de receita que importe em 
efetiva perda de receita para o Ente.



71
Coletânea Gestão Pública Municipal
Confederação Nacional de Municípios – CNM

4.4 A Lei Orçamentária Anual (LOA)

A LOA é de iniciativa do Poder Executivo e, sendo aprovada pelo Poder 
Legislativo e sancionada pelo prefeito, autoriza a Administração Pública 
a realizar, no exercício financeiro, despesas destinadas ao funcionamento 
dos serviços públicos de acordo com o que possibilitam as estimativas de 
arrecadação das receitas.

De acordo com as regras da Lei no 4320, de 1964, a Lei Orçamentária anual 
conterá:

I -  A discriminação da receita e a despesa, de forma a evidenciar 
a política econômico-financeira e o programa de trabalho do 
governo, obedecidos os princípios de unidade, universalidade 
e anualidade.

II -  Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções do 
governo.

III -  Quadro demonstrativo da receita e da despesa segundo as catego-
rias econômicas.

IV -  Quadro discriminativo da receita por fontes e respectiva 
legislação.

V -  Quadro das dotações por órgãos do governo e da administração.
VI -  Quadros demonstrativos da receita e dos planos de aplicação dos 

fundos especiais.
VII -  Quadros demonstrativos da despesa por programa de trabalho, 

detalhados em projetos e atividades, fontes de recursos, órgãos e 
funções, na forma dos anexos 6 a 9 da lei.

VIII -  Quadro demonstrativo do programa anual de trabalho do governo, 
em termos de realização de obras e de prestação de serviços.
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A LOA é o mais importante instrumento do planejamento da administra-
ção, pois representa o gerenciamento efetivo, possibilitando administrar o 
equilíbrio entre as despesas e as receitas públicas.

A Lei Complementar no 101, de 2000, impõe também regramentos específi-
cos para a Lei Orçamentária Anual, que deverá demonstrar compatibilidade 
e adequação com o Anexo de Metas Fiscais e conterá o demonstrativo de 
efeitos sobre as receitas e as despesas decorrentes de anistias, isenções, 
subsídios, remissões e benefícios de natureza financeira e tributária, bem 
como de medidas de compensação a renúncias de receita e ao aumento de 
despesas obrigatórias de caráter continuado.

Para atender a LRF, constarão ainda da LOA: reserva de contingência cuja 
forma de utilização e montante, definido com base na receita corrente líqui-
da, é destinada ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e 
eventos fiscais imprevistos, como também a previsão do serviço da dívida 
(encargos mais amortizações), previsto contratualmente, e as receitas des-
tinadas para esse fim.

O prefeito, com a sanção, compromete-se com a correta execução da Lei 
Orçamentária, obrigando-se a limitar os gastos aos parâmetros nela fixados 
e a executar os passos que definem a coerente execução do orçamento.

No seu artigo 8o, a LRF dispõe que: 

Até trinta dias após a publicação dos orçamentos, nos termos do que dis-
puser a lei de diretrizes orçamentárias e observado o disposto na alínea 
“d” do inciso “I” do art. 4o, o Poder Executivo estabelecerá a programação 
financeira e o cronograma de execução mensal de desembolso.
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É importante chamar a atenção para o fato de que o parágrafo único desse 
artigo determina a vinculação de recursos à finalidade específica e em 
caráter exclusivo, ainda que em exercício diverso daquele em que ocorrer 
o ingresso. 

Também é importante considerar a previsão de limitação de empenho e 
movimentação financeira nos trinta dias subseqüentes à constatação de frus-
tração de receita ao final de um bimestre, quando esta poderá não comportar 
as metas de resultado primário ou nominal estabelecidos para o exercício. 
Tal previsão consta do artigo 8o da LRF. 

Para comprovar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre 
(elencadas no Anexo de Metas Fiscais), o chefe do Poder Executivo está 
obrigado a participar de audiência pública perante a Comissão de Orça-
mento da Câmara de Vereadores, até o final dos meses de maio, setembro 
e fevereiro, realizando a demonstração do cumprimento dessas metas e, em 
caso de não ter cumprido, demonstrando as providências que estão sendo 
adotadas e o prazo em que se compromete a cumpri-las.

Algumas decisões sobre os instrumentos de planejamento da gestão 
municipal:

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS

8a Câmara Cível
Apelação – Reexame Necessário no 70021131321
Julgado em 21/02/2008 
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APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEI ORÇAMEN-
TÁRIA. REALOCAÇÃO DE RECURSOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE FUNDO 
ASSISTENCIAL À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO 
DO ATO ADMINISTRATIVO. NULIDADE.

O DEVER DE MOTIVAR OS ATOS ADMINISTRATIVOS  ENCONTRA AMPARO EM INÚ-
MEROS PRINCÍPIOS E DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS E GARANTE O CONTROLE 
DA LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS.

AINDA QUE A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PERMITA A REALOCAÇÃO DE RECURSOS 
POR MEIO DE DECRETOS EXECUTIVOS, TAIS DECRETOS DEVEM SER FUNDAMENTA-
DAMENTE MOTIVADOS A FIM DE EXPLICITAREM OS REAIS MOTIVOS QUE LEVARAM 
O ADMINISTRADOR A PROCEDER A ALTERAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
 
A AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DOS DECRETOS EXECUTIVOS QUE REALO-
CARAM OS RECURSOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO 
ADOLESCENTE É CAUSA QUE NULIFICA TAIS ATOS ADMINISTRATIVOS E 
ENSEJA A DEVOLUÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS.

SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE EM REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO 
PROVIDA. EM MONOCRÁTICA [grifo nosso]
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Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS

ADI no 70018392720
Julgado em 21/05/2007

ADIN. LEI MUNICIPAL. VÍCIO DE INICIATIVA. MATÉRIA ORÇAMENTÁRIA. INICIATIVA 
PRIVATIVA DO PREFEITO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. 
INCONSTITUCIONALIDADE PROCLAMADA. PADECE DE VÍCIO DE INICIATIVA, 
VIOLANDO O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES, A LEI MUNICIPAL 
PROPOSTA PELO PODER LEGISLATIVO QUE INCLUI NA LEGISLAÇÃO OR-
ÇAMENTÁRIA METAS ESPECÍFICAS DE DESTINAÇÃO DE RECURSOS. [grifo 
nosso]

AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, À UNANIMIDADE. 
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5 
As finanças municipais
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5.1 Finanças municipais

A competência para o município tributar sofre restrições de caráter genérico 
na Constituição, no artigo 150, I, V e VI. 

No que se refere à aplicação das rendas, deve o município cumprir obriga-
ções que decorrem do mandamento constitucional, como as normas presen-
tes nos artigos 198 e 212, que versam sobre os percentuais obrigatoriamente 
aplicados em saúde e educação.

O ordenamento constitucional impede qualquer interferência do estado na 
autonomia financeira dos municípios. Na receita municipal, estão incluídos 
os tributos próprios e os recursos de caráter permanente, provenientes da 
participação em tributos de competência da União ou do estado, e os re-
sultantes de subvenções, auxílios ou doações. Há também os advindos de 
financiamentos ou empréstimos.

Na renda do Ente Público Município são considerados apenas os recursos 
próprios, tais como os resultantes dos tributos de sua competência, dos pre-
ços públicos decorrentes da utilização de seus bens ou de serviços prestados 
sobre os quais incide remuneração.

Os tributos e os preços são parte da receita municipal e, portanto, podem 
ter fontes próprias de recursos mediante a imposição legal e compulsória 
da administração por meio do poder que o Ente Público exerce sobre o 
contribuinte.

O Código Tributário Nacional conceitua o tributo como “toda a prestação 
pecuniária compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, 
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que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante 
atividade administrativa plenamente vinculada”. 

Além disto, os tributos só podem ser arrecadados no exercício seguinte ao 
da sua instituição ou da sua alteração.

É obrigação do Ente Público instituir e arrecadar todos os tributos de sua 
competência. A Lei Complementar no 101/2000 penaliza, com a vedação de 
transferências voluntárias, o Ente Público que não atender a esse preceito 
no que se refere a impostos.

A instituição e arrecadação dos tributos de competência municipal é obri-
gação inarredável da Administração Pública, e é por intermédio de tais re-
cursos que será possível ao município atender às demandas da comunidade 
e cumprir com as obrigações que lhe são impostas pela Constituição.

Os preços públicos são pagamentos realizados por particulares quando lhes 
é permitido usufruir de serviços públicos ou de utilidades públicas remu-
neradas por tarifas estabelecidas na administração ou aqueles decorrentes 
de disputas de livre concorrência entre interessados, no caso de aquisição 
de bens públicos.

No artigo 145, a Constituição autoriza a União, os Estados, o Distrito Fe-
deral e os Municípios a instituir os tributos que enumera, como impostos, 
taxas e contribuições. 
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5.2 Impostos

O Código Tributário Nacional conceitua imposto como o tributo “cuja obri-
gação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade 
estatal específica, relativa ao contribuinte”, sendo, portanto, arrecadado em 
benefício de toda a coletividade. Tem como finalidade o atendimento das 
necessidades administrativas do Ente Público para com a ordem geral.

Conforme o artigo 156 da Constituição, os impostos de competência dos 
municípios são os seguintes:

I –  Sobre a propriedade predial e territorial urbana.
II –  Sobre a transmissão intervivos, a qualquer título, por ato onero-

so, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos 
reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de 
direitos a sua aquisição.

III –  Sobre serviços de qualquer natureza, não compreendidos no 
artigo 155, II, definidos em Lei Complementar.

O IPTU pode ser progressivo em razão do valor do imóvel e ter alíquotas 
diferentes de acordo com a localização e o uso do imóvel, sem prejuízo da 
progressividade no tempo.

A Lei no 10.257/2001, que regulamenta os artigos 182 e 183 da Constituição 
Federal e estabelece diretrizes gerais da política urbana, no seu artigo 7o, 
oportuniza o estabelecimento da progressividade do IPTU quando ocorrer 
o descumprimento de condições e prazos de parcelamento, edificação ou 
utilização de áreas urbanas, remetendo ao município os procedimentos de 
aplicação do IPTU progressivo no tempo. Permite a majoração da alíquota 
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pelo prazo de cinco anos consecutivos e veda a concessão de isenções ou 
de anistia relativas à tributação progressiva.

Ao município compete o estabelecimento da alíquota do IPTU, que deve 
ser fixada por lei municipal e obedecer às limitações decorrentes da Cons-
tituição, artigos 145 e 150.

A base de cálculo do IPTU é o valor venal do imóvelm, conforme estabelece 
o Código Tributário Nacional, que deve ser seguido em decorrência do que 
determina o artigo 146, III, “a” da Constituição da República.

O contribuinte do IPTU é o proprietário, o titular do domínio útil ou o 
possuidor, a qualquer título do imóvel sujeito à tributação.

Prefeito:

É muito importante cobrar e arrecadar adequadamente este imposto, pois 
no mínimo ele deve arcar com a finalidade a que se destina, qual seja de 
prestar os serviços públicos de atendimento direto à população.

Infelizmente, a prática nos demonstra que a arrecadação do IPTU normal-
mente não cobre sequer as despesas de recolhimento de lixo urbano. Logo, 
algo está errado, e não podemos atribuir a poucos a responsabilidade de 
arcar com os benefícios alcançados a muitos.

O tributo precisa ser justo.

Os municípios não podem continuar a depender da repartição de receitas para 
cumprir com as obrigações mínimas de atendimento à sua população.
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O imposto de transmissão intervivos tem como fato gerador a transferência 
intervivos da propriedade imóvel, por ato oneroso, seja imóvel por natureza 
ou por acessão física, bem como dos direitos reais, exceto os de garantia, 
abrangendo a cessão de direitos reais.

O ITBI não incide sobre a transmissão de bens ou direitos incorporados ao 
patrimônio de pessoa jurídica em realização de capital, nem sobre a trans-
missão de bens ou direitos decorrentes de fusão, incorporação, cisão ou 
extinção de pessoa jurídica. Haverá exceção se a atividade preponderante 
do adquirente for a compra e venda desses bens ou direitos, locação de bens 
imóveis ou arrendamento mercantil.

A base de cálculo do ITBI é o valor venal dos bens ou direitos transmitidos. 
Não é o preço da venda e sim o valor de mercado.

Lembramos que a aquisição por usucapião não é fato gerador desse imposto 
porque esta é uma aquisição originária e não por transmissão.

Tanto a base de cálculo quanto a alíquota são fixadas por lei municipal, e 
para esta última não há limite pré-estabelecido constitucionalmente. Tam-
bém é a lei municipal que estabelece quem é o contribuinte do imposto, se 
o adquirente ou o transmitente.

No que se refere aos serviços de qualquer natureza, o fato gerador é a pres-
tação de serviços constantes de listagem instituída por lei complementar, 
excetuando as exportações de serviços, a prestação de serviços em relação de 
emprego, de trabalhadores avulsos, e diretores e conselheiros de sociedades 
e fundações, também de sócios-gerentes e de gerentes-delegados. Segundo 
a Lei Complementar no 116, de 31 de julho de 2003, o serviço considera-se 
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prestado, e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na 
falta deste, no local do domicílio do prestador, exceto situações previstas 
na própria Lei.

A Lei Complementar no 116/2003, que trata do “Imposto Sobre Serviços de 
Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, e 
dá outras providências”, ampliou a lista de serviços tributáveis pelos muni-
cípios e assegurou a estes Entes a possibilidade de atribuir expressamente 
a responsabilidade tributária a terceira pessoa, o que é um avanço para os 
municípios.11

O STF entendeu que a lista anexa à Lei Complementar no 116 é taxativa, não 
pode o município, portanto. lançar imposto sobre serviço que não integre 
a listagem anexa à Lei Complementar e congêneres.

As alíquotas máximas do ISS acabaram ficando fixadas pela Lei Com-
plementar apenas em 5% para os serviços em geral, porém, o requisito 
fundamental para a incidência do tributo é a prestação efetiva do serviço, 
e a base de cálculo é o preço do serviço.

11 Lei Complementar no 116/03, art. 6o: “ Os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso 
a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a 
responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida 
obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais. § 1o . Os responsáveis a que se refere este artigo estão 
obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, multa e acréscimos legais, independentemente de ter sido efetuada 
sua retenção na fonte. § 2o. Sem prejuízo do disposto no caput e no § 1o deste artigo, são responsáveis: I – o tomador ou o 
intermediário de serviço proveniente do exterior do País ou cuja prestação se tenha iniciado no exterior do País; II – a pessoa 
jurídica, ainda que imune ou isenta, tomadora ou intermediária dos serviços descritos nos subitens 3.05, 7.02, 7.04, 7.05, 7.09, 
7.10, 7.12, 7.14, 7.15, 7.16, 7.17, 7.19, 11.02, 17.05 e 17.10 da lista anexa”.
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No que se refere à alíquota mínima, permanece aquela estabelecida pela 
EC no  37/2002, considerando que a LC no 116 não a estabeleceu e não a 
alterou ao determinado pela Emenda Constitucional.12

O cálculo do ISS com base no preço do serviço é a regra geral, porém, a 
Lei Complementar no 116/2003 prevê a possibilidade da tributação fixa 
que pode abranger a prestação de serviços sob a forma de trabalho pessoal 
do próprio contribuinte e os serviços prestados por algumas sociedades de 
profissionais com responsabilidade pessoal do profissional.

Nessas hipóteses ao final descritas, a base de cálculo não será o preço do 
serviço e sim outros indicadores estabelecidos pela lei municipal.

O local de recolhimento do tributo é o do estabelecimento prestador, e 
não havendo estabelecimento prestador, será no domicílio do prestador. 
Essa matéria tem gerado inúmeros conflitos judiciais, principalmente em 
decorrência da diversidade de alíquotas estabelecidas nos diferentes muni-
cípios, o que estimula a procura, por parte dos prestadores, pela efetivação 
do recolhimento onde as alíquotas forem mais favoráveis.

A seguir, anexamos decisão judicial sobre o assunto:

12 ADCT, art. 88: “Enquanto Lei Complementar não disciplinar o disposto nos incisos I e III do § 3º do art. 156 da Consti-
tuição Federal, o imposto a que se refere o inciso III do caput do mesmo artigo: I – terá alíquota mínima de dois por cento, 
exceto para os serviços a que se referem os itens 32, 33 e 34 da Lista de Serviços anexa ao Decreto-Lei nº 406, de 31 de 
dezembro de 1968. II – não será objeto de concessão de isenções, incentivos e benefícios fiscais, que resulte, direta ou 
indiretamente, na redução da alíquota mínima estabelecida no inciso I”.
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Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS

22a Câmara Cível
Apelação no 70023928385
Julgado em 24/07/2008 

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. ISS. INCIDÊNCIA SOBRE OPERAÇÃO DE ARRENDA-
MENTO MERCANTIL (LEASING). CONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA. COM-
PETÊNCIA DO MUNICÍPIO DO LOCAL DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. [...] EM 
QUE PESE A LITERALIDADE DA ALÍNEA A DO ART. 12 DO DECRETO-LEI N° 406/68, 
NA REDAÇÃO ANTERIOR À LEI COMPLEMENTAR N° 116/03, A JURISPRUDÊNCIA 
ASSENTOU-SE NO SENTIDO DE QUE O MUNICÍPIO ONDE É PRESTADO O SERVIÇO É O 
COMPETENTE PARA EXIGIR O ISS, POR FORÇA DA SISTEMÁTICA CONSTITUCIONAL, 
QUE ADOTA O CRITÉRIO DA TERRITORIALIDADE PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA 
EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. [grifo nosso]

Vários são os projetos de lei em tramitação que visam a estancar a polêmica, 
e a CNM tem trabalhado com afinco no sentido de ver aprovada uma lei 
que acabe definitivamente com essa polêmica de forma justa e sem causar 
prejuízos aos municípios brasileiros.

O contribuinte do ISS é o prestador de serviço.

A Constituição da República, no artigo 150, estabelece limitações ao poder 
de tributar a todos os Entes Públicos. Entre eles, pode-se destacar a impos-
sibilidade de exigir ou aumentar qualquer tributo sem lei que o estabeleça. 
Sendo assim, cabe ao município instituir todos os seus tributos por meio 
de lei e, somente no exercício seguinte, arrecadá-los.
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É vedado ainda, de acordo com a norma Constitucional, instituir tratamento 
desigual entre contribuintes que se encontrem em situação equivalente, proibi-
da qualquer distinção em razão de função exercida ou ocupação profissional.

É vedada também a cobrança de tributos: sobre fatos ocorridos antes do 
início da vigência da lei que houver instituído ou aumentado o tributo; 
no mesmo exercício financeiro em que tenha sido publicada a lei que os 
instituiu ou aumentou; antes de decorridos noventa dias da data em que 
haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou; que o tributo seja 
utilizado para confisco ou estabelecidas limitações ao tráfego de pessoas e 
bens, por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais. Ressalva-se 
neste caso a cobrança de pedágio pela utilização de vias conservadas pelo 
Poder Público.

Entre os impedimentos expressos na Constituição, está a criação de impostos 
sobre o patrimônio, renda ou serviços dos Entes Públicos, inclusive sobre 
as autarquias e fundações mantidas pelo Poder Público, no que concerne ao 
patrimônio, à renda e aos serviços vinculados a suas finalidades essenciais 
ou as decorrentes; dos templos de qualquer culto; do patrimônio, renda ou 
serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações; das entidades 
sindicais dos trabalhadores, das instituições educativas e de assistência 
social sem fins lucrativos.

É proibido instituir impostos sobre livros, jornais, periódicos e sobre o papel 
destinado à impressão. No que se refere à concessão de qualquer subsídio ou 
isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia 
ou remissão relativas a impostos, taxas ou contribuições, estes somente po-
derão ser concedidos mediante lei específica que regule com exclusividade 
a matéria ou o correspondente tributo ou contribuição.
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Sobre os benefícios que o Ente Público pode conceder, é indispensável 
estar atento para o que determina a Lei Complementar no 101/2000 sobre 
renúncia de receita, já que ela estabelece procedimentos rígidos ao Ente que 
opte pela concessão de tais benefícios.13

Portanto, todo o gestor público que entenda ser necessário conceder in-
centivos ou isenções a seus contribuintes, ou qualquer outro benefício que 
implique em renúncia de receita, para fazê-lo deverá observar as regras 
impositivas da Lei de Responsabilidade Fiscal.

5.3 Taxas

As taxas são concedidas em razão do exercício do poder de polícia ou pela 
utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis 
prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição.

A existência e a disponibilização do serviço são condição para a exigência 
no pagamento das taxas, que só podem ser criadas ou aumentadas por lei 
e arrecadadas no exercício seguinte ao da sua instituição. A exigência no 
pagamento das taxas é correta quando ocorre utilização dos serviços pres-
tados ao contribuinte ou postos a sua disposição. É indispensável que haja 
possibilidade de o serviço ser utilizado por aqueles a quem se destina.

13 LC 101/00:
“Art. 14 – A concessão ou ampliação de incentivo ou benefício de natureza tributária da qual decorra renúncia de receita deverá 
estar acompanhada de estimativa do impacto orçamentário-financeiro no exercício em que deva iniciar sua vigência e nos 
dois seguintes, atender ao disposto na lei de diretrizes orçamentárias e a pelo menos uma das seguintes condições:
I – demonstração pelo proponente de que a renúncia foi considerada na estimativa da receita da lei orçamentária, na forma 
do art. 12, e de que não afetará as metas de resultados fiscais previstas no anexo próprio da lei de diretrizes orçamentárias;
II – estar acompanhada de medidas de compensação, no período mencionado no caput, por meio de aumento de receita, 
proveniente da elevação de alíquotas, ampliação de base de cálculo, majoração ou criação de tributo ou contribuição.
§ 1o - A renúncia compreende anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção de caráter não geral, 
alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e 
outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado.
§ 2o - Se o ato de concessão ou ampliação do incentivo ou benefício de que trata o caput deste artigo decorrer da condição 
contida no inciso II, o benefício só entrará em vigor quando implementadas as medidas referidas no mencionado inciso”.
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É também requisito essencial para a instituição das taxas a especificidade 
que o Código Tributário Nacional conceitua como “serviço que pode ser 
destacado em unidade autônoma de intervenção, de utilidade ou de neces-
sidade pública”. Ver artigo 79, II, do CTN.

É ainda indispensável que o serviço seja divisível, isto é, que tenha utiliza-
ção individual e mensurável. Segundo o Código Tributário e a expressão do 
artigo 79, III, é divisível “o serviço suscetível de utilização, separadamente, 
por parte de cada um dos seus usuários“.

A utilização do serviço gera a taxa, que não poderá incidir sobre a mesma 
base de cálculo do fator gerador de impostos. Essa utilização pode ser efetiva 
ou potencial, já que o serviço precisa estar funcionando e em condições de 
ser utilizado. Fica claro, portanto, que não poderá ser criado o tributo para 
a prestação de serviços futuros. No entanto, é irrelevante que, depois de 
instituído, o contribuinte usufrua ou não desse serviço, conforme expressa 
o texto constitucional ao citar “serviços prestados ou postos à disposição 
do contribuinte“.

De acordo com o artigo145, II, da Constituição Federal, a especificidade e a 
divisibilidade do serviço constituem requisitos essenciais para a imposição 
da taxa remuneratória deles. Por sua vez, o Código Tributário Nacional, 
ao conceituar serviço público específico, o faz dizendo que é aquele que 
pode ser destacado em unidade autônoma de intervenção, de utilidade ou 
de necessidade pública, e informa ser divisível o serviço público passível 
de utilização em separado por parte de cada um dos seus usuários.

O funcionamento do serviço é também condição para a exigibilidade da taxa.
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5.4 Preços públicos

Os preços públicos também são conhecidos como tarifas.

A tarifa é fixada previa e unilateralmente por ato administrativo para esta-
belecer valores a serviços prestados ao contribuinte diretamente pela admi-
nistração ou por concessionários e permissionários que os disponibilizam 
a quem deles queira fazer uso.

As tarifas podem ser instituídas ou alteradas no decorrer do exercício fi-
nanceiro por decreto do Poder Executivo. Caracterizam-se pelo caráter 
facultativo para o contribuinte. São instituídas para compensar as utilida-
des e serviços prestados diretamente pelos órgãos da administração, por 
concessionários ou por permissionários, por contraprestação, tabelada pela 
administração, desde que a lei autorize a remuneração do serviço por meio 
da instituição de preço.

Portanto, o serviço público que não é essencial à comunidade, mas que 
atende ao interesse de grupos ou de pessoas, deve ser prestado em caráter 
facultativo e cobrado por meio de tarifa, pois esta irá onerar exclusivamente 
aqueles beneficiados pelo serviço.

Por não ser tributo, a tarifa não está adstrita às exigências decorrentes do 
artigo 150, I e III, da Constituição. A doutrina pátria prega que a tarifa deve 
cobrir o custo do serviço para que não corra o risco de onerar a todos os 
contribuintes com a sua prestação. Quando se tratar de serviços concedidos 
ou permitidos, ela deverá corresponder à justa remuneração do capital in-
vestido, visando a possibilitar o melhoramento dos serviços e sua expansão. 
Esses princípios estão centrados na obrigatoriedade de manter o equilíbrio 
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econômico-financeiro, como preconiza a própria Constituição no artigo 
175, política tarifária.

Para isentar contribuintes do pagamento de tarifa, apenas a lei poderá fazê-lo.

Apesar da polêmica em torno de sua natureza jurídica podemos partir para 
uma solução conciliatória afirmando que o pedágio pode assumir a forma 
de taxa ou tarifa, a critério do legislador. É cobrado pela administração para 
a utilização de rodovias, pontes, viadutos, túneis e outros equipamentos 
viários que representem vantagens para os usuários, mediante condições 
especiais dessa obra, e assegurada a existência de outra, de uso comum, 
sem a exigência de remuneração.

5.5 Contribuições

A contribuição é uma espécie de tributo com finalidade constitucionalmente 
definida.

A Constituição atual prevê a possibilidade de os municípios instituírem 
a contribuição de melhoria, a contribuição social e a contribuição para o 
custeio da iluminação pública.14

14 Aos municípios a Carta Magna autorizou:
“Art. 145 – A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir os seguintes tributos:
III – contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas;
Art. 149- Compete exclusivamente à União [...]
Parágrafo único – Os Estados, o Distrito Federal e os Municípios poderão instituir contribuição, cobrada de seus servidores, 
para o custeio, em benefício destes, de sistemas de previdência e assistência social.
Art. 149 – A – Os Municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição, na forma das respectivas leis, para o custeio 
do serviço de iluminação pública, observado o disposto no art. 150, I e III.
Parágrafo único – É facultada a cobrança da contribuição a que se refere o caput, na fatura de consumo de energia elétrica.”
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5.5.1 A contribuição de melhoria

A contribuição de melhoria decorre da realização de obras públicas e é o 
tributo que incide sobre os imóveis beneficiados por obra realizada pelo 
Ente Público e exigível de seus proprietários.

O fato gerador é a valorização da propriedade privada pela obra pública.

A contribuição pode ser exigida na realização das seguintes obras, por 
exemplo:

abertura, alargamento, pavimentação, iluminação, arborização, esgotos •	
pluviais e outros melhoramentos de praças e vias públicas;
construção e ampliação de parques, campos de desportos, pontes, túneis •	
e viadutos;
construção ou ampliação de sistemas de trânsito rápido, inclusive todas •	
as obras e edificações necessárias ao funcionamento do sistema;
serviços de obras e abastecimento de água potável, esgotos, instalações •	
de redes elétricas, telefônicas, transportes e comunicações em geral e 
suprimento de gás e instalações de comodidade pública;
proteção contra secas, inundações, erosão, ressacas, bem como sanea-•	
mento e drenagem em geral, diques, cais, desobstrução de barras, portos 
e canais, retificação e regularização de cursos d’águas e irrigação;
construção de estradas de ferro e construção, pavimentação e melhora-•	
mento de estradas de rodagem;
construção de aeródromos e aeroportos e seus acessos;•	
aterros e realizações de embelezamento em geral, inclusive desapropria-•	
ções em desenvolvimento de plano de aspecto paisagístico.
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O artigo 82 do Código Tributário Nacional estabelece os requisitos mínimos 
para que se efetue a cobrança da contribuição de melhoria, tais como:

a publicação prévia dos seguintes elementos:•	
memorial descritivo do projeto;•	
orçamento do custo da obra;•	
determinação da parcela do custo da obra a ser financiada pela •	
contribuição;
delimitação da zona beneficiada;•	
determinação do fator de absorção do benefício da valorização para toda •	
a zona ou para cada uma das áreas diferenciadas nelas contidas;
fixação de prazo não inferior a 30 dias para impugnação, pelos interes-•	
sados, de qualquer dos elementos referidos no item anterior;
regulamentação do processo administrativo de instrução e julgamento •	
da impugnação a que se refere o item anterior, sem prejuízo da sua 
apreciação judicial.

O lançamento da contribuição de melhoria só é feito depois de executada 
a obra e atendidos todos os requisitos acima elencados. Tal lançamento 
ocorrerá em ofício.

5.5.2 Contribuição da Seguridade Social

O artigo 195 da Constituição estabelece que a Seguridade Social será finan-
ciada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, mediante recursos 
provenientes dos orçamentos dos Entes Públicos.

O parágrafo único do artigo 149 da Constituição possibilita aos municípios 
a instituição de contribuição a ser cobrada de seus servidores para custeio 
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de sistemas de previdência e assistência social.

Por sua vez, o artigo 40 da Constituição assegura aos servidores titulares de 
cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, 
incluídas suas autarquias e fundações, regime de previdência de caráter 
contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo Ente Público, 
dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios que 
preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

Portanto, todos os municípios que mantiverem regimes próprios de previ-
dência instituirão, mediante lei, a contribuição para o custeio do mesmo.

5.5.3 Contribuição para o custeio do serviço de iluminação 
pública

Criada a partir da Emenda Constitucional no 39, de 19 de dezembro de 2002, 
que acrescentou o artigo 149-A à Constituição Federal, a contribuição para 
o custeio do serviço de iluminação pública poderá ser instituído pelos muni-
cípios por meio de lei específica e poderá ser cobrado na fatura do consumo 
de energia elétrica, impondo uma relação direta com as concessionárias do 
setor, detentoras da informação relativa ao consumo por contribuinte.

É um tributo novo que tem ensejado muitas discussões principalmente em 
relação à sua constitucionalidade, considerando que muitos insistem em 
manter sobre ele o conceito de taxa, para a qual era impossível atender ao 
princípio da divisibilidade.

No entanto, a Emenda Constitucional criou-o na forma de contribuição, 
assegurando aos municípios o direito de instituí-la, no que atende ao 
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pleito antigo das administrações municipais e vem a auxiliar os erários 
públicos na manutenção desse serviço, que precisa ser comprado dos 
fornecedores para posteriormente ser oferecido ao cidadão, logo, serviço 
com custo certo e impositivo à Administração Pública municipal, que não 
poderá deixar de fornecê-lo por inúmeras razões, mas principalmente por 
medida de segurança.

Nesse sentido, juntamos decisão sobre a controvérsia:

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro – TJRJ

12a Câmara Cível
Apelação no 2008.001.22.694
Julgado em 11/06/2008 

CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP. MUNICÍPIO DE ITABORAÍ. 
LEI MUNICIPAL No 1.783/02. CONSTITUCIONALIDADE. O ÓRGÃO ESPECIAL 
DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL, MUDANDO ENTENDIMENTO ANTERIORMENTE 
ADOTADO, VEM ADMITINDO A CONSTITUCIONALIDADE DA INSTITUIÇÃO, 
ATRAVÉS DE LEI MUNICIPAL, DA COBRANÇA DA CONTRIBUIÇÃO DE ILUMI-
NAÇÃO PÚBLICA, COSIP. PRECEDENTES. RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, 
NA FORMA DO ART. 557 DO CPC. [grifo nosso]

A contribuição terá de ser instituída por lei que especificará suas alíquotas, 
seus contribuintes e a forma de arrecadação. Terá destinação específica, não 
podendo os recursos dela provenientes serem utilizados em outras ativida-
des que não o pagamento do custo da iluminação pública e para ações de 
ampliação e melhoria das redes de distribuição e fornecimento.
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Como todo o tributo, poderá ser cobrado somente no exercício seguinte ao 
da sua instituição.

Tratando-se de tributo do município, chamamos a atenção para o fato de 
que não poderão os gestores autorizar a apropriação do recurso pelas con-
cessionárias de energia elétrica. Estas poderão contratar, com os municípios, 
a arrecadação da contribuição, mas terão que depositá-la no fundo criado 
pelo Ente Público para esse fim específico ou em conta própria aberta pelo 
município.

Somente após a emissão e a apresentação da fatura correspondente à despesa 
do consumo de energia elétrica por parte da concessionária é que o município 
efetuará o pagamento, sacando os recursos do fundo ou da conta específica. 
Jamais autorizará a concessionária a reter o valor arrecadado, sob pena de 
contrariar a legislação que regula as normas de Direito Financeiro.

Os mesmos que se debatem nacionalmente contra a autonomia dos municí-
pios brasileiros agem nas mais diversas frentes para impedir a manutenção 
da contribuição para o custeio da iluminação pública. Não tendo logrado 
êxito nas alegações de inconstitucionalidade da contribuição, que não pros-
pera, atuam agora na insistente tentativa de dissociar na fatura do consu-
mo de energia elétrica o consumo e a contribuição, em código de barras 
diferentes, para ver claramente inviabilizada a contribuição, pois os custos 
administrativos que isso acarretaria aos municípios tornaria inexistentes os 
recursos advindos da contribuição para os fins a que se destina.

Com tal prática, querem forçar a inadimplência dos municípios (pois o custo 
da iluminação pública é muito alto) para reafirmar suas teses de inviabilidade 
da autonomia municipal. Fazem-no por intermédio de ações no judiciário 
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e de projetos de lei em tramitação no Congresso Nacional.

É fundamental que os gestores públicos municipais estejam alertas para 
essas manobras dos inimigos do municipalismo e, conseqüentemente, da 
população. A ação conjunta de todos os agentes políticos municipais pode 
impedir que essas práticas tenham êxito em seus intentos, principalmente 
junto ao Congresso Nacional, onde os prefeitos e vereadores têm condições 
de influenciar diretamente.

Os deputados e senadores precisam saber que, sem a contribuição para 
o consumo da iluminação pública, esta se transformará em caos para as 
populações e para as administrações; e que os recursos que poderiam ser 
direcionados para o atendimento de ações estruturais básicas terão de ser 
repartidos com o custeio da iluminação pública, que é fator decisivo para 
a segurança pública.

5.6 A repartição de receitas

Além dos tributos de sua competência, obrigatoriamente instituídos e arreca-
dados, os municípios participam também da repartição de receitas tributárias 
de competência da União e dos Estados. No artigo 158 da Constituição da 
República, estão estabelecidos os tributos, objetos de repartição, e a parti-
cipação dos municípios neles, como:

I –  O produto da arrecadação do imposto da União sobre a renda 
e os proventos de qualquer natureza, incidente na fonte, sobre 
rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias 
e pelas fundações que instituírem e mantiverem.

II –  50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a 
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propriedade territorial rural, relativamente aos imóveis nele 
situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se 
refere o artigo 153, § 4o, III.

III –  50% do produto da arrecadação do imposto do estado sobre 
a propriedade de veículos automotores licenciados em seus 
territórios.

IV –  25% do produto da arrecadação do imposto do estado sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre presta-
ções de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e 
de comunicação.

No parágrafo único do mesmo artigo está determinado que as parcelas 
de receita pertencentes aos municípios, serão creditadas conforme os 
seguintes critérios:

I –  Três quartos, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas 
operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações 
de serviços, realizadas em seus territórios.

II –  Até um quarto, de acordo com o que dispuser lei estadual ou, 
no caso dos territórios, lei federal.

O artigo 159 estabelece que a União entregará 47% do produto da arreca-
dação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre 
produtos industrializados, na seguinte forma:

I –  21,5%, ao Fundo de participação dos Estados e do Distrito 
Federal.

II –  22,5% ao Fundo de Participação dos Municípios.
III –  3% para aplicação em programas de financiamento ao setor 
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produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, via 
suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com 
os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada 
ao semi-árido do Nordeste a metade dos recursos destinados à 
região, na forma que a lei estabelecer.

Ainda de acordo com o citado artigo 159, a União entregará 10% do produto 
da arrecadação de impostos sobre produtos industrializados aos Estados e 
ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações 
de produtos industrializados.

Do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio eco-
nômico prevista no artigo 177, § 4o, a União entregará 25% para os Estados 
e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observada a destinação a 
que se refere o inciso II, c, do referido parágrafo.

Portanto, esses recursos serão destinados ao pagamento de subsídios a 
preços ou transporte de álcool combustível, gás natural e derivados de 
petróleo, ao financiamento de projetos ambientais relacionados com a 
indústria do petróleo e do gás e, ainda, ao financiamento de programas 
de infra-estrutura de transportes.

Para efeito do cálculo da entrega do produto da arrecadação dos impostos 
sobre renda e proventos de qualquer natureza, será excluída a parcela da 
arrecadação do imposto de renda e proventos pertencente aos Estados, 
ao Distrito Federal e aos Municípios, nos termos de que dispõe os artigos 
157, I, e 158, I.
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O parágrafo segundo afirma que não poderá ser destinada parcela superior 
a 20% do montante do produto da arrecadação do imposto sobre produtos 
industrializados a nenhuma unidade federada, devendo o eventual excedente 
ser distribuído entre os demais participantes, mantidos, em relação a esses, 
o critério de partilha.

Por sua vez, os estados entregarão aos respectivos municípios 25% dos 
recursos que receberem do produto da arrecadação do imposto sobre pro-
dutos industrializados, observando os critérios estabelecidos no artigo 158, 
parágrafo único, I e II.

Do montante de recursos relativos ao produto da arrecadação de contribuição 
de intervenção no domínio econômico, que cabe a cada estado, 25% serão 
destinados aos seus municípios, na forma da lei, observada a destinação 
conforme o inciso II, c, do § 4o do artigo 177.

O artigo 160 estabelece que é vedada a retenção ou qualquer restrição à 
entrega e ao emprego dos recursos atribuídos em toda a seção da Consti-
tuição que trata da repartição das receitas tributárias, que compreende os 
artigos 157 a 162, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, neles 
compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos.

A vedação, no entanto, não impede à União e aos Estados condicionarem 
a entrega dos recursos ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas 
autarquias, e ao cumprimento do que dispõe o artigo 198, § 2o, II e III, ou 
seja, ao cumprimento da aplicação de recursos na saúde na forma prevista 
pela Constituição.

Pela ordem constitucional, cabe à Lei Complementar:
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I –  Definir valor adicionado para fins do disposto no artigo 158, 
parágrafo único, I.

II –  Estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o 
artigo 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos 
previstos no inciso I do citado artigo, objetivando promover o 
equilíbrio socioeconômico entre estados e entre municípios.

III –  Dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do cál-
culo das quantias e da liberação das participações previstas 
nos artigos 157, 158 e 159.

Será de responsabilidade do Tribunal de Contas da União a realização do 
cálculo das quotas referentes aos fundos de participação dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios. Ainda nesta seção, que trata da repartição 
das receitas, estabelece a Constituição no artigo 162 que a União, os Estados, 
o Distrito Federal e os Municípios divulgarão os montantes de cada um dos 
tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária 
entregues e a expressão numérica dos critérios de rateio até o último dia do 
mês subseqüente ao da arrecadação.

Portanto, uma regra de transparência que precisa constar no calendário 
de publicações da administração pública. Estabelece ainda que os dados 
a serem divulgados pela União serão discriminados por Estado e por Mu-
nicípio, e os que competem aos Estados divulgar, o serão discriminados 
por município.

5.7 Lei de Responsabilidade Fiscal

Para regulamentar o artigo 163 da Constituição Federal, que determina que 
lei complementar disporá sobre finanças públicas, foi editada e publicada, em 
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04 de maio de 2000, a Lei Complementar no 101/2000, que “estabelece nor-
mas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal”.
A LRF marcou um novo momento na administração pública no Brasil pois, 
ao regrar os procedimentos de controle do déficit público, impôs regras 
para a geração de despesas e responsabilizou diretamente os gestores pelo 
descontrole nas finanças dos Entes e poderes públicos de qualquer esfera 
da administração.

Ela define a responsabilidade na gestão fiscal como uma ação planejada 
e transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de 
afetar o equilíbrio das contas públicas mediante o cumprimento de metas 
de resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições 
no que tange à renúncia de receita, de geração de despesas com pessoal, 
da seguridade social e outras, além de controles e limites para dívida con-
solidada e mobiliária, operações de crédito, inclusive por antecipação de 
receita, concessão de garantias e inscrição em Restos a Pagar.

A premissa fundamental da LRF é não gastar mais do que se arrecada. 
Logo, toda a cautela na geração de despesa e muito cuidado com a exe-
cução orçamentária, pois, em determinados momentos, o gestor terá de 
prevenir-se com a limitação de empenho para que as metas definidas não 
venham a ser descumpridas.

A LRF cria um novo parâmetro para receitas e controles, a chamada Receita 
Corrente Líquida (RCL), sobre a qual serão calculados todos os limites a 
serem cumpridos, bem como todas as possibilidades de comprometimento 
dos erários públicos.

A LRF impõe a obrigatoriedade do planejamento para a gestão e obriga 
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a compatibilização plena entre os instrumentos de planejamento, como 
o PPA, a LDO e a LOA, que não poderão conter disposições dissociadas 
e obriga a correta execução dos orçamentos em consonância com o pla-
nejamento realizado.

Ao assumir seus mandatos, os prefeitos vão trabalhar no primeiro exercí-
cio financeiro com o PPA elaborado pela gestão anterior, como também 
com a LDO e a LOA que o seu antecessor preparou. Durante o primeiro 
exercício do seu mandato, o gestor elaborará o PPA que regerá a ad-
ministração nos próximos quatro anos e a LDO e a LOA do próximo 
exercício financeiro, sempre fazendo compatibilizar as previsões deles 
constantes.

A Lei Complementar no 101/2000 traz no seu bojo regras para o trato da 
Receita Pública, normatizando os procedimentos de previsão e arrecadação 
e de renúncia de receita. Também estabelece regras muito rígidas para a 
geração da despesa, tratando dos procedimentos para a produção desta, 
para os controles de despesa com pessoal, despesas com a seguridade 
social, transferências voluntárias e destinação de recursos públicos para 
o setor privado.

A dívida e o endividamento são tratados com cuidado especial e controles 
extremamente rígidos, estabelecendo limites para o endividamento e regras 
específicas para operações de crédito e para concessão de garantias, além 
de penalizar seriamente a inscrição em Restos a Pagar no último ano do 
mandato do gestor do poder ou do órgão.

A LRF destina ainda capítulo especial para tratar da preservação, aquisição 
e controle do patrimônio público, para as disponibilidades de caixa, para as 



102
Coletânea Gestão Pública Municipal

Confederação Nacional de Municípios – CNM

empresas controladas pelo setor público e para todo o tratamento que deve 
ser dado ao patrimônio dos Entes Públicos.

A transparência no trato das finanças públicas é uma das premissas básicas 
da LRF, e, para tanto, são criados vários instrumentos demonstrativos da 
execução dos orçamentos, dos cumprimentos dos limites e da estabilização 
financeira que é responsabilidade do gestor. Por isso, há a obrigação da 
realização de audiências públicas para a elaboração dos instrumentos de 
planejamento e para a demonstração do cumprimento das metas estabele-
cidas nesses instrumentos, além da obrigação de dar ampla publicidade aos 
relatórios da execução orçamentária e ao Relatório de Gestão Fiscal que 
deverá ser realizado e apresentado semestralmente pelos municípios com 
até 50.000 habitantes e quadrimestralmente pelos municípios com mais de 
50.000 habitantes.

A LC no 101/2000, para ser atendida, exigirá do gestor e de seus assessores 
conhecimento técnico, dedicação e muito controle.

Prefeito:

Não corra o risco de entregar a terceiros a realização desses instrumentos 
de planejamento e muito menos dos relatórios de execução, pois, assim 
agindo, o senhor está se propondo a não ter o controle das finanças do 
seu município e, conseqüentemente, a arcar com a responsabilização por 
quaisquer descumprimentos de limites e eventuais déficits. 
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Quem Responde Pelo Descontrole da Gestão Fiscal é o Prefeito!

Após a publicação da LRF em 19 de outubro de 2000, foram sancionadas 
e publicadas a Lei no 10.028/2000, que altera o Código Penal brasileiro 
(Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940), a Lei no 1.079, de 10 
de abril de 1950 (Define os crimes de responsabilidade e regula o respec-
tivo processo de julgamento), e o Decreto-Lei no 201, de 27 de fevereiro 
de 1967 (dispõe sobre a responsabilidade dos prefeitos e vereadores, e dá 
outras providências).

Essa lei tipifica como crimes os descumprimentos aos mandamentos da 
LRF e estabelece as penalidades para essas práticas. As penalidades podem 
ser de ordem administrativa, imposição de multas ou penas privativas da 
liberdade com reclusão ou detenção de até 4 anos.

As infrações administrativas serão processadas e julgadas pelo Tribunal de 
Contas do Estado ou dos Municípios, e a punição corresponderá a multa 
equivalente a 30% dos vencimentos anuais do agente público que der causa 
à infração, e essa multa é de responsabilidade pessoal do agente.

Reproduzimos a seguir decisão envolvendo a LRF:
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Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG

4a Câmara Cível
Apelação no 1.0000.00.303676-1/000
Julgado em 11/09/2003
 
EMENTA: NULIDADE - LEI MUNICIPAL - CONCESSÃO DE AUMENTO DE VENCIMEN-
TOS A AGENTES POLÍTICOS - INOBSERVÂNCIA DO PERÍODO DE PROIBIÇÃO A QUE 
SE REFERE A LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL - OFENSA À LC 101/2000 E À LEI 
9.504/1997. SE A LEI MUNICIPAL CONCEDEU AUMENTO DE VENCIMENTOS A AGEN-
TES POLÍTICOS (PREFEITO, VICE E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS) NOS DEZ ÚLTIMOS DIAS 
DO MANDATO DO PREFEITO E VICE, EVIDENCIADA FICA A VIOLAÇÃO DO ART. 21, 
PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI COMPLEMENTAR 101/2000 - LEI DE RESPONSABILIDADE 
FISCAL -, O QUE, EM CONSEQÜÊNCIA, ACARRETA SUA NULIDADE “PLENO IURE” 
(DELA, LEI MUNICIPAL). O AUMENTO DE DESPESA COM PESSOAL OCORRIDO NOS 
180 DIAS ANTERIORES AO TÉRMINO DO MANDATO DO PREFEITO E VICE OFENDE NÃO 
SÓ A LC 101/2000, MAS TAMBÉM A LEI FEDERAL 9.504/1997 - LEI ELEITORAL.

A seguir, veja relatório por Tribunal de Contas sobre não atendimento da 
Lei de Responsabilidade Fiscal:

ANÁLISE DA GESTÃO FISCAL.

Não atendimento às normas de gestão fiscal. PUBLICAÇÃO e 
DIVULGAÇÃO. Relevada a ausência de publicação e divulgação, 
bem como dispensada a abertura do Processo de Infração Adminis-
trativa. Convertida a aplicação de multa em advertência. RESTOS 
A PAGAR e EQUILÍBRIO FINANCEIRO. Insuficiência financeira 
para o pagamento das despesas inscritas em Restos a Pagar.
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Trata o presente feito da Prestação de Contas da Gestão Fiscal do 
Poder Executivo Municipal de [...], referente ao exercício financeiro 
de 2004, de responsabilidade [...].

No exame da aplicabilidade da Lei Complementar no 101/2000, a 
instrução técnica informa que analisou os dados fornecidos pelo Po-
der Executivo Municipal por meio dos Demonstrativos dos Restos a 
Pagar, das Disponibilidades de Caixa, da Receita Corrente Líquida, 
da Despesa Total com Pessoal, do Sistema de Controle Interno, da 
Dívida Consolidada Líquida, das Garantias e Contragarantias de 
Valores e das Operações de Crédito.

Refere, também, que o exame foi efetivado com base nos documen-
tos dotados de Código de Barras, nas informações da Contabilidade 
disponíveis no Sistema de Informações para a Auditoria e Prestação 
de Contas – SIAPC e nas observações existentes no Relatório de 
Validação e Encaminhamento – RVE, tendo sido efetuados os res-
pectivos ajustes, quando necessários.

Ressalva, inicialmente, que o Poder não atendeu o disposto no art. 
52 e no § 2o do art. 55, ambos da LC no 101/2000, pois não foram 
informadas as datas das publicações de Relatórios Resumidos da 
Execução Orçamentária – RREO e do Relatório de Gestão Fiscal 
- RGF, em Jornal local ou Diário Oficial, bem como as datas das 
divulgações dos referidos Relatórios na Internet, conforme enten-
dimento esposado na decisão do Tribunal de Contas, proferida pela 
Segunda Câmara, no Processo no 5017-02.00/03-1.
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Destaca, ainda, que o Poder, no que concerne aos Restos a Pagar, não 
atendeu aos preceitos inscritos no artigo 42 da Lei Complementar no 
101/2000, tendo em vista que não havia suficiente disponibilidade 
financeira para a quitação das despesas empenhadas nos dois últimos 
quadrimestres do mandato, nos recursos relacionados, e, [sic] que 
não foram pagas dentro do exercício ora sob exame.

Acrescenta, quanto ao Equilíbrio Financeiro, que o Poder infringiu 
o disposto no § 1o do artigo 1o da Lei Complementar no 101/2000, 
pois apresenta insuficiência financeira correspondente a 75,87% do 
total dos Restos a Pagar em 31-12-2004 e, que as obrigações de curto 
prazo, no exercício em análise, sofreram um aumento nominal de 
5,58%, comparativamente ao início do mandato (de R$ 910.952,03 
para R$ 961.807,91).

Nos termos regimentais, o processo foi encaminhado ao Ministério 
Público, que se manifestou sobre a matéria constante nos autos.

É o relatório

Voto

Quanto às publicações, como bem coloca a instrução técnica, a 
decisão do Tribunal de Contas, proferida pela Segunda Câmara, no 
Processo no 5017-02.00/03-1, na qual são esclarecidos os proce-
dimentos a serem adotados para a correta aplicação dos referidos 
dispositivos legais, ocorreu em 22/04/04, portanto, no decorrer do 
exercício em análise, sugerindo que, neste processo, seja alertado o 
atual Administrador, para o fato de que, a persistência de tal situação, 



107
Coletânea Gestão Pública Municipal
Confederação Nacional de Municípios – CNM

a partir do exercício de 2005, poderá ensejar a emissão de Parecer 
pelo não-atendimento, conforme disposto na alínea 'g', do artigo 
6o, da Resolução no 695/2004, bem como, aplicação de multa, nos 
termos da Resolução no 587/2001.

Foi apontado, quanto aos Restos a Pagar, o não atendimento aos 
preceitos inscritos no artigo 42 da Lei Complementar no 101/2000, 
tendo em vista que não havia suficiente disponibilidade de caixa 
para a quitação integral das despesas empenhadas nos dois últimos 
quadrimestres do mandato, nos recursos relacionados, e, [sic] que 
não foram pagas dentro do exercício ora sob exame, bem como à 
totalidade das despesas inscritas em Restos a Pagar, desatendendo 
o Equilíbrio Financeiro em infração ao § 1o do artigo 1o da Lei 
referida.

O quadro enfocado, a meu ver, implica o desatendimento à Lei 
de Responsabilidade Fiscal, ensejando a emissão de parecer neste 
sentido.

Diante do exposto, considerando o constante na instrução técnica 
e no pronunciamento do representante do Ministério Público, voto 
para que esta Colenda Câmara decida nos seguintes termos:

a) por emitir parecer pelo não atendimento da Lei Complementar 
Federal n° 101/2000, no tocante às Contas de Gestão Fiscal do Poder 
Executivo Municipal de [...], referente ao exercício financeiro de 
2004, de responsabilidade dos [...], tendo em vista a situação referida 
no item relativo aos Restos a Pagar;
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b) pela advertência ao atual Administrador, para que adote provi-
dências objetivando a publicação dos Relatórios de Gestão Fiscal 
em jornal local ou no Diário Oficial, bem como a divulgação via 
Internet pois, a inobservância de tais procedimentos poderá ensejar, 
em exercícios futuros, além da abertura do pertinente Processo de 
Infração Administrativa, o reconhecimento pelo não-atendimento 
à Lei de Responsabilidade Fiscal;

c) pela cientificação da presente decisão às referidas autoridades 
responsáveis, ao Procurador-Geral de Justiça, bem como ao res-
pectivo Poder  Legislativo Municipal, para os fins preceituados no 
artigo 59 da Lei Complementar Federal no 101/2000;
 
d) pela juntada de cópia desta decisão, acompanhada do referido 
Parecer, da instrução técnica e do relatório e voto deste Relator ao 
Processo de Prestação de Contas anual da Execução Orçamentária 
do exercício de 2004;

e) após, arquive-se o presente processo.

Conselheiro ALGIR LORENZON
Relator

5.8 Resolução no 33 do Senado Federal

Após muito tempo de insistentes negociações, a CNM conseguiu influenciar 
efetivamente o Senado Federal para que aprovasse resolução que permitisse 
aos municípios a negociação da dívida ativa com instituições financeiras, vi-
sando agilizar sua cobrança e buscar recursos para os erários municipais.
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A resolução, inicialmente concebida para atender apenas aos municípios, 
acabou sendo ampliada para Distrito Federal e Estados, o que acabou pre-
judicando a agilização do pleito nos municípios brasileiros visto que, em 
decorrência do envolvimento de outros Entes, foram interpostas Adins que, 
mesmo não tendo alcançado a concessão de liminares inicialmente pleitea-
das, prejudicou a aplicação da Resolução por temor dos Tribunais de Contas 
Estaduais sobre os resultados dessas ações de inconstitucionalidade. 

A Resolução no 33/2006 do Senado Federal foi publicada no DOU no 134, se-
ção 1, de 14 de julho de 2006, e “autoriza a cessão, para cobrança, da dívida 
ativa dos Municípios a instituições financeiras e dá outras providências”.

A Resolução no 33 poderá ser utilizada pelos municípios de duas formas:

1o Apenas como uma ferramenta para otimizar a cobrança da Dívida Ativa, 
utilizando-se do conhecimento e da infra-estrutura do sistema financeiro 
nos processos de cobrança.

2o Aproveitando a antecipação de recursos, o que enseja um procedimento 
burocrático mais complexo.

O município pode optar por realizar parte da operação autorizada pela Reso-
lução no 33/2006 sem a antecipação da eventual receita prevista no artigo 1o, 
o que simplificaria enormemente o procedimento, traria soluções para a co-
brança da dívida e não apresentaria qualquer risco de endividamento do erário.

Nesse caso, é indispensável que o prefeito providencie ou determine as 
seguintes providências:
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Determinar o completo levantamento da dívida ativa do município e realizar 
uma atualização dos créditos existentes para cobrança.
Não esquecer que há no artigo 14 da Lei de Responsabilidade na Gestão 
Fiscal a possibilidade de ser extintas do total da dívida ativa a inscrição 
daqueles créditos cujo montante seja inferior ao dos respectivos custos de 
cobrança. No entanto, é fundamental ter presente que esse cancelamento 
somente ocorrerá mediante autorização do Poder Legislativo, que se dará 
mediante lei municipal.

Estabelecer em conjunto com os secretários de administração, planejamento 
e fazenda os requisitos que deverão constar do edital de licitação para que o 
Ente Público alcance a melhor resolutividade no negócio que pretende empre-
ender e o cronograma de ações visando a concretização das diversas etapas.

São fundamentais parâmetros para:

a)  Prazo máximo de início das cobranças.
b)  Condições estabelecidas na lei municipal para negociação entre a 

instituição financeira e os contribuintes. Observamos que o artigo 
2o da resolução prevê que a instituição financeira poderá parcelar 
os débitos nas mesmas condições que o Ente Público poderia.

c)  Taxa máxima de remuneração da instituição financeira a ser aceita.
d)  Garantia a ser oferecida em caso de frustração da arrecadação vi-

sando a assegurar que a instituição financeira desenvolverá todas 
as práticas cabíveis para ver atendida a obrigação assumida com 
o Ente Público.

e)  Assunção por parte da instituição financeira da responsabilidade de 
realizar a cobrança de toda a dívida ativa e não apenas dos créditos 
vultuosos e garantidos por bens.
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f)  Compensações a serem oferecidas pela instituição financeira e que 
direta ou indiretamente beneficiem a comunidade como um todo.
Providenciar autorização legislativa para efetuar a licitação e a •	
contratação do serviço de cobrança da dívida ativa, com referência 
ao montante levantado em conformidade com o 1o passo.

Preparar e realizar o processo licitatório. Nesse caso específico de •	
não haver antecipação, como o critério de seleção da instituição 
financeira vencedora será apenas sua menor taxa de remuneração, 
poderá ser utilizada a modalidade de pregão, inclusive eletrônico, 
para a definição do vencedor.
Contratar com a instituição financeira vencedora do certame.•	
Estabelecer no contrato um cronograma de prestação de contas e, •	
se contratada instituição financeira não oficial, estabelecer crono-
grama de depósito dos valores arrecadados em conta do município 
em instituição financeira oficial.

No caso de o município optar pela antecipação de receita, é indispensável 
ter presente que, além dos passos elencados acima, é indispensável ainda:

Fixar a taxa máxima de remuneração da instituição financeira •	
(encargos da operação de crédito).

Estabelecer a garantia a ser oferecida em caso de frustração da •	
arrecadação de forma a não compensar, no prazo do contrato, o 
valor antecipado ao Ente Público pela instituição financeira.
Ter presente que a antecipação a ser requerida deverá ser compen-•	
sada no prazo do mandato do gestor.
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Logo:

Há a necessidade de estabelecer uma projeção da viabilidade da cobrança 
e do quanto desta; prevenir o comprometimento de forma a não frustrar 
o cumprimento das metas fiscais; assegurar-se de que a compensação da 
antecipação efetuada ocorrerá dentro do mandato do gestor para não impor 
o comprometimento do erário.

Não esquecer que a avaliação do cumprimento da Lei de Responsabilidade 
Fiscal não passa apenas pelo cumprimento dos limites, mas também pela 
avaliação dos órgãos de controle externo sobre todos os pressupostos expres-
sos no artigo1o da Lei Complementar no 101/2000, que são entre outros:

A concretização do planejamento.•	
A prevenção a todos os riscos que possam comprometer a saúde •	
financeira do Ente.
O cumprimento das metas de resultados entre as receitas e despesas •	
e a inscrição em Restos a Pagar.
O cumprimento dos limites estabelecidos pela LC n•	 o 101/2000.

A Resolução no 33, de 2006, do Senado Federal não autorizou expressamente o 
oferecimento de garantias por parte do Ente Público, porém também não esta-
beleceu qualquer vedação; logo, havendo necessidade, ela pode ser oferecida 
desde que respeitadas as normas elencadas no artigo 40 da LC no 101/2000.

Não há, portanto, impedimento para o oferecimento de garantias com receitas 
provenientes de impostos e transferências se respeitados também os parâme-
tros estabelecidos pelo inciso IV do artigo 167 da Constituição da República.



113
Coletânea Gestão Pública Municipal
Confederação Nacional de Municípios – CNM

PREFEITO:

Determine a elaboração do Edital de convocação do certame licitatório 
para que possa ser convenientemente avaliado pelos servidores do setor e 
pelos secretários diretamente envolvidos com a operação, e estabelecidas as 
condições mínimas a serem admitidas pelo Ente Público na contratação.  No 
caso de haver mais de um critério de avaliação da proposta vencedora, por 
exemplo, menor taxa de remuneração da instituição financeira e maior valor 
de antecipação, não poderá ser utilizada a modalidade de licitação de pregão, 
nem mesmo eletrônico, sendo nesse caso o mais indicado a modalidade 
concorrência, principalmente em função do montante da dívida ativa. 

Verifique os anexos de metas estabelecidos e a possibilidade de descum-
primento destas.

Verifique o cumprimento de todas as obrigações exigidas pela LRF, inclusive 
as relativas ao envio dos diversos relatórios aos órgãos de controle externo 
e aos poderes por ela mencionados.

Providencie encaminhamento de projeto de lei à Câmara requerendo a 
autorização para a realização da licitação e da operação de crédito com o 
estabelecimento do limite máximo da antecipação.

Após a realização do procedimento licitatório, de posse da proposta ven-
cedora, encaminhar o pedido de autorização para a realização da operação 
de crédito para a Secretaria do Tesouro Nacional, acompanhado de toda a 
documentação constante do MIP, Operações de crédito de Estados e Mu-
nicípios, Manual de Instruções de Pleitos.
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O MIP será localizado no site do Ministério da Fazenda-Secretaria do 
Tesouro Nacional – www.tesouro.fazenda.gov.br – estando transcrito, no 
que tange a essa questão, no parecer emitido pela assessoria jurídica da 
CNM, disponível em nosso site.

Obtida a autorização, providenciar na firmatura do contrato com •	
a instituição financeira vencedora do certame. 
Ter o cuidado de deixar claras no instrumento contratual todas as •	
condições do negócio.
Estabelecer no contrato um cronograma de prestação de contas e, •	
se contratada instituição financeira não oficial, estabelecer crono-
grama de depósito dos valores arrecadados. 

Observamos que, após a assinatura do contrato, a instituição financeira 
vencedora terá de adotar as providências necessárias ao registro do contin-
genciamento dos recursos a serem antecipados, conforme determinação do 
Conselho Monetário Nacional, junto ao Banco Central do Brasil.

Designe servidores para efetuar o acompanhamento da execução do contrato.

Essa providência é uma obrigação da administração, e muitos gestores pú-
blicos acabam sendo penalizados quando do descumprimento de contratos 
ou cláusulas destes, exatamente porque descuidam do cumprimento dessa 
obrigação. A designação de servidor ou equipe para acompanhar a execução 
dos contratos deve ser realizada por instrumento hábil, como via portaria. 
Não vai ser possível futuramente responsabilizar alguém de quem não se 
pode comprovar a designação por instrumento formal.
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6 
Bens Públicos
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O Código Civil Brasileiro distingue os bens públicos dos particulares. 
São públicos todos os bens pertencentes à União, aos Estados, ao Distrito 
Federal e aos Municípios, classificados em três categorias:

I –  Bens de uso comum do povo, tais como os mares, as praias, 
rios, estradas, ruas e praças.

II –  Os de uso especial, tais como os edifícios ou terrenos aplicados 
a serviço ou estabelecimento federal, estadual ou municipal.

III –  Os dominicais, isto é, os que constituem o patrimônio da União, 
dos Estados, ou dos Municípios, como objeto de direito pessoal 
ou real de cada uma dessas entidades.15

Os bens públicos somente perderão a inalienabilidade que lhes é peculiar 
nos casos e formas que a lei prescrever, conforme determina o artigo 100 
do Código Civil Brasileiro. Esses bens, quando destinados à prestação dos 
serviços da administração, são declarados de domínio público, e os demais 
reconhecidos como patrimônio administrativo.

O uso comum dos bens públicos, segundo a regra constante no artigo 103 
do Código Civil, pode ser gratuito ou retribuído conforme as leis da União, 
dos Estados ou dos Municípios a cuja administração pertença. 

No município serão considerados bens ou próprios municipais todas as 
coisas corpóreas ou incorpóreas que pertençam, a qualquer título, ao muni-
cípio. Para exemplificar, podemos citar os imóveis, móveis e eventualmente 
semoventes; os créditos, direitos e ações e ainda os débitos.

15 Lei nº 7.661, de 16 de maio de 1988.
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Os bens de uso comum do povo ou do domínio público constituem-se de 
todos os locais destinados à utilização da comunidade, de uso coletivo, e 
integram-se ao domínio público pela sua utilização. Independem de qualquer 
registro ou documento identificativo de propriedade, são da comunidade, 
do povo, porque o uso constante e permanente por todos indistintamente 
assim o definiu.

Nessa utilização, são admitidas apenas regulamentações de ordem pública 
que visem à preservação do bem, do meio ambiente, dos costumes, sem 
qualquer restrição à categorias ou classes.

Os usuários desses bens são anônimos, e o direito de cada indivíduo limita-
se ao igual direito dos demais. São bens sobre os quais o Poder Executivo 
Municipal tem a responsabilidade de manter vigilância e de administrá-los, 
mantendo-os em condições normais de utilização, pois todo e qualquer dano 
causado ao usuário, que a ele não tenha dado causa ou que decorra da falta 
de conservação do bem, é de responsabilidade do Ente Público.

Os bens reconhecidos como de uso especial, ou do patrimônio administra-
tivo, são aqueles destinados à realização dos serviços públicos e transfor-
mam-se em instrumentos de execução desses serviços. São na verdade os 
edifícios, veículos, máquinas, áreas postas à disposição da população com 
destinação especial e, por esta razão, também chamados de bens patrimo-
niais indisponíveis.

Uso especial é aquele consentido por título individual a determinada pessoa 
para que possa usufruir com exclusividade de determinado bem público, 
de acordo com regras convencionadas. Também são de uso especial os 
bens destinados à própria administração para a consecução do objetivo de 
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prestação de serviços públicos. É tipificado pela privatividade a ser exercida 
pelo adquirente desse direito.

O uso especial pode ser consentido gratuitamente ou de forma onerosa, 
por prazo determinado ou indeterminado, expresso na outorga ou contrato 
que o consentir, permitir ou autorizar. A forma administrativa de permitir a 
utilização de bens públicos por particulares são a autorização, a permissão 
e a concessão de uso, a concessão de direito real de uso e a cessão.

As autorizações de uso são comuns para a utilização de bens no interesse de 
particulares desde que não prejudiquem a comunidade e nem estabeleçam 
impedimentos à prestação dos serviços públicos. São os casos de ocupação 
de terrenos baldios, de retirada de água de fontes que não são de uso comum 
e de outras utilizações dessa natureza.

Processa-se, por um simples pedido do interessado, à administração e será 
concedida por meio de simples autorização escrita, assinada pelo prefeito. 
É um ato revogável a qualquer momento e sem qualquer responsabilização 
a ser atribuída ao Ente Público. Essas autorizações não produzem qualquer 
direito contra a Administração Municipal, mesmo que por ressarcimento 
ou utilização por longo prazo, e, em razão disto, dispensam a autorização 
legislativa para que o chefe do Poder Executivo a conceda.

A permissão de uso é um negócio, ato por meio do qual a administração 
permite, de forma precária, a utilização individual de um determinado bem 
público a um particular de acordo com regras estabelecidas pela própria 
administração. Pode ser gratuita ou onerosa, com prazo certo ou indetermi-
nado, porém revogável ou alterável por ato discricionário da administração 
sempre que prevalecer o interesse público.
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Os atos de permissão revogação não geram responsabilidades para a admi-
nistração; porém, deverão ser emitidos atos idênticos, na permissão e na re-
vogação. Se o primeiro estabelecer condições, estas terão de ser respeitadas.

A permissão não é suficiente para conferir exclusividade de uso, mas pode 
estar acompanhada de privatividade através de cláusulas expressas que 
justifiquem tal privilégio. A permissão de uso especial pode recair sobre 
qualquer bem do município, bastando que esta utilização seja de interesse 
coletivo, e que todos possam usufruir vantagens em decorrência desse uso. 
É um meio termo entre a autorização e a concessão.

A permissão de uso especial é realizada por intermédio de ato do prefeito 
municipal que não depende de autorização legislativa, mas poderá a Lei 
Orgânica Municipal estabelecer requisitos a serem atendidos para que esta 
se proceda, em outras palavras, seja revogada.

A concessão de uso de bem público é um contrato administrativo por meio 
do qual o Poder Executivo autoriza um particular a explorar um serviço 
ou bem mediante cláusulas específicas, cumprindo a função outorgada a 
este bem ou serviço pela própria administração e mantendo a supremacia 
desta sobre os interesses particulares. A concessão de uso de bem públi-
co substitui as figuras do comodato, da enfiteuse e da locação, institutos 
característicos do Direito Privado que não se adequam à relação pública 
estabelecida entre o Ente Público e o concessionário por tratar-se de ajuste 
pessoal, bilateral e que poderá sofrer alterações ou rescisões sempre que 
impostas pelo interesse público.

Esse contrato confere ao concessionário a exploração do bem concedido por 
prazo e condições certas, preestabelecidas e que admitem a remuneração 
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do concessionário pelo serviço prestado ao público. Essa remuneração 
denomina-se tarifa, normalmente controlada pela concedente.
A concessão será sempre precedida de licitação e é intransferível via sub-
concessão. Nela é admitida apenas a subcontratação parcial, sob inteira 
responsabilidade do concessionário.

A concessão de direito real de uso é o ato por meio do qual a administração 
transfere a utilização de área pública para o uso de particulares mediante 
remuneração ou a título gratuito para fins de urbanização, industrializa-
ção, edificação, cultivo ou qualquer outra forma de utilização de interesse 
social.

A concessão de direito real de uso depende de lei autorizativa e de con-
corrência e deverá ser registrada em livro especial no cartório imobiliário, 
tanto na constituição quanto no cancelamento. Será cancelada a concessão 
sempre que o concessionário der ao bem um fim diverso daquele que foi 
objeto da contratação.

De acordo com a Lei no 10.257/2001, o Estatuto da Cidade, nos casos de 
programas e projetos habitacionais de interesse social, desenvolvidos por 
órgãos ou entidades da Administração Pública com atuação específica nes-
sa área, a concessão de direito real de uso de imóveis públicos poderá ser 
contratada coletivamente.

A cessão de uso ocorre entre entidades ou órgãos públicos e trata-se da 
transferência gratuita da posse, por tempo indeterminado e a título gratuito. 
Realiza-se por termo de cessão, e a transferência é apenas da posse, perma-
necendo a propriedade com o Ente Público que o cedeu.
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Os bens dominiais ou bens do patrimônio disponível constituem-se de todas 
as propriedades da administração pública, utilizáveis, consumíveis ou alie-
náveis e são na verdade o patrimônio do município que exerce sobre eles a 
propriedade e os destina de acordo com as necessidades da administração, 
atendendo ao cumprimento de suas obrigações específicas ou rendendo-lhe 
recursos. São os bens adquiridos por qualquer título legítimo.

Ao município compete a administração de seus bens, a sua utilização conve-
niente e a sua conservação. A administração destes seguirá as regras do Di-
reito Público, as normas administrativas sobre eles produzidas pelo próprio 
Ente Público e, supletivamente, regras aplicáveis no Direito Privado. Para 
utilizar e conservar os bens municipais, o prefeito não precisa de autorização 
legal, porém, para mudar a sua destinação, aliená-los ou destruí-los, deverá 
buscar antes autorização da Câmara de Vereadores.

Todos os atos de aquisição de bens ou de sua alienação são de competência 
exclusiva do Poder Executivo, que é o representante legal do município. As 
Câmaras Municipais, por exemplo, embora um poder constituído, somente 
pode adquirir bens de consumo.

É fundamental ter presente que a aquisição ou alienação de bens por parte 
do município está sujeita às diretrizes estabelecidas pela Lei no 4.320/1964 
e pela Lei no  8.666/1993 e ainda aos regramentos disciplinados na Lei 
Orgânica Municipal.

6.1 Alienação de bens municipais

Embora os bens municipais tenham sempre uma destinação à utilização 
pública, há casos em que o Ente Público precisa desfazer-se de bens por sua 
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desnecessidade para a utilização nos fins da administração ou por razões 
outras, como econômicas ou financeiras.

O prefeito municipal, para desfazer-se de bens municipais, poderá valer-se 
de venda, doação, dação em pagamento, investidura ou permuta, porém, 
sempre dependerá de autorização do Poder Legislativo para realizá-la. 
Depende ainda de licitação e de avaliação.

A alienação de bens móveis e semoventes dependerá sempre de avaliação 
prévia e de licitação, sendo esta dispensável, apenas nos casos previstos 
pela Lei no 8.666/1993. As vendas destes bens não obedecem a normas 
rígidas, e geralmente são transacionais em leilões quando a venda ocorre 
para aquele que oferecer melhor preço, que é claro, deverá ser acima do 
previsto na avaliação.

Para alienar um bem imóvel do município, são necessários:

a)  autorização por meio de lei específica;
b)  avaliação prévia e licitação;
c)  formalização via instrumentos e requisitos da legislação civil, ou 

seja, escritura pública e transcrição no Registro de Imóveis.

Sobre a necessidade de Lei específica, anexamos a seguinte decisão:
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Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso – TJMT

4a Câmara Cível
Apelação no 14948/2006
Julgado em 22/01/2007 

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO 
JURÍDICO - DOAÇÃO DE MUNICÍPIO A PARTICULAR - AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO 
LEGAL - INADMISSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. A ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 
PÚBLICOS SUBORDINA-SE A EXISTÊNCIA DE INTERESSE PÚBLICO DEVIDAMENTE 
JUSTIFICADO E PRECEDIDO DE AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO PELO LEGISLATIVO. 

Os bens imóveis da administração pública que sejam adquiridos por inter-
médio de dação em pagamento, permuta, doação ou investidura, poderão 
ser alienados por ato da autoridade competente, mediante a comprovação da 
real necessidade pública e da prevalência do interesse público após prévia 
avaliação, sendo dispensado o processo licitatório.

Se a transferência ocorrer entre entidades estatais ou autarquias, poderá ser 
efetivada diretamente por lei ou ainda por ato administrativo e independe 
da transcrição no registro imobiliário quando efetivada por lei.

Os bens públicos destinados ao uso comum do povo ou com fins adminis-
trativos são inalienáveis de acordo com o estabelecido pelo artigo 100 do 
Código Civil Brasileiro. Para que a alienação ocorra, é necessária a desafe-
tação por meio de lei. Isso quer dizer que a lei municipal terá de modificar 
sua destinação, e, com isso, passará o bem a integrar a categoria dos bens 
dominiais, possibilitando com esse procedimento a transformação do bem 
em patrimônio disponível.
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A doação pode ser realizada com ou sem encargos. Tratando-se de doação 
sem encargos, bastará apenas lei municipal que a autorize e estabeleça 
as condições da sua efetivação. Quando ocorrer a doação com encargos, 
além da lei que autorize e estabeleça as condições, é necessário que no 
instrumento contratual estejam citados os encargos que sobre ela recaem, o 
prazo para o seu cumprimento e a cláusula de reversão. Não atendidas estas 
exigências, o ato é anulável. A doação é um contrato civil por intermédio 
do qual o doador transfere um bem para o donatário.

A dação em pagamento é a transferência de um bem que não seja moeda 
corrente para resolver débito existente. Ocorre com o consentimento do 
credor. Mediante autorização legislativa e prévia avaliação do bem, o Ente 
Público Município poderá valer-se da dação em pagamento para o resgate 
de dívidas. Após a fixação do valor do bem, os demais trâmites seguirão o 
curso estabelecido no Código Civil.

Qualquer bem municipal desafetado poderá ser permutado por outro de 
igual espécie ou mesmo diferente. Basta que para isso sejam atendidas as 
exigências de autorização legislativa e avaliação prévia. Tal modalidade 
pressupõe a alienação e a aquisição de bens de igual valor, porém admite-se 
a transação entre bens de valores diferentes desde que ocorra a compensação, 
que poderá ser em moeda corrente. Assegura-se com esse procedimento que 
a administração possa desembaraçar-se de um bem inservível aos seus pro-
pósitos e possa buscar outro que lhe supra as necessidades. É fundamental, 
no entanto, que a lei que autorize a permuta, que identifique claramente 
os objetos a serem trocados, e que os valores estabelecidos pela avaliação 
prévia assegurem que não ocorrerá qualquer lesão ao erário.
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A permuta é também regida pelas disposições do Código Civil, artigo 
533, e pelo Código Comercial, artigo 191. Quando se tratar de permuta 
de imóveis, há que respeitar as normas de registro que caracterizam a 
transferência de domínio.

A investidura ocorre quando a municipalidade adentra em áreas particula-
res e após a utilização daquelas áreas que lhe são necessárias, gera partes 
inservíveis para a administração ou até mesmo para qualquer edificação por 
particulares. Nessas situações, a administração, após indenizar o que destas 
áreas de particulares se retirou, obriga-se a transferir aos particulares lindei-
ros confinantes as sobras, mediante o recebimento do seu justo valor. É uma 
figura jurídica que confere ao confinante de áreas públicas inaproveitáveis, 
de acordo com o plano diretor da localidade, o direito de incorporá-la ao 
seu terreno, passando a utilizá-la juntamente com o todo. 

Segundo lição do administrativista Hely Lopes Meirelles 

É direito do proprietário confinante adquirir por investidura a 
área pública remanescente e inconstruível segundo a legisla-
ção do bairro, visto que só ele pode incorporá-la ao seu lote e 
utilizá-la com o todo a que ficou integrada. É instituto típico 
de Direito Municipal, pois que resulta do conceito urbanístico 
de alinhamento como limite entre o domínio público urbano e 
a propriedade particular. Daí por que, quando o alinhamento 
recua, a propriedade particular avança; quando o alinhamento 
avança, a propriedade recua.16

16 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro, 14ª ed.: Malheiros Editores, 2006. Atualizada por Márcio Schneider 
Reis e Edgard Neves da Silva.



126
Coletânea Gestão Pública Municipal

Confederação Nacional de Municípios – CNM

6.2 Impenhorabilidade, imprescritibilidade e não  
oneração dos bens municipais

Por serem originariamente inalienáveis, os bens públicos não podem ser 
adquiridos enquanto guardarem essa condição, e, por esta razão, não é 
possível invocar sobre eles a usucapião.

O artigo 100 da Constituição da República dispõe que 

os pagamentos devidos pela Fazenda Pública Municipal em virtude de 
sentença judiciária, far-se-ão exclusivamente na ordem cronológica de 
apresentação dos precatórios e a conta dos créditos respectivos proibida 
a designação de casos ou de pessoas nas dotações orçamentárias e nos 
créditos adicionais abertos para esse fim [e obriga, no parágrafo segundo] 
a inclusão no orçamento de verba necessária ao pagamento de seus débitos 
oriundos de sentenças transitadas em julgado.

Dessa forma, resguarda os bens públicos de qualquer possibilidade de penhora.

Sendo a penhora inviável pela regra constitucional, são os bens públicos 
livres de qualquer oneração e o são em sua maioria por tratar-se de bens de 
uso comum, por natureza inalienáveis.

Os bens públicos são por natureza inalienáveis, portanto, ninguém os pode 
adquirir.
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6.3 Aquisição de bens pelo município

Para adquirir bens, que o faz de toda a ordem e forma para cumprir seus 
objetivos, a administração municipal se valerá dos instrumentos comuns de 
Direito Privado ou os adquirirá compulsoriamente por meio da adjudicação 
em execução de sentença, por destinação por intermédio de lei ou ainda 
pela desapropriação.
Os requisitos indispensáveis para a aquisição de bens são a lei autorizativa, 
a avaliação prévia e a licitação, dispensável apenas quando o bem escolhido 
for o único que realmente atenda às necessidades da administração, o que 
deverá ser comprovado.

Para adquirir bens móveis ou semoventes destinados ao consumo ou à 
prestação do serviço público, a autorização legislativa já está entendida na 
Lei Orçamentária Anual que estabelecerá dotações para atender a essas ne-
cessidades. Nessas aquisições, é indispensável a licitação, a não ser quando 
o valor da compra esteja compreendido na faixa que a dispensa.

Para toda a aquisição, o município deverá instruir processo regular em 
que fiquem especificados os bens a serem adquiridos, sua destinação, as 
condições e a forma da aquisição e a dotação orçamentária para esse fim 
destinada.

Estão sujeitos ao registro imobiliário os bens imóveis de uso especial e os 
dominicais sob qualquer forma de aquisição. São dispensados desta forma-
lidade os bens de uso comum.
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Prefeito:

MUITA ATENÇÃO!

O descumprimento dessas regras básicas pode ocasionar a invalidação 
da aquisição, a responsabilização do gestor por crime de desvio de verba 
pública ou de realização de despesa não autorizada e, ainda, a rejeição das 
contas pelo Tribunal de Contas do Estado ou dos Municípios.
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7 
As licitações
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Licitação é o procedimento administrativo por intermédio do qual o 
Município, no exercício de suas funções, oportuniza a todos os interes-
sados que aceitem submeter-se às condições estabelecidas em instru-
mento convocatório de participação: a apresentação de propostas que 
serão selecionadas de acordo com a conveniência do Ente Público, que 
escolherá a que melhor atender às suas necessidades. A partir disso, 
resultará um contrato que se realizará entre ambos para o cumprimento 
das ações ofertadas.

O inciso XXVII do artigo 22 da Constituição Federal reserva competência 
privativa à União para estabelecer 

normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades 
para as administrações públicas, diretas, autárquicas e fundacio-
nais, da União, dos Estados, Distrito Federal e Municípios, obe-
decido ao disposto no art. 37, XXI, e para as empresas públicas e 
sociedades de economia mista, nos termos do art. 173, § 1o, III.

Por sua vez, o artigo 37 da Constituição Federal, no inciso XXI, 
determina:

ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, servi-
ços, compras e alienações serão contratados mediante processo 
de licitação publica que assegure igualdade de condições a todos 
os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações 
de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta, 
nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de 
qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia do 
cumprimento das obrigações 
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Assim, preestabelece claramente as premissas básicas do procedimento 
licitatório, obrigatório indistintamente para todos os Entes e Instituições 
Públicas.

O princípio expresso no artigo 37 da Constituição é basilar da licitação, 
que é o princípio da igualdade de direitos assegurado a todos que estejam 
interessados em contratar com a administração. Por ele ficam vedadas 
quaisquer preferências que eventualmente favoreçam alguém.

O outro princípio a ser observado é o da legalidade, presente entre os prin-
cípios da administração pública e destacado na própria lei que estabelece 
as regras da licitação. Por ele todas as fases do procedimento devem seguir 
rigorosamente o que estabelece a Lei no 8.666/1993, que é o Estatuto das 
Licitações.

Também, por ser prática inerente à Administração Pública, devem ser ob-
servados nas licitações os princípios da impessoalidade, da moralidade e 
da publicidade. Por eles todos os licitantes devem receber igual tratamento 
no que se refere a direitos e obrigações, e a Administração Pública, ao de-
cidir, deverá fazê-lo com a estrita observância das regras previstas em lei e 
estabelecidas no instrumento convocatório, além de portar-se em práticas 
absolutamente lícitas e em consonância com a moral, a justiça, a equidade, 
com extrema honestidade e observando os bons costumes e os princípios 
da Administração Pública.

Todo o procedimento licitatório deve merecer ampla divulgação de for-
ma a que todos os eventuais interessados possam tomar conhecimento. A 
publicidade é princípio básico do procedimento e deverá ser ampla e pos-
sível, chegando a todos indistintamente. Além do interesse dos eventuais 
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participantes, é um processo que o cidadão, se o desejar, poderá acompa-
nhar com o intuito de exercer seu direito de fiscalização sobre os atos da 
Administração Pública em geral e, principalmente, da administração do 
seu município, que com esse procedimento empreenderá realizações do 
seu mais próximo e real interesse.

É regra da licitação que esteja estritamente vinculada ao instrumento convo-
catório conhecido por Edital. A inobservância desta vinculação possibilita a 
nulidade de todo o processo. A Licitação é regida pela Lei no 8.666, de 21 
de junho de 1993, que regulamenta o artigo 37, inciso XXI, da Constitui-
ção Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração 
Pública.

As normas da lei incidem sobre as licitações e contratos pertinentes a obras, 
serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações e locações para os 
Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e sob 
a sua égide estão os órgãos da administração direta, os fundos especiais, as 
autarquias, as fundações públicas, as empresas públicas, as sociedades de 
economia mista e todas as demais entidades controladas direta ou indireta-
mente pelos Entes Públicos.

Toda e qualquer obra, serviço, compra, alienação, concessão, permissão e 
locação da Administração Pública, sempre que contratadas com terceiros, 
terão de seguir o rito da Lei das Licitações. As únicas exceções são aquelas 
que a própria lei prevê.

O procedimento licitatório tem como objetivo assegurar o cumprimento 
do princípio constitucional da isonomia e garantir que será selecionada a 
melhor proposta (que apresente maiores vantagens para a administração). 
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Nem sempre a melhor proposta é aquela que oferece o melhor preço, 
por isso é extremamente importante a clareza na redação do instrumento 
convocatório.

A lei define como contrato todo e qualquer ajuste que se realize entre órgãos 
ou entidades públicas e particulares em que ocorra um acordo de vontades 
para o cumprimento de obrigações por parte de ambos. Independe a deno-
minação dada ao instrumento firmado. Tendo essas características, diante 
da Lei das Licitações, será um contrato.

Logo, não será o fato de titular o instrumento de acordo como termo de 
cooperação ou convênio que permitirá o descumprimento das regras de 
licitação.

O instrumento convocatório da licitação é o edital, e neste é vedado admitir, 
prever, incluir ou tolerar a existência de cláusulas ou condições que com-
prometam, restrinjam ou frustrem o caráter de competição e possibilitem 
preferência, distinções, entre os concorrentes em razão da naturalidade, da 
sede ou domicílio dos participantes, de qualquer outra circunstância ino-
portuna ou irrelevante para o objeto do contrato a ser formalizado. Também 
não é permitido estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, 
legal, trabalhista, previdenciária ou qualquer outra entre empresas brasileiras 
e estrangeiras, até mesmo no que se refere a moeda, modalidade e local de 
pagamentos.

Embora admitida a participação de empresas estrangeiras, todos os valores, 
preços e custos utilizados nas licitações serão expressos em moeda corrente 
nacional, e os valores previstos no ato convocatório serão corrigidos de 
forma a preservar o real valor.
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Cada unidade da administração, no pagamento das obrigações relativas ao 
fornecimento de bens, locações, execução de obras ou prestação de serviços, 
deverá obedecer, para cada fonte diferenciada de recursos, a estrita ordem 
cronológica das datas de seus pagamentos, salvo se relevantes razões de 
interesse público imponham prática diferenciada. Se isso ocorrer, é indis-
pensável a publicação prévia de justificativa fundamentada da autoridade 
competente.

7.1 Licitação de obras e serviços

Para a realização de obras e prestação de serviços, a licitação passará por 
três etapas obrigatórias e seqüenciais, que são o projeto básico, o projeto 
executivo e a execução propriamente dita.

Cada etapa terá de ser plenamente realizada e, depois de concluída, receber 
a aprovação da autoridade competente, exceção aceita apenas para o projeto 
executivo, que poderá ser realizado ao mesmo tempo em que se executam 
as obras e os serviços.

A licitação para obras e serviços será feita após a existência de projeto básico 
aprovado pela autoridade e disponível para exame de todos os interessados 
na participação do processo de licitação. É obrigatória a existência de or-
çamento detalhado em planilhas que descrevam todos os custos unitários. 
Também é indispensável a previsão orçamentária de recursos em condições 
de assegurar o pagamento das obrigações  decorrentes das obras e servi-
ços executados durante o exercício financeiro, atendendo ao cronograma  
previamente estabelecido. Exige-se ainda que o produto previsto esteja 
contemplado nas metas do Plano Plurianual do Ente Público.
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A execução de obras e serviços terá de ser sempre programada em sua 
totalidade, com o estabelecimento de prazos para a execução, e previstos 
todos os seus custos. A lei determina que sejam divididos em tantas parcelas 
quantas ficar comprovado a viabilidade técnica e econômica, de acordo com 
o interesse da administração.

A licitação deverá ser realizada de forma a aproveitar os recursos disponíveis 
no mercado, visando à ampliação de competitividade.

Quando se tratar de execução parcelada, a cada etapa ou conjunto de etapas 
corresponderá uma licitação, preservada a modalidade pertinente para a 
execução total do objeto que lhe deu causa.

A lei veda o retardamento imotivado da execução de parcela de obra ou 
serviço, existindo previsão orçamentária para a sua execução total. Somente 
com justificativa circunstanciada, com embasamento em insuficiência fi-
nanceira ou motivo de ordem técnica, em despacho exarado pela autoridade 
competente, é que será possível retardar a conclusão de parcela de obra ou 
serviço.

A autorização da despesa será sempre realizada para o custo total da obra 
ou serviço a ser prestado. Qualquer cidadão poderá requerer da Adminis-
tração Pública o descritivo de todos os quantitativos e os preços unitários 
da obra executada.

Estão impedidos de participar da licitação o autor do projeto básico ou 
executivo, tanto na condição de pessoa física como jurídica, a não ser como 
consultor ou técnico, desempenhando as funções de fiscalização, supervisão 
ou gerenciamento a serviço da Administração Pública; servidor público ou 
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dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação; 
empresa ou consórcio responsável pela elaboração do projeto básico ou 
executivo e da qual o autor seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de 
mais de 5% do capital, com direito a voto ou tenha a qualidade de contro-
lador, responsável técnico ou subcontratado da empresa ou consórcio; os 
integrantes da comissão de licitação. Esses impedimentos são válidos tanto 
para a participação direta como para a indireta. A Lei considera participação 
indireta a existência de qualquer vínculo de natureza técnica, comercial, eco-
nômica, financeira ou trabalhista entre o autor do projeto, a pessoa física ou 
jurídica, o licitante ou os responsáveis pelos serviços, pelos fornecimentos 
de bens e serviços e pelas obras.

Para as obras e serviços, a lei prevê, no artigo 10, os seguintes regimes:

I – execução direta;
II – execução indireta, que poderá ser nas modalidades de:

a) empreitada por preço global;
b) empreitada por preço unitário;
c) tarefa; e
d) empreitada integral.

Destaca-se que as obras e serviços com o mesmo objeto terão projetos pa-
dronizados, exceto quando o projeto-padrão não atender às peculiaridades 
do local e à exigências do empreendimento.

Em todos os projetos básicos ou projetos executivos de obras e serviços 
deverão estar atendidos os seguintes requisitos:

I –  segurança;
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II –  funcionalidade e adequação ao interesse público;
III –  economia na execução, conservação e operação;
IV –  possibilidade de emprego de mão-de-obra, materiais, tecno-

logia e matérias-primas existentes no local para a execução, a 
conservação e a operação;

V –  facilidade na execução, conservação e operação sem prejuízo 
da durabilidade da obra ou do serviço;

VI –  adoção das normas técnicas de saúde e de segurança no trabalho 
adequadas; 

VII – impacto ambiental.

Por estas razões, precisa o gestor público manter vigilância sobre todos 
esses passos e requisitos a serem observados, porque é dele a responsa-
bilidade de ser o guardião maior do interesse público, que mais uma vez 
estará quantificado na importância pública da obra ou serviço, na eco-
nomicidade, na geração de riqueza para a comunidade local ou regional, 
no cuidado com a preservação do meio ambiente e no atendimento aos 
princípios da Administração Pública claramente expressos no artigo 37 
da Constituição Federal.

7.2 Serviços técnicos profissionais especializados

Para o administrativista Hely Lopes Meirelles, serviços técnicos pro-
fissionais especializados 

são os prestados por quem, além da habilitação técnica e 
profissional exigida para os serviços técnicos profissio-
nais em geral, aprofundou-se nos estudos, no exercício da 
profissão, na pesquisa científica, ou através de cursos de 
pós-graduação ou de estágios de aperfeiçoamento
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conferindo-lhes qualificação diferenciada, especializada, distinguida 
em relação ao que oferecem outros profissionais.17

A Lei das Licitações cita-os no artigo 13, enumerando-os como:

I –  estudos técnicos, planejamentos e projetos básicos ou executivos;
II –  pareceres, perícias e avaliações em geral;
III –  assessorias ou consultorias técnicas e auditorias financeiras ou 

tributárias;
IV –  fiscalização, supervisão ou gerenciamento de obras ou serviços;
V –  patrocínio ou defesa de causas judiciais ou administrativas;
VI –  treinamento e aperfeiçoamento de pessoal;
VII –  restauração de obras de arte e bens de valor histórico.

Nessas contratações, ressalvados os casos de inexigibilidade, deverão ser 
celebrados contratos mediante a realização de concurso, com estipulação 
prévia de prêmio ou remuneração.

7.3 Compras

O artigo 14 da Lei das Licitações expressa que nenhuma compra será feita 
sem a adequada caracterização de seu objeto e indicação dos recursos or-
çamentários para o pagamento.

O não atendimento desses pressupostos torna nulo o ato aquisitivo e impõem 
responsabilidades a quem o tenha realizado.

17 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro. 32o. ed.: Malheiros Editores, 2006. Atualizada por Eurico de Andrade 
Azevedo, Délcio Balestero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho.
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Segundo a Lei, as compras deverão atender ao princípio da padronização, 
ser processadas pelo sistema de registro de preços, submeter-se às condições 
de adequação e pagamento idênticas às do setor privado, ser subdivididas 
em tantas parcelas quantas forem necessárias, visando a o aproveitamento 
das facilidades do mercado e a economicidade.

O registro de preços deverá ser precedido de ampla pesquisa de mercado 
e publicado trimestralmente na Imprensa Oficial. O sistema será regula-
mentado por decreto, atendidas as peculiaridades regionais e as seguintes 
condições:

I –  seleção feita mediante concorrência;
II –  estipulação prévia do sistema de controle e atualização dos 

preços registrados;
III –  validade do registro não superior a um ano.

O fato de existir registro de preços não obriga a administração a firmar 
contratos com aqueles integrantes do registro, podendo utilizar-se de outros 
meios, desde que cumpridas as regras da licitação e assegurado aos inte-
grantes do registro o direito de concorrer em igualdade de condições.

Nas compras deverão ser ainda observados:

a)  a especificação completa do bem a ser adquirido, sem indicação 
de marca;

b)  a definição das unidades e das quantidades, cuja estimativa será 
obtida em função do consumo e utilização;

c)  as condições de guarda e armazenamento que impeçam a sua 
deterioração.
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A administração obrigatoriamente dará ampla divulgação à relação de todas 
as compras feitas, de forma que identifique claramente o que foi comprado, 
a quantidade adquirida e o preço unitário de cada bem, além da citação do 
vendedor e do valor total do negócio realizado.

7.4 As alienações

Toda a alienação de bens da administração terá de ser justificada de forma 
a comprovar o interesse público da sua realização; será obrigatoriamente 
precedida de avaliação e respeitará as normas previstas no artigo 17 da  
Lei no 8.666/1993, como segue:

I –  Quando imóveis, dependerá de autorização legislativa, de ava-
liação prévia e de licitação na modalidade concorrência, que 
somente será dispensada quando tratar-se de: dação em pa-
gamento; doação para qualquer outro órgão ou entidade da 
administração e de qualquer esfera de governo; permuta por 
outro imóvel que atenda finalidades precípuas da administração; 
investidura; venda para outro órgão da administração pública 
de qualquer esfera de governo; alienação, concessão de direito 
real de uso, locação ou permissão de uso, quando destinados a 
programas habitacionais de interesse social desenvolvidos por 
entidades da administração criadas para esse fim.

II – Quando bens móveis, dependerão de avaliação prévia e de 
licitação, a não ser quando destinados a: doação para fins e 
uso de interesse social, desde que devidamente comprovada 
a oportunidade e a conveniência socioeconômica; permuta 
entre órgãos ou entidades da Administração Pública; venda 
de ações na bolsa; venda de títulos; venda de bens produzidos 
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ou comercializados por órgãos da administração em virtude 
de suas finalidades e venda de materiais e equipamentos sem 
utilização para outros órgãos da administração pública.

7.5 A dispensa da licitação

No artigo 24 da Lei no 8.666/1993, estão previstos os casos de dispensa da 
licitação, situações estas em que há viabilidade de realizar-se a licitação, 
porém a lei atribui à discricionariedade da administração a realização ou não 
da competição. Há, no entanto, casos em que a lei expressamente dispensa 
o processo licitatório. 

Segundo o artigo 24, é dispensável a licitação para:

I –  Obras e serviços de engenharia de valor até 10% do limite pre-
visto na alínea “a“ do inciso II do artigo 23, desde que não se 
refiram a parcelas de uma mesma obra ou serviço ou ainda de 
obras e serviços da mesma natureza que possam ser realizados 
conjunta e concomitantemente.

II –  Serviços e compras de valor até 10% do limite acima previsto 
e para alienações, nos casos que a lei prevê, desde que não se 
refiram a parcelas de um mesmo serviço, compra ou alienação 
de maior vulto que possa ser realizada de uma só vez.

Esse valor, que na lei está expresso pela importância ainda em milhões de 
cruzeiros, é estabelecida e revista pelo Poder Executivo Federal e publicada 
no Diário Oficial da União. Corresponde atualmente a R$ 8.000,00 (oito 
mil reais). 
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Observa-se, entranto, que essa dispensa não se aplica aos casos de obras e 
serviços de engenharia quando se trate de parcelas de uma mesma obra ou 
serviço ou para obras e serviços de mesma natureza e em local onde seja 
possível realizá-los concomitantemente. 

Ainda é vedado utilizar-se dessa dispensa no caso de serviços, compras ou 
alienações que signifiquem etapas de um mesmo serviço que poderiam ser 
realizadas de uma só vez.

III -  Nos casos de emergência ou de calamidade pública, quando 
caracterizada urgência de atendimento de situação que possa 
ocasionar prejuízo ou comprometer a segurança de pessoas, 
obras, serviços, equipamentos e outros bens públicos ou parti-
culares, e somente para os bens necessários ao atendimento da 
situação emergencial ou calamitosa e para as parcelas de obras 
e serviços que possam ser concluídas no prazo máximo de 180 
dias consecutivos e ininterruptos, contados da ocorrência da 
emergência ou calamidade, vedada a prorrogação dos respec-
tivos contratos.

É muito importante considerar, ao se desenvolver ações fundamentadas 
nesse item da lei, que não é o simples decreto do Poder Executivo decla-
rando a situação de emergência o documento hábil para que o gestor possa 
adquirir, contratar e construir sem o devido processo licitatório. As situações 
de emergência precisam ser reconhecidas pela instância administrativa na 
qual o Ente Público está inserido, por meio de Ato do Poder Legislativo e 
atendendo a requisitos preestabelecidos que serão caracterizadores da ca-
lamidade pública. Portanto, antes de desenvolver práticas de atendimento 
a essas emergências, convém certificar-se de que realmente a premência de 
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tempo e a urgência no atendimento não possibilitam a realização da licitação. 
É importante avaliar se a calamidade tem as reais características de extensão 
e prejuízos que assegurarão o reconhecimento da emergencialidade.

A calamidade caracteriza-se pela situação de perigo ou de anormalidade 
e “é a situação de emergência provocada por fatores anormais e adversos 
que afetam gravemente a comunidade, privando-a, total ou parcialmente, 
do atendimento de suas necessidades ou ameaçando a existência ou inte-
gridade de seus elementos componentes“, conforme o artigo 1o do Decreto 
no 67.347, de 5 de outubro de 1970”.

A emergência tem como característica a necessidade de atendimento inadi-
ável de situação que possa ocasionar prejuízos a pessoas, serviços ou bens 
públicos e particulares e que, para evitá-los, exige-se da administração uma 
ação imediata de prevenção ou reparação.

A dispensa da licitação, nesses casos, alcançará apenas os bens necessá-
rios ao atendimento da situação para obras que possam ser concluídas nos  
180 dias seguintes ao fato gerador da emergencialidade.

V –  Quando não acudirem interessados à licitação anterior, e essa, 
justificadamente, não puder ser repetida sem prejuízo para a 
administração, mantidas, neste caso, todas as condições prees-
tabelecidas.

Considera-se desinteresse pela licitação as situações em que, tendo ocorrido 
um chamamento anterior, por ele ninguém demonstrou interesse em parti-
cipar. Ainda também quando todos os participantes foram desqualificados 
ou se nenhuma proposta tiver condições de ser classificada. Nesses casos, 
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será possível a contratação direta, desde que mantidas todas as condições 
que constaram do edital convocatório do processo.

Destacamos que tal procedimento somente será válido se comprovado na 
licitação o motivo do desinteresse, tendo sido cumpridos todos os requisitos 
e prazos que a lei obriga, principalmente o princípio da ampla publicidade. 
Também é indispensável que o ato convocatório seja perfeitamente com-
preensível e não imponha barreiras intransponíveis ou direcionamentos 
capazes de alijar os concorrentes.

V –  Quando a União tiver que intervir no Domínio Econômico para 
regular preços ou normalizar o abastecimento.

Segundo Diógenes Gasparini, “contrata-se sem licitação a aquisição de 
certo produto para pô-lo no mercado e, desse modo, forçar a queda ou 
regularização do preço ou para obrigar os particulares a desovarem seus 
estoques e normalizar o abastecimento”. Nesses casos, não se fará licitação, 
sim aquisição por meio de acertos amigáveis ou consensuais ou ainda por 
desapropriação ou requisição. Essa prática é reservada à União.

VI –  Quando as propostas apresentadas consignarem preços ma-
nifestamente superiores aos praticados no mercado nacional 
ou forem incompatíveis com os fixados pelos órgãos oficiais 
competentes, casos nos quais, observado o parágrafo único do 
artigo 48 da Lei das Licitações e, persistindo a situação, será 
admitida a adjudicação direta dos bens ou dos serviços, por 
valor não superior ao constante do registro de preços ou dos 
serviços.
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O parágrafo único do artigo 48 estabelece que, quando todas as propostas 
forem desclassificadas, a administração poderá fixar aos licitantes o prazo 
de oito dias úteis para a apresentação de outras propostas escoimadas das 
causas referidas nesse artigo; e que preços excessivos ou manifestamente 
inexeqüíveis são o não atendimento às exigências do ato convocatório.

Essas propostas podem ser rejeitadas, e a administração realizará contratação 
direta com outros fornecedores que lhe ofereçam os mesmos produtos com 
preços mais compatíveis e abaixo daqueles apresentados pelos proponentes 
no atendimento do chamado à licitação.

VII – Para a aquisição por pessoa jurídica de direito público interno, 
de bens produzidos ou serviços prestados por órgão ou entidade 
que integre a Administração Pública e que tenha sido criado 
para esse fim específico, desde que o preço contratado seja 
compatível com o preço de marcado. 

Este dispositivo salvaguarda o interesse público em primeiro lugar, possi-
bilitando que as aquisições de pessoas jurídicas de direito público possam 
ser realizadas sem o processo licitatório, desde que na mesma linha de 
produção não existam empresas privadas ou sociedades de economia mista 
que possam oferecer os mesmos produtos. Nesses casos, a aquisição fica 
sujeita à licitação, garantindo-se dessa forma a aquisição pelo melhor preço 
e melhores condições.

VII – Quando houver possibilidade de comprometimento da segurança 
nacional, nos casos estabelecidos em decreto do Presidente da 
República, ouvido o Conselho de Defesa Nacional.
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IX –  Para compra ou locação de imóvel destinado ao atendimento 
das finalidades precípuas da administração, cujas necessidades 
de instalação e localização condicionem a sua escolha, desde 
que o preço seja compatível com o valor de mercado, segundo 
avaliação prévia.

Na aplicação de tal possibilidade aberta pela lei, é indispensável que as 
características do imóvel atendam às necessidades claramente especifica-
das da administração, que seja precedida de avaliação prévia, tornando-se 
possível a comprovação de que o preço está compatível com o mercado. 
O não atendimento a esses requisitos possibilita a responsabilização do 
adquirente e do ofertante.

X –  Na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimen-
to, em conseqüência de rescisão contratual, desde que atendida a 
ordem de classificação da licitação anterior e aceitas as mesmas 
condições oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanto 
ao preço, devidamente corrigido.

Quando eventuais inadimplências do contratado levam a administração a 
proceder à rescisão do contrato firmado em decorrência do certame licitató-
rio e remanescendo parte de obra a ser executada, ou mesmo o todo, pode a 
administração valer-se do procedimento já realizado e contratar diretamente, 
atendida a ordem de classificação e mantidas as mesmas condições ofere-
cidas pelo licitante vencedor. Esse novo contrato substituirá o anterior na 
execução do objeto, asseguradas todas as condições nele explicitadas.

XI –  Nas compras de hortifrutigranjeiros, pão e outros gêneros pe-
recíveis, no tempo necessário para a realização dos processos 
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licitatórios correspondentes, realizadas diretamente com base 
no preço do dia. 

Este dispositivo possibilita a aquisição de hortifrutigranjeiros, pães e outros 
gêneros perecíveis, que poderão ser adquiridos diretamente do fornecedor 
ao preço do dia. No entanto, não está a autoridade dispensada de atender 
a todos os procedimentos estabelecidos nos artigos 14,15 e 16 da Lei no 
8.666/1993, no que pertine às compras. Atenção especial precisa ser destina-
da à caracterização do objeto, à publicação da relação das compras efetuadas 
e à indicação dos recursos orçamentários que possibilitaram a aquisição.

Tal dispensa, no entanto, somente é cabível enquanto a administração toma 
as necessárias providências para a realização do processo licitatório e visa 
ao pleno atendimento da necessidade. Não poderá ser utilizado como prática 
normal e permanente. Trata-se de excepcionalidade e como tal deve ser 
acatada pela administração.

XII – Na contratação de instituição brasileira incumbida regimental ou 
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento 
institucional, ou de instituição dedicada à recuperação social do 
preso, desde que a contratada detenha inquestionável reputação 
ético profissional e não tenha fins lucrativos.

Inquestionáveis devem ser estes requisitos. A administração deve ter muito 
cuidado com organizações que estatutariamente estabelecem a gratuidade 
de seus fins, mas na verdade servem apenas para dar cobertura a grupos que 
lucram muito com o desenvolvimento dessas ações de pesquisa, de ensino e 
tantas outras situações que oportunizam o aproveitamento de brechas legais 
para servirem a outros fins que não os previstos na lei.
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É fundamental que a administração esteja realmente convencida do aten-
dimento dos princípios estabelecidos na legislação para proceder a essas 
contratações, pois ao contrário poderá ver-se envolvida com responsabi-
lizações futuras em decorrência do não-cumprimento do avençado ou até 
mesmo com irregularidades que demandam responsabilização dos gestores 
públicos. Nos municípios, principalmente nos de pequeno porte, é muito 
perigosa a contratação de organizações que aparecem oferecendo soluções 
que estão longe do alcance das comunidades e que acabam por encantar 
aos gestores e aos munícipes, revelando-se posteriormente como mais uma 
das muitas ações que não ultrapassam a linha das promessas ou das práticas 
prejudiciais a sociedade como um todo.

XIII –  Para a aquisição de bens ou serviços nos termos de acordo in-
ternacionais específicos aprovados pelo Congresso Nacional, 
quando as condições ofertadas forem manifestamente vantajosas 
para o Poder Público. Somente será possível quando presentes 
todos os requisitos devidamente justificados e comprovados.

XIV –  Para a aquisição ou restauração de obras de arte e objetos his-
tóricos, de autenticidade certificada, desde que compatíveis ou 
inerentes às finalidades do órgão ou entidade.

Nestas situações, além da autenticidade certificada, deve ficar demonstrado 
que a entidade inclui entre seus objetivos institucionais a atuação específi-
ca na área da arte, o ensino com ela relacionado, a atuação voltada para a 
conservação de acervos históricos, como por exemplo museus, fundações 
culturais ou artísticas.

Será justificada a dispensa em decorrência do fato de tratar-se de objetos 
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certos e determinados, originais e, por isso, particularmente valiosos, que 
não poderão ser substituíveis.
Para viabilizar a aquisição direta, é requisito o certificado de 
autenticidade.

XV –  Para a impressão dos diários oficiais, de formulários padroniza-
dos de uso da administração e de edições técnicas oficiais, bem 
como para prestação de serviços de informática a pessoa jurídica 
de direito público interno, por órgãos ou entidades que integrem 
a Administração Pública, criados para esse fim específico.

Esta previsão, inserida na Lei das Licitações pela Lei no 8.883/1994, possi-
bilita a dispensa de licitação quando contratarem União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios com entidades públicas da mesma esfera de governo, 
que tenham sido especificamente criadas para a finalidade de prestar serviços 
nessa área, como os de impressão e de informática.

XVI – Para a aquisição de componentes ou peças de origem nacional 
ou estrangeira, necessários à manutenção de equipamentos du-
rante o período de garantia técnica, junto ao fornecedor original 
desses equipamentos, quando tal condição de exclusividade for 
indispensável para a vigência da garantia.

Totalmente lógico, levando-se em conta a preservação do bem e do patri-
mônio público. Maria Sylvia Zanella Di Pietro entende que tal caso é mais 
adequado à inexigibilidade, pois argumenta, e com razão, que, se tratando 
de componente indispensável à preservação da garantia do bem, é inviável a 
competição; portanto, a figura mais apropriada seria a da inexigibilidade de 
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licitação. Porém, a lei elencou-a entre os casos de dispensa de licitação.18

 
XVII – Nas compras ou contratações de serviços para o abastecimento 

de navios, embarcações, unidades aéreas ou tropas e seus meios 
de deslocamento quando em estada eventual de curta duração 
em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, 
por motivo de movimentação operacional ou de adestramento, 
quando a exigüidade dos prazos legais puder comprometer a 
normalidade e os propósitos das operações e desde que seu 
valor não exceda ao limite previsto na alínea “a” do inciso II 
do artigo 23 da Lei de licitações.

XVIII –  Para as compras de material de uso pelas Forças Armadas, 
com exceção de materiais de uso pessoal e administrativo, quan-
do houver necessidade de manter a padronização requerida pela 
estrutura de apoio logístico dos meios navais, aéreos e terrestres, 
mediante parecer de comissão instituída por decreto.

XIX –  Na contratação de associação de portadores de deficiência física, 
sem fins lucrativos e de comprovada idoneidade, por órgãos 
ou entidades da Administração Pública, para a prestação de 
serviços ou fornecimento de mão-de-obra, desde que o preço 
contratado seja compatível com o praticado no mercado.

Perceba-se que a Lei no 8.883/1994 inseriu uma figura diferenciada que não 
autorizada constitucionalmente, a saber, a da contratação de mão de obra por 
parte da Administração Pública. Portanto, muita cautela e extremo cuidado 
no atendimento dos itens que o inciso destaca como imprescindíveis para que 

18 PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di. Direito Administrativo. 12ª ed.: Jurídico ATLAS. São Paulo, 2000.
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se realize a operação, ou seja, entidade sem fins lucrativos, de comprovada 
idoneidade que reúna deficientes físicos e possa oferecer serviços ou mão 
de obra necessária à administração por preços compatíveis no mercado.

XX –  Para a aquisição de bens destinados exclusivamente a pesquisa 
científica e tecnológica com recursos concedidos pela Capes, 
Finep, CNPq ou outras instituições de fomento a pesquisa cre-
denciadas pelo CNPq para esse fim específico.

XXI –  Na contratação de fornecimento ou suprimento de energia elé-
trica e gás natural com concessionário, permissionário ou au-
torizado, segundo as normas da legislação específica.

XXII –  Na contratação realizada por empresa pública ou sociedade de 
economia mista ou suas subsidiárias e controladas, para a aqui-
sição ou alienação de bens, prestação ou obtenção de serviços, 
desde que o preço contratado seja compatível com o praticado 
no mercado.

XXIII –  Para a celebração de contratos de prestação de serviços com as 
organizações sociais, qualificadas no âmbito das respectivas 
esferas de governo, para atividades contempladas no contrato 
de gestão.

As organizações sociais constituem-se como pessoas jurídicas de direito 
privado, sem fins lucrativos, criadas por particulares com a finalidade 
de desenvolver atividades e oferecer serviços sociais que não detenham 
a obrigatoriedade de serem prestados pelo estado por meio de contrato 
de gestão.

As atividades desenvolvidas receberão incentivos do Poder Público e por 
ele serão fiscalizadas. Podem atuar nas áreas de educação, proteção do meio 
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ambiente, pesquisa científica, desenvolvimento tecnológico, cultura e saúde. 
Essas instituições precisam obter a qualificação como organização social e, 
para tanto, devem atender ao que determina a Lei no 9.637, de 15 de maio de 
1998, e ser declaradas Entidade de Interesse Social e Utilidade Pública.

7.6 A inexigibilidade da licitação

Quando inviável a competição, estamos diante dos casos que a Lei no 
8.666/1993 enumera como de inexigibilidade de licitação, citados no artigo 
25, em decorrência do entendimento de que há impossibilidade jurídica de 
competição em razão da natureza do negócio ou dos objetivos específicos 
da administração na aquisição.

Não há como estabelecer a possibilidade de apresentação de propostas 
quando único o objeto a ser adquirido ou quando condições inigualáveis 
de atendimento são exigidas.

São, portanto, situações de inexigibilidade de licitação de acordo com a Lei:

I –  A aquisição de materiais, equipamentos ou gêneros que só 
possam ser fornecidos por produtor, empresa ou representante 
comercial exclusivo, vedada a preferência de marca, devendo a 
comprovação de exclusividade ser feita via atestado fornecido 
pelo órgão de registro do comércio do local em que se realizaria 
a licitação ou a obra ou o serviço pelo Sindicato, Federação ou 
Confederação Patronal ou, ainda, pelas entidades equivalentes.

Meirelles, ao comentar essa situação de inexigibilidade, salienta que há a 
necessidade de distinguir: 
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Exclusividade industrial da exclusividade comercial. Aquela 
é a do produtor privativo no País; esta é a dos vendedores e 
representantes na praça. Quando se trata de produtor não há 
dúvida possível: se só ele produz um determinado material, 
equipamento ou gênero, só dele a administração pode adqui-
rir tais coisas. Quando se trata de vendedor ou representante 
comercial já ocorre a possibilidade de existirem vários no 
País, e, neste caso, considera-se a exclusividade na praça de 
comércio que abranja a localidade da licitação. O conceito de 
exclusividade comercial está, pois, relacionado com a área 
privativa do vendedor ou do representante do produtor.19

Em decorrência desse entendimento, que salvo melhor juízo nos parece 
perfeitamente acatado pela doutrina, haverá a necessidade por parte da 
administração de distinguir as situações em que será justificativa tal ex-
clusividade. Do ponto de vista da concorrência, será exclusivo aquele que 
é único no país. Considerando a tomada de preços, será exclusivo aquele 
que for único no registro cadastral, e, se estivermos diante de convite, a 
exclusividade recairá no que for único na localidade. Também defende esse 
ponto de vista Diógenes Gasparini.

A disposição da lei faz referência ao órgão de registro do comércio do local 
da licitação; portanto, a exclusividade comercial refere-se à exclusividade 
na praça de comércio da localidade em que se realiza o certame.

Destaca-se que a lei veda a preferência de marca; portanto, não mais cabível 
a justificativa de exclusividade de marca, levando-se em consideração a 

19 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo Brasileiro, 32ª ed.: Malheiros Editores, São Paulo, 2006. Atualizada por 
Eurico de Andrade Azevedo, Délcio Balestrero Aleixo e José Emmanuel Burle Filho.
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padronização ou uniformização estabelecida em processo próprio e especial. 
A lei autoriza essa prática somente quando se tratar da aquisição de produtos 
estratégicos de apoio logístico às Forças Armadas.

II –  A contratação de serviços técnicos enumerados no artigo 13 da 
Lei das Licitações, de natureza singular, com profissionais ou 
empresas de notória especialização, vedada a inexigibilidade 
para serviços de publicidade e divulgação.

Será inexigível a licitação quando os serviços forem contratados com em-
presas ou profissionais de notória especialização, cuja qualificação não seja 
comum e conseqüentemente torne inviável a competição.

No artigo 13, a lei elenca os serviços técnicos profissionais especializados 
que podem ser contratados diretamente. Porém, há a necessidade de apre-
sentarem comprovada singularidade, isto é, características únicas, pois, 
em caso contrário, nada impede que se realize a competição nos moldes 
propostos pela própria lei.

Quanto aos serviços de publicidade, a lei veda expressamente a utilização 
da inexigibilidade para a sua contratação; portanto, por mais singular que 
possa ser o serviço a ser prestado nessa área e por mais notória que seja a 
especialização de uma empresa para prestá-los, haverá sempre a necessi-
dade do certame.

III – Para contratação de profissional de qualquer setor artístico, di-
retamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que 
consagrado pela crítica especializada ou pela opinião pública.
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A arte é sempre singular. Não encontraremos artistas que possam partici-
par de certame licitatório para apresentar sua arte. Jamais um será igual 
ao outro. Em nenhum momento o verdadeiro artista consegue copiar ou 
ser copiado, logo, é inviável a competição quando se tratar da contratação 
de espetáculos, apresentações, exposições e similares. A lei, no entanto, 
impõem uma medida de segurança para a ocorrência da contratação direta, 
pois exige que o artista seja consagrado pela crítica especializada ou pela 
opinião pública.

Em seu parágrafo primeiro, o artigo 25 explicita o texto legal, que signifi-
ca, no entendimento do legislador, a notória especialização de pessoas ou 
empresas, dita como

conceito no campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, 
estudos, experiências, publicações, organização, aparelhamento, equipe 
técnica ou outros requisitos relacionados com suas atividades, permita 
inferir que o trabalho é essencial e indiscutivelmente o mais adequado a 
plena satisfação do objeto do contrato.

Logo, não há como entender-se de outra forma o que a lei quer significar 
ao expressar a necessidade de notória especialização para autorizar a con-
tratação direta por parte da Administração Pública.

Avaliadas todas as hipóteses em que a lei dispensa ou faz inexigível a lici-
tação, fica presente no parágrafo segundo do já citado artigo 25 a responsa-
bilização solidária de fornecedor ou prestador de serviço e agente público 
responsável pela contratação sempre que comprovado que esta causou dano 
ao erário público por superfaturamento.
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Para dar eficácia ao ato de contratação direta, é necessário que no prazo 
de três dias seja comunicada à autoridade superior, que a ratificará ou não. 
Sendo ratificada, no prazo de cinco dias determinará a sua publicação em 
órgão oficial de imprensa.

A dispensa, a inexigibilidade ou o retardamento deverá constar de processo 
instruído com os seguintes elementos, de acordo com o que preceitua o 
parágrafo único do artigo 26:

I –  caracterização da situação emergencial ou calamitosa que jus-
tifique a dispensa, quando for o caso;

II –  razão da escolha do fornecedor ou executante;
III –  justificativa do preço.

7.7 A habilitação dos interessados na licitação

Nos artigos 27 a 33, a lei trata da documentação e requisitos necessários para 
que os interessados possam participar do certame licitatório, destacando-se 
a habilitação jurídica, a qualificação técnica, a qualificação econômico-
financeira e a regularidade fiscal.

A habilitação jurídica consistirá na apresentação de cédula de identidade; 
registro comercial (no caso de empresa individual); ato constitutivo; estatuto 
ou contrato social em vigor devidamente registrado no caso de sociedades 
comerciais e acompanhado do documento comprobatório de eleição de 
seus administradores quando se tratar de sociedades por ações; inscrição 
do ato constitutivo no caso de sociedades civis e comprovação da diretoria 
que está em exercício; decreto de autorização se for empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no país, além de ato de registro ou autorização 



157
Coletânea Gestão Pública Municipal
Confederação Nacional de Municípios – CNM

para funcionamento expedido pelo órgão competente quando a atividade 
desenvolvida assim o exigir.

Para comprovar a regularidade fiscal será necessário juntar:

I –  Prova de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou no 
cadastro geral de contribuintes (CGC).

II –  Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou 
municipal, se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, 
pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual.

III –  Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e 
Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equiva-
lente na forma da lei.

IV –  Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demons-
trando situação regular no cumprimento dos encargos sociais 
instituídos por lei.

A documentação relativa à qualificação técnica limitar-se-á ao registro ou a 
inscrição na entidade profissional competente; a comprovação de aptidão para 
desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quanti-
dades e prazos, com o objeto da licitação e da indicação das instalações, do 
aparelhamento e do pessoal técnico adequado e disponível para a realização 
do objeto da licitação, bem como da qualificação de cada um dos membros 
da equipe técnica que se responsabilizará pelos trabalhos; comprovação 
fornecida pelo órgão licitante de que recebeu os documentos, e, quando exi-
gido, de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições 
locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação e ainda prova 
de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso.
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A comprovação de aptidão, no caso de licitações relativas a obras e serviços, 
será feita por atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público 
ou privado devidamente certificados pela entidade profissional competen-
te, limitadas às exigências quanto à capacitação técnico-profissional em 
comprovação do licitante de possuir em seu quadro permanente, na data da 
licitação, profissional de nível superior detentor de atestado de responsabi-
lidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhan-
tes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de maior relevância e valor 
significativo do objeto da licitação, vedadas as exigências de quantidades 
mínimas ou prazos máximos.

Serão objeto de definição prévia no edital as parcelas de maior relevância 
técnica ou de valor significativo.

A comprovação de aptidão será sempre aceita quando realizada por meio 
de certidões ou atestados de obras ou serviços similares de complexidade 
tecnológica e operacional equivalente ou superior. Nas licitações para for-
necimento de bens, será feita via atestados fornecidos por pessoa jurídica 
de direito público ou privado.

A lei impede a exigência de comprovação de atividade ou de aptidão com 
limitações de tempo ou de época, ou ainda de locais específicos. Veda tam-
bém a exigência relativa a quaisquer outras comprovações não previstas em 
lei e que possam inibir a participação de interessado na licitação.

No que se refere a instalação de canteiros, máquinas, equipamentos e pessoal 
técnico especializado, considerados essenciais para o atendimento do objeto 
do certame, as exigências mínimas serão atendidas mediante a apresentação 
de uma relação explícita e da declaração formal da sua disponibilidade, 
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claro que mediante responsabilização, sob as penalidades legais cabíveis 
no descumprimento. É vedada qualquer exigência relativa a propriedade e 
localização prévia desses bens .

Tratando-se de obras, serviços e compras de grande vulto ou de grande 
complexidade técnica, poderá a administração exigir dos licitantes a me-
todologia de execução, cuja avaliação, para efeito de sua aceitação ou não, 
antecederá sempre à análise dos preços e será efetuada exclusivamente por 
critérios objetivos.

Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em 
original, por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião de notas 
ou por funcionário da unidade que trata da licitação. Poderá também ser 
publicada em órgão de imprensa oficial.

7.8 Modalidades de licitação

São cinco as modalidades previstas na Lei no 8.666/1993, e, posteriormente, 
a Lei no 10.520/2002 introduziu mais uma que a própria lei disciplina e que 
se adequa aos tempos de globalização e aproveitamento da tecnologia em 
favor do patrimônio público.

O certame licitatório admite as seguintes modalidades: Concorrência, To-
mada de Preços, Convite, Concurso, Leilão e Pregão.

7.8.1 Concorrência

A Concorrência é a modalidade de licitação obrigatória para obras e serviços 
de engenharia de valor superior a um milhão e quinhentos mil reais; para 
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compras e serviços em geral, de valor superior a seiscentos e cinqüenta mil 
reais; nas compras e alienações de bens imóveis, qualquer que seja o seu va-
lor; nas concessões de direito real de uso e nas licitações internacionais.

A concorrência para obras e serviços de engenharia será adotada sempre que 
o valor estimado da obra estiver previsto em valor acima de R$ 1,5 milhão; 
para compras e serviços, quando a previsão for superior a R$ 650 mil . 

É indispensável a publicidade, para que seja assegurada a universalidade da 
participação, além da habilitação preliminar e do julgamento a ser realizado 
por comissão.

Na concorrência, a habilitação preliminar realiza-se na fase inicial do pro-
cedimento, imediatamente a sua abertura, e o julgamento por comissão é 
também fator obrigatório. Esta apreciará a qualificação dos concorrentes e 
posteriormente julgará as propostas.

Os integrantes da comissão, individualmente, são solidários com todos os 
atos praticados conforme determina o § 3o do artigo 51.

7.8.2 Tomada de preços

A Tomada de Preços é admitida para os casos de contratações de obras, 
serviços e compras nos seguintes limites:

Para obras e serviços de engenharia: até R$ 1.500.000,00 (um •	
milhão e quinhentos mil reais).
Para compras e serviços: até R$ 650.000,00 (seiscentos e cinqüenta •	
mil reais).
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Os procedimentos na Tomada de Preços são os mesmos da Concorrência, 
distinguindo-a o fato de exigir-se a habilitação prévia dos concorrentes 
por meio de registros cadastrais, que são assentamentos realizados ante-
cipadamente no setor responsável pela licitação, visando à qualificação 
de todos os interessados em contratar com a Administração Pública.

O Certificado de Registro Cadastral pode substituir os documentos exigi-
dos pela lei, constantes nos artigos 28 a 31. Para tal, é indispensável a sua 
disponibilização em sistema informativo direto de consulta, enunciado no 
instrumento convocatório.

7.8.3 Convite

O convite é uma modalidade mais simples e amplamente utilizada pelos 
municípios, pois consiste na requisição escrita endereçada a, no mínimo, 
três fornecedores do mesmo ramo da aquisição a ser feita, cadastrados ou 
não, concedendo-lhes um prazo não inferior a cinco dias para que, querendo, 
ofertem seus preços. O convite é utilizado para as compras de pequeno valor.

Por realizar-se diretamente aos concorrentes que a administração escolhe 
ou na maioria das vezes dispõe, basta o encaminhamento da chamada 
carta-convite, dispensando-se a publicação em órgãos de imprensa. É su-
ficiente que o edital seja afixado no local em que o Ente Público costuma 
afixar atos administrativos em geral, dando-lhes publicidade. O convite 
pode ser julgado pela comissão ou por servidor público especialmente 
designado pela administração para esse fim.
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7.9 Modalidades especiais de licitação

7.9.1 Concurso

Dentre as modalidades especiais de licitação, encontramos o concurso, 
destinado à seleção de trabalho artístico, de criação intelectual ou técni-
ca, atribuindo-se ao vencedor um prêmio previamente estipulado ou uma 
remuneração.

No concurso são desnecessárias as formalidades estabelecidas para as ou-
tras modalidades, embora persista a necessidade da ampla publicidade 
por meio de edital publicado na Imprensa Oficial, do estabelecimento de 
regras em regulamento próprio, constando dele as exigências para qualifi-
cação, apresentação do trabalho, condições de sua realização, valores para 
o ressarcimento ou prêmio estipulado, designação da comissão julgadora 
e critérios de julgamento.

7.9.2 Leilão

O leilão é a modalidade de licitação entre quaisquer interessados para a 
venda de bens móveis inservíveis para a administração ou de produtos le-
galmente apreendidos ou penhorados a quem oferecer o maior lance, igual 
ou superior ao da avaliação.

Não há necessidade de habilitação prévia do licitante, basta apenas que os 
bens integrantes do leilão tenham sido previamente avaliados e deixados 
à disposição dos interessados para exame e verificação do seu interesse, 
avaliação dos lances a serem apresentados e outras análises necessárias à 
realização do negócio.
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Do leilão será publicado edital indicando dia, hora e local da sua realização, ob-
jeto do leilão, demais informações que a administração entender necessárias e 
que possam interferir na realização do negócio que se processa pela arrematação.

7.9.3 Pregão

É uma modalidade revolucionária por possibilitar a utilização dos meios ele-
trônicos na compra com extrema agilidade e, assegurando até aqui, amplas 
vantagens em termos financeiros para as administrações na aquisição de 
bens e serviços comuns, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade 
possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações 
usuais no mercado.

A autoridade competente justificará a necessidade de contratação e definirá o 
objeto do certame, as exigências para a habilitação, os critérios de aceitação 
das propostas, as sanções para os casos de inadimplemento e as cláusulas 
do contrato, inclusive fixando os prazos para o fornecimento.

O objeto da aquisição deverá ser definido de forma a que especificações 
irrelevantes e desnecessárias acabem por limitar a competição, logo, deverá 
ser claro e preciso. No processo deverão estar presentes a justificativa e os 
elementos técnicos indispensáveis, bem como o orçamento elaborado pelo 
órgão ou entidade promotora da licitação.

Para a realização do Pregão será designado, dentre os servidores do órgão, 
o promotor da licitação, um pregoeiro e a equipe de apoio, que terá como 
atribuição o recebimento das propostas e lances, a análise da sua aceitabili-
dade e a sua classificação, bem como a habilitação e a adjudicação do objeto 
do certame ao licitante vencedor. A modalidade foi instituída no âmbito 
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da União, Estados, Distrito Federal e Municípios por intermédio da Lei no 
10.520, de 17 de julho de 2002, e regulamentada na sua forma eletrônica 
pelo Decreto no 5.450, de 31 de maio de 2005.

A modalidade foi instituída obrigatoriamente para a aquisição de bens e 
serviços comuns no âmbito da União e subordina a esta todos os órgãos da 
administração direta e fundos especiais, as autarquias, as fundações públi-
cas, as empresas públicas, as sociedades de economia mista e as demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pela União.

Por esse decreto ficam estabelecidas todas as regras a serem seguidas na 
realização do pregão eletrônico, inclusive a inversão das fases, o que agiliza 
enormemente o sistema de compras pelos órgãos públicos.

Lembrando sempre, como chamamos atenção ao início deste trabalho, que 
compete ao município legislar sobre os assuntos de interesse local, e que con-
seqüentemente a regra precisa ser observada no momento de instituir na ju-
risdição do município o pregão eletrônico para as aquisições do Ente Público.

Nessa modalidade é indispensável a figura do pregoeiro que dirigirá o pro-
cesso, e a opção será sempre pelo melhor preço, que, mesmo após encerrado 
o período de lances, ainda poderá ser negociado.

Somente depois de encerrada a etapa competitiva e organizadas por ordem as 
ofertas, o pregoeiro procederá à abertura do envelope com os documentos de ha-
bilitação do licitante vencedor do certame. Diminui, dessa forma, a burocracia.

Não sendo viável o aproveitamento da oferta vencedora, o pregoeiro exa-
minará as ofertas e a qualificação dos licitantes subseqüentes na ordem de 
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classificação até a apuração de uma oferta que contemple o pedido do edital.

Ao alterar a Lei no 10.191/2001, foi possibilitada aos municípios a adoção 
dessa modalidade para a aquisição de bens e serviços comuns da área da 
saúde, o que acabou por possibilitar aquisições principalmente de medica-
mentos com grande economia.

Exemplos

Em 5 de agosto de 2005 foi editado o Decreto no 5.504, que passou a exigir 
a utilização do pregão, preferencialmente na forma eletrônica, para as licita-
ções realizadas para a aquisição de bens e serviços comuns com a utilização 
de recursos repassados pela União.

Estabelece o referido decreto que as regras destinam-se aos instrumentos 
de formalização, renovação ou aditamento de convênios, instrumentos 
congêneres ou de consórcios públicos que envolvam repasse voluntário de 
recursos públicos da União, e esses deverão conter cláusula determinativa 
para que obras, compras, serviços e alienações a serem realizadas por Entes 
Públicos ou privados com os recursos ou bens repassados voluntariamente 
pela União sejam contratadas mediante processo de licitação pública, de 
acordo com o estabelecido na legislação federal pertinente.

O decreto informa ainda que as transferências voluntárias de recursos 
públicos subseqüentes, relativos ao mesmo ajuste, serão condicionadas à 
comprovação por parte dos conveniados da realização das aquisições por 
meio da modalidade pregão eletrônico, comprovando a sua utilização nas 
alienações e nas contratações de obras, compras e serviços com os recursos 
repassados em decorrência de convênio, contrato, ajuste ou similar.
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Prefeito!

Preste bem atenção:

Não existe justificativa capaz de eximí-lo da responsabilidade de não 
realizar todas as aquisições de bens e serviços decorrentes da aplicação 
de recursos provenientes de transferências voluntárias da união por meio 
da modalidade pregão eletrônico.

Esta regra vale desde abril de 2007.

Exemplos de Economia

A Confederação Nacional dos Municípios, cumprindo sua missão, desen-
volveu o Portal CidadeCompras, ferramenta de compras eletrônicas que 
possibilita a realização de licitações de bens comuns e serviços junto a 
fornecedores previamente cadastrados, em todos os municípios brasileiros. 
O portal permite que cada usuário realize suas compras pela Internet, com 
total autonomia, economia e transparência. Utiliza um ambiente totalmente 
seguro e com controles de acesso baseados em certificação digital para 
todos os níveis.

A utilização do portal CidadeCompras simplifica o processo de aquisição 
de bens e serviços do setor público e agiliza o processo de compras, res-
peitando a legislação vigente. 

No portal CidadeCompras, estão disponíveis as seguintes modalidades: 
pregão eletrônico, presencial e cotação eletrônica.
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Como exemplos de economia conquistadas pelo uso da modalidade de pre-
gão eletrônico, podemos citar as seguintes compras realizadas por alguns 
municípios que utilizam o portal CidadeCompras:

Município de Biguaçu – SC

Item Comprado: Medicamentos

Economia: 86,67%

Valor de Referência: 
R$ 949.230,70

Valor Adquirido: R$ 527.183,54

Número do Processo: 22/08

O pregão da prefeitura municipal de Biguaçu foi realizado às 14 horas do 
dia 10 de abril de 2008. A sessão pública foi aberta pelo pregoeiro oficial 
do órgão, Senhor Sergio Roberto Campos, em conjunto com a equipe de 
apoio da Comissão Permanente de Licitação. 

O objeto da licitação era aquisição de medicamentos para serem usados 
nos postos de saúde, na Unidade Central de Saúde e no Samu da Secretaria 
de Saúde do Município de Biguaçu e continha 167 itens a serem licitados. 
Foram recebidas 20 propostas válidas, o que permitiu que a disputa fosse 
acirrada entre os fornecedores que participavam do certame, que durou até 
as 17 horas do mesmo dia. 

Após a sessão pública realizada no dia 10 de abril, o processo foi homolo-
gado no dia 24 do mesmo mês, ou seja, em exatos 9 dias úteis o processo 
de compra foi sacramentado. 



168
Coletânea Gestão Pública Municipal

Confederação Nacional de Municípios – CNM

A aplicação da modalidade de pregão eletrônico desenvolvida pelo portal 
CidadeCompras proporcionou ao município agilidade, praticidade, econo-
mia, transparência e impessoalidade nas aquisições. 

A prefeitura aderiu ao portal no dia 31 de janeiro de 2006 e já realizou 182 
pregões eletrônicos, além de 168 cotações eletrônicas.    

Município de Cáceres – MT

Item Comprado: Material Elétrico

Economia: 51,28%

Valor de Referência: 
R$ 311.062,00

Valor Adquirido: R$ 215.061,20

Número do Processo: 004/2008

      
  Utilizando a modalidade de pregão presencial, a Prefeitura Municipal de 
Cáceres realizou, no dia 18 de abril de 2008, a aquisição de materiais elé-
tricos destinados à manutenção e à ampliação dos serviços de iluminação 
pública na zona urbana e nos distritos. 

O pregão foi aberto às 14 horas e contava com 24 itens, entre lâmpadas de 
sódio, reatores, fio de cobre, luminárias, etc. O valor de referência estimado 
pela prefeitura era de R$ 311.062,00.

 Ao serem abertas as propostas, observou-se que as menores propostas estavam 
orçadas em R$ 225.233,70. Após várias rodadas de lances enviados, a compra 
foi finalizada no valor total de R$ 215.061,20, ou seja, 51,28% de economia.
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Com o uso da modalidade de pregão presencial do portal CidadeCompras, 
as facilidades também são inúmeras. 

Após a sessão de lances e a habilitação das empresas melhor classificadas, 
serão geradas automaticamente atas do processo pelo sistema (ata geral, de 
adjudicação, homologação e relação de fornecedores com seus respectivos 
valores totais para facilitar o empenho, além da possibilidade de exportação 
desses dados), tanto na modalidade de pregão presencial quanto na eletrô-
nica, diminuindo o tempo gasto pelo pregoeiro e pela equipe de apoio para 
dar seguimento ao processo.

7.10 Lei Complementar no 123/2006

A Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, instituiu o Esta-
tuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, favore-
cendo, em vários aspectos, as micro e pequenas empresas e assegurando 
a elas a possibilidade de desenvolver negócios por meio do mercado de 
compras governamentais com a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios.

É indiscutivelmente um instrumento de fomento do desenvolvimento 
local que poderá ser largamente utilizado pelo Ente Público de acordo 
com os princípios da administração pública a que estão sujeitos todos os 
agentes públicos.

São consideradas microempresas as sociedades que alcancem anualmente 
receita bruta igual ou superior a R$ 240 mil e empresas de pequeno porte, 
aquelas que alcancem anualmente receita bruta superior a R$ 240 mil e 
inferior ou igual a R$ 2,4 milhões.
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Para o trato das questões relativas a esse segmento empresarial, é indispensá-
vel que o município compreenda tratar-se de mais um caso para o qual o Ente 
deverá legislar, considerando que está em jogo o interesse local. É de levar-se 
em conta que muitas das regras da LC no 123/2006 são auto-aplicáveis, mas 
também muitas delas, principalmente as regras referentes a favorecimento nos 
procedimentos locais, precisam de lei municipal que as institua e de regulamen-
tação específica dentro dos parâmetros estabelecidos pela lei complementar. 

Entre os critérios de favorecimento dessas empresas, podemos elencar: 

a)  Critério de desempate nas licitações, a preferencialidade pelas 
microempresas ou pelas empresas de pequeno porte. 

b)  A participação nos processos licitatórios, mesmo que tendo pen-
dências fiscais a comprovar, o que será obrigatório tão somente 
no ato de firmatura do contrato. 

c)  A possibilidade de exclusividade de participação nas licitações 
cujo valor estimado não seja superior a R$ 80 mil. 

d)  Nos casos de subcontratação, a exigência de que os licitantes o 
façam com microempresas, desde que o porcentual máximo do 
objeto a ser subcontratado não exceda 30% do total licitado 

e)  Nas licitações destinadas à aquisição de bens e serviços de natureza 
divisível, o estabelecimento da obrigatoriedade de cota de até 25% 
do objeto da licitação para a contratação de microempresas e de 
empresas de pequeno porte.

No que se refere à participação no processo licitatório, independentemente 
da existência de lei local, segundo a doutrina, estão assegurados a estas ME 
e EPP os benefícios da regularização fiscal tardia e o da formulação de lance 
suplementar em caso de empate ficto.
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7.11 Revogação da licitação

Sempre que se tratar de dispensa ou de inexigibilidade, a licitação poderá ser 
revogada pela autoridade competente para a aprovação do procedimento, por 
razões de interesse público provenientes de fato superveniente devidamente 
comprovado, suficiente para justificar tal conduta.

Ocorrendo o desfazimento do processo licitatório, asseguram-se aos par-
ticipantes o contraditório e a ampla defesa. A autoridade, de ofício, ou por 
provação de terceiros, mediante parecer escrito e fundamentado, anulará 
a licitação por ilegalidade. Ela não gera obrigação de indenizar, salvo o 
que já houver sido executado até a data da declaração ou por prejuízos 
efetivamente causados de forma comprovada e mediante apuração de 
responsabilidades.

7.12 Procedimento e julgamento

De acordo com o artigo 38 da Lei no 8.666/1993, o procedimento da licita-
ção terá início com a abertura de um processo administrativo, devidamente 
autuado, protocolado e numerado, contendo a autorização respectiva, a 
indicação sucinta de seu objeto e do recurso próprio para a despesa.

A esse processo serão juntados, no respectivo tempo e oportunidade em 
que se realizem:

I –  Edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso.
II –  Comprovante das publicações do edital resumido ou da en-

trega do convite.
III –  Ato de designação da comissão de licitação, do leiloeiro 
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administrativo ou oficial ou do responsável pelo convite.
IV –  Original das propostas e dos documentos que as instruírem.
V –  Atas, relatórios e deliberações da comissão julgadora.
VI –  Parecer técnico ou jurídico emitido sobre a licitação, dispensa 

ou inexigibilidade.
VII –  Atos de adjudicação do objeto da licitação e da sua 

homologação.
VIII –  Recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e res-

pectivas manifestações e decisões.
IX –  Despacho de anulação ou de revogação da licitação, quando 

for o caso, fundamentado circunstanciadamente.
X –  Termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o 

caso.
XI –  Outros comprovantes de publicações.
XII –  Demais documentos relativos à licitação.

A Lei no 8.883/94 introduziu, por meio do parágrafo único, a obrigatorie-
dade de exame e a aprovação prévias, por parte das assessorias jurídicas da 
administração, das minutas de editais de licitação, bem como dos contratos, 
acordos, convênios ou ajustes a serem firmados pela administração.

Observe Prefeito!

Esse Procedimento é Indispensável!

O Profissional que emitirá o parecer deverá  ter conhecimento téc-
nico para fazê-lo e será responsável por essa fase do processo.
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O procedimento é complexo na concorrência que compreende as fases de 
edital, habilitação, classificação, homologação e adjudicação.

Na Tomada de Preços, os procedimentos praticamente não diferem da con-
corrência, a não ser em prazos de publicação e na habilitação.

No Convite, o procedimento é simples, procedendo-se a convocação dos lici-
tantes por escrito, respeitando prazo de cinco dias úteis de antecedência.
O instrumento a ser utilizado é a carta-convite, que deverá ser remetida a 
pelo menos três interessados e afixada em local costumeiramente usado e 
apropriado. Até o prazo certo, são recebidos os envelopes com as propostas, 
seguindo-se, após os procedimentos relativos à classificação, adjudicação 
e homologação. 

No que se refere ao concurso, a lei remete seu procedimento ao estabelecido 
no regulamento próprio de cada um.

O mesmo fato ocorre com o leilão, que será regido de acordo com a 
legislação própria.

7.13 Os contratos

Os contratos administrativos decorrentes da licitação regulam-se pelas suas 
cláusulas e pelas regras de direito público. Quando necessário, aplica-se-
lhes os princípios da teoria geral dos contratos e das disposições cabíveis 
do direito privado.

Os contratos devem estabelecer com precisão as condições de sua execução, 
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definindo claramente em suas cláusulas os direitos, as obrigações e as res-
ponsabilidades das partes, atendendo aos termos da licitação e da proposta 
vencedora do certame. Tratando-se de dispensa ou inexigibilidade, devem 
atender aos termos do ato que os autorizou e também à proposta.

Todo o contrato deverá conter obrigatoriamente cláusulas claras e precisas 
que estabeleçam:

I – O objeto e seus elementos característicos, o regime de execução 
ou a forma de fornecimento, o preço e as condições de paga-
mento, os critérios, a data-base e periodicidade do reajustamento 
de preços e os critérios de atualização monetária entre as datas 
de adimplemento das obrigações e do efetivo pagamento.

II –  Os prazos de início das etapas de execução, de conclusão, de 
entrega, de observação e de recebimento definitivo, bem como 
o crédito pelo qual correrá a despesa e as garantias oferecidas 
para assegurar sua plena execução, quando exigidas.

III –  Os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades 
cabíveis, os valores das multas, os casos de rescisão e o reco-
nhecimento dos direitos da administração em casos de rescisão 
administrativa decorrente de inexecução total ou parcial.

IV –  A vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a dispensou 
ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor; a 
citação da legislação aplicável à execução do contrato, espe-
cialmente aos casos omissos, além de expressar claramente a 
obrigação do contratado de manter, durante toda a execução 
do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação.



175
Coletânea Gestão Pública Municipal
Confederação Nacional de Municípios – CNM

V –  As condições de importação, a data e a taxa de câmbio para 
conversão, quando for o caso.

VI –  O foro da sede da administração, nos contratos celebrados 
com pessoas físicas ou jurídicas, inclusive as domiciliadas no 
estrangeiro.

A lei veda a formulação de contratos com prazo indeterminado e em caráter 
excepcional. Devidamente justificado e mediante autorização da autoridade 
superior, os contratos de prestação de serviços a serem executados de forma 
contínua poderão ser prorrogados por até doze meses.

Os contratos administrativos decorrentes de licitação conferem à admi-
nistração a prerrogativa de fiscalizar-lhes a execução, de aplicar sanções 
motivadas quando ocorrer inexecução total ou parcial do que foi ajustado 
e ainda de rescindi-los, unilateralmente, quando ocorrer:

I –  O descumprimento ou o cumprimento irregular de cláusulas 
contratuais, especificações, projetos e prazos ou ainda o cum-
primento lento dessas, levando a administração a comprovar a 
impossibilidade da conclusão da obra, do serviço ou do forne-
cimento nos prazos ajustados.

II –  O atraso injustificado no início da obra, serviço ou fornecimento, 
a sua paralisação sem justa causa e sem prévia comunicação 
à administração ou a subcontratação total ou parcial do seu 
objeto, a associação com outrem, a cessão ou transferência 
total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, não 
admitidas no edital da licitação e no contrato.

III –  O desatendimento das determinações regulares da autoridade de-
signada para acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as 
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de seus superiores e o cometimento reiterado de faltas na execução.
IV –  A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil; 

a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado e a 
alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura 
da empresa, que prejudique a execução do contrato.

V –  Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhe-
cimento, justificadas e determinadas pela máxima autoridade 
da esfera administrativa a que está subordinado o contratante, e 
exaradas no processo administrativo a que se refere o contrato 
ou ainda a ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regu-
larmente comprovada, impeditiva da execução do contrato.

Poderá ainda a administração, nos casos de serviços essenciais, ocupar pro-
visoriamente bens móveis, imóveis, pessoal e serviços vinculados ao objeto 
do contrato, na hipótese da necessidade de acautelar apuração administrativa 
de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hipótese de rescisão do 
contrato administrativo.

A publicação resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos 
na Imprensa Oficial é condição para a sua eficácia e deverá ocorrer até o 
quinto dia útil do mês seguinte ao da sua assinatura.

Todo o contrato deverá obrigatoriamente mencionar os nomes das partes e 
os de seus representantes, a finalidade, o ato que autorizou a sua realização, 
o número do processo da licitação ou da dispensa ou da inexigibilidade e 
o reconhecimento pelas partes da sujeição às normas da Lei no 8.666/1993 
e às regras do contrato.
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Os contratos e seus aditamentos serão lavrados nas repartições interessadas 
em arquivo cronológico dos seus autógrafos e registro sistemático do ex-
trato, salvo quando recaírem em direitos reais sobre imóveis, caso em que 
se formalizarão por instrumento lavrado em cartório.

Contratos verbais somente serão admitidos em pequenas compras de pronto 
pagamento feitas em regime de adiantamento. Os contratos regidos pela Lei 
das Licitações poderão ser alterados, precedidos das necessárias justifica-
ções se ocorrer modificação do projeto ou das especificações para melhor 
adequação técnica ou se necessária a modificação do valor contratual em 
decorrência de acréscimo ou diminuição quantitativa do objeto, ocorrendo, 
nesses casos, de forma unilateral pela administração.

Poderão ainda ser modificados por acordo entre as partes; quando conve-
niente a substituição da garantia de execução; se necessária a modificação do 
regime de execução ou do modo de fornecimento; quando necessária a mo-
dificação da forma de pagamento ou para restabelecer a relação que as partes 
pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a redistribuição da 
administração para a justa remuneração da obra, serviço ou fornecimento.

A execução do contrato se dará de acordo com as cláusulas ajustadas, res-
pondendo as partes pelas conseqüências de sua inexecução total ou parcial. 
Será acompanhada e fiscalizada por representante da administração desig-
nado, podendo ser contratados terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo com 
informações necessárias ao correto cumprimento da sua atribuição.
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7.14 Os crimes e as penas

Nos artigos 89 a 99, a Lei no 8.666/93 relaciona os crimes e as penas para o 
descumprimento das regras que ela estabelece e que são os seguintes:

I –  Dispensar ou inexigir licitação fora das hipóteses previstas em 
lei, ou deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa 
ou à inexigibilidade: detenção de três a cinco anos e multa.

II –  Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combinação ou qual-
quer outro expediente, o caráter competitivo do procedi-
mento licitatório, com o intuito de obter, para si ou para 
outrem, vantagem decorrente da adjudicação do obje-
to da licitação: detenção de dois a quatro anos e multa.

III –  Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a 
administração, dando causa à instauração de licitação ou à ce-
lebração de contrato cuja invalidação vier a ser decretada pelo 
Poder Judiciário: detenção de seis meses a dois anos e multa.

IV –  Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificação ou 
vantagem, inclusive prorrogação contratual, em favor de ad-
judicatário, durante a execução dos contratos celebrados com 
o Poder Público, sem autorização em lei, no ato convocatório 
da licitação ou nos respectivos instrumentos contratuais, ou, 
ainda, pagar fatura com preterição da ordem cronológica de sua 
exigibilidade: detenção de dois a quatro anos e multa.

V –  Impedir, perturbar ou fraudar a realização de qualquer ato de 
procedimento licitatório: detenção de seis meses a dois anos e 
multa.

VI –  Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento 
licitatório, ou proporcionar a terceiro o ensejo de devassá-lo: 
detenção de dois a três anos e multa.
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VII –  Afastar ou procurar afastar licitante, por meio de violência, 
grave ameaça, fraude ou oferecimento de vantagem de qual-
quer tipo: detenção de dois a quatro anos e multa, além da pena 
correspondente à violência.

VIII –  Fraudar, em prejuízo da Fazenda Pública, licitação instaurada 
para aquisição ou venda de bens ou mercadorias ou contrato 
dela decorrente: detenção de três a seis anos e multa.

IX –  Admitir à licitação ou celebrar contrato com empresa ou profissio-
nal declarado inidôneo: detenção de seis meses a dois anos e multa.

X –  Obstar, impedir ou dificultar, injustamente, a inscrição de qual-
quer interessado nos registros cadastrais ou promover indevi-
damente a alteração, suspensão ou cancelamento de registro 
inscrito: detenção de seis meses a dois anos e multa.

Tais crimes são de Ação Penal Pública Incondicionada, cabendo ao Minis-
tério Público promovê-la.

Qualquer pessoa poderá provocar a iniciativa do Ministério Público, for-
necendo-lhe por escrito informações sobre o fato e sua autoria, bem como 
descrição das circunstâncias em que se deu a ocorrência.

7.15 Os recursos administrativos

Dos atos administrativos decorrentes das licitações e praticados no atendi-
mento da Lei no 8.666/1993, cabem recursos que serão:

I –  Nos casos de habilitação ou inabilitação do licitante; de julga-
mento das propostas; na anulação ou revogação da licitação; no 
indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua 
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alteração ou cancelamento; quando de rescisão do contrato ou 
da aplicação das penas de advertência: suspensão temporária 
ou multa, cabendo recurso no prazo de cinco dias úteis a contar 
da intimação do ato ou da lavratura da ata.

II –  Interposição de representação no prazo de cinco dias úteis da 
intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou 
do contrato, quando não caiba recurso hierárquico.

III –  Pedido de reconsideração, no prazo de dez dias úteis conta-
dos da intimação do ato, quando se tratar de aplicação da pena 
de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
administração.

No artigo 113, a lei possibilita a qualquer licitante a representação junto 
ao Tribunal de Contas sobre irregularidade na aplicação das normas 
dela decorrentes.

A lei que institui o Pregão autoriza a qualquer licitante manifestar imediata 
e motivadamente a intenção de recorrer, sendo-lhe concedido o prazo de 
três dias para apresentação das razões do recurso.

A seguir juntamos decisões judiciais envolvendo o tema Licitações:
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Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS

4a Câmara Criminal
Processo no 70009425844
Julgado em 03/04/2008

PREFEITO MUNICIPAL – LICITAÇÃO – FRACIONAMENTO – CRIME DE MERA CONDU-

TA - DEMONSTRAÇÃO ATRAVÉS DA EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. PREFEITO MUNI-

CIPAL QUE CONTRATA OS SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA, SEM LICITAÇÃO, EM 

DIVERSAS OPORTUNIDADES FRACIONANDO AS DESPESAS ATRAVÉS DA EMISSÃO 

DE NOTAS COM DADOS DIFERENCIADOS, INCORRE NAS PENAS DO ART. 89 DA LEI 

8.666, TANTO ELE COMO O PROPRIETÁRIO DA OFICINA, POR FORÇA DO PARAGAFO 

ÚNICO DO CITADO ART. 89.  DECISÃO BASEADA EM AMPLA PROVA DOCUMENTAL, 

REPRESENTADA PELAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS, APOIADA NOS RELATOS DAS TES-

TEMUNHAS. EM QUE PESE TENHA FICADO DEMONSTRADO QUE HOUVE PREJUÍZO 

AO MUNICIPIO, TRATANDO-SE DE CRIME DE MERA CONDUTA, SENDO DESNECES-

SÁRIO QUE O AGENTE POLÍTICO TENHA A INTENÇÃO DE LESAR O ERÁRIO, QUANTO 

MAIS, QUE REALMENTE TENHA OCORRIDO EFETIVA LESÃO AO ENTE PÚBLICO. AÇÃO 

JULGADA PROCEDENTE.
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Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS

4a Câmara Criminal
Processo no 699801395
Julgado em 29/06/2006

PREFEITO MUNICIPAL – LICITAÇÃO – FRAUDE – EMPRESAS LICITANTES PERTENCEN-

TES A UMA MESMA PESSOA FÍSICA. 1. FICA FRUSTRADO O CARÁTER COMPETITIVO 

DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO, SE SÃO CONVIDADOS A PARTICIPAR DO CERTAME, 

TRÊS EMPRESAS DE PROPRIEDADE DE UMA MESMA PESSOA FÍSICA, A QUAL MAN-

TINHA ESTREITAS RELAÇÕES COMERCIAIS COM UM DOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, 

A PONTO DE MANTEREM, AS EMPRESAS DO PROPONENTE E A DO SECRETÁRIO, A 

MESMA SALA, PARA SUAS OPERAÇÕES NEGOCIAIS. 2. NESSAS CIRCUNSTÂNCIAS, 

NÃO HÁ COMO EXCLUIR-SE A RESPONSABILIDADE DO PREFEITO, POIS É CERTO QUE 

TINHA CONHECIMENTO DA FRAUDE, TRATANDO-SE DE OBRA DE VULTO PARA UM 

MUNICÍPIO DE PEQUENO PORTE, JÁ QUE CONSISTIA NA REFORMA DE PRÉDIO QUE 

SERVIU PARA SEDE DA PREFEITURA. PARCIAL PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PENAL, PARA 

CONDENAÇÃO DO PREFEITO E DO EMPRESÁRIO LICITANTE.
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8 
Os serviços públicos
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Maria Sylvia Zanella Di Pietro conceitua serviço público como “toda ativi-
dade material que a lei atribui ao Estado para que a exerça diretamente ou 
por meio de seus delegados, com o objetivo de satisfazer concretamente às 
necessidades coletivas, sob regime jurídico total ou parcialmente público”.

Os serviços públicos são regidos por princípios inarredáveis para o gestor 
porque inerentes ao regime jurídico dos serviços públicos. Esses princípios 
são o da continuidade do serviço público, em decorrência do qual o serviço 
não pode parar; o da mutabilidade do regime jurídico ou da flexibilidade dos 
meios aos fins, que autoriza mudanças no regime de execução do serviço 
para adaptá-lo ao interesse público e o principio da igualdade dos usuários 
diante do direito de receber o serviço desde que satisfaça as condições legais, 
sem qualquer distinção de caráter pessoal.

Os serviços públicos propriamente ditos são aqueles prestados diretamente à 
população por serem necessidades coletivas e permanentes. São os serviços 
ditos como “de Estado“ ou próprios do estado, pois decorrem da compe-
tência privativa do Poder Público, que deverá prestá-los diretamente, sem 
qualquer delegação. Esses serviços o Ente Público os assume como seus e 
os presta diretamente.

Podem ser citados como serviços públicos propriamente ditos a justiça, o 
serviço de polícia, as ações compulsórias de saúde e a disponibilidade de 
vagas nas escolas de ensino fundamental. São entendidos como de utilida-
de pública aqueles que o Poder Público, por reconhecer sua utilidade para 
a sociedade em geral, atende-os diretamente ou presta-os por delegação 
concedida a terceiros, mediante remuneração.
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Podemos exemplificar como serviços de utilidade pública postos à dispo-
sição das comunidades, os serviços de telefone, energia elétrica, transporte 
coletivo, distribuição de gás, de água e outros. Tais serviços serão sempre 
regulamentados pelo Poder Público, por eles controlados e fiscalizados, 
competindo-lhe a responsabilidade de obrigá-los à atualização e eficiência 
constantes e à sua prestação nas condições estabelecidas quando da con-
tratação do seu fornecimento.

Cabe à Administração Pública intervir na prestação do serviço sempre que 
ele atue de forma ineficiente ou descumpra as obrigações contratadas.

É regra cogente para o município que esses serviços sejam destinados a 
satisfazer necessidades coletivas ou a possibilitar a facilitação da vida em 
sociedade, assegurando aos indivíduos conforto, comodidade e qualidade 
de vida. Em decorrência disso, os concessionários ou prestadores estão 
obrigados a atuar de forma a atender a esses preceitos, respeitando a regu-
lamentação, fiscalização e, quando necessário, a intervenção da concedente 
a qualquer tempo e de forma unilateral, fundamentada no interesse público 
maior que paira sobre a prestação do serviço.

Esses serviços são remunerados normalmente por tarifas, mas poderão 
sê-lo também por meio de taxas, que serão impositivas sempre que o 
serviço seja compulsório, independentemente da utilização por parte do 
contribuinte. É o caso de todos os serviços essenciais como a coleta de 
lixo, por exemplo.

Serão remunerados por tarifas os serviços postos à disposição dos cida-
dãos para utilização de acordo com suas necessidades, por exemplo o 
transporte coletivo.
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É preceito constitucional que tais serviços sejam remunerados de forma 
a preservar a manutenção, a ampliação, a operação e o investimento, e, 
tratando-se de serviço industrial explorado por concessionário ou permis-
sionário, deve ainda gerar lucro para o investidor de forma razoável, capaz 
de possibilitar o uso e garantir o equilíbrio econômico-financeiro necessário 
à continuidade de sua prestação.

O § 6o do artigo 37 da Constituição Federal estabelece que: “As pessoas 
jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços 
públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, cau-
sarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos 
casos de dolo ou culpa”. Isto quer dizer que o Ente Público responde por 
danos causados a terceiros, independentemente da comprovação ou não de 
culpa dos seus agentes ou operadores.

Cabe ao município a ação regressiva contra aqueles que comprovadamente 
causaram o dano se, em seu agir, for comprovada a culpa ou dolo. A mesma 
responsabilidade, denominada responsabilidade objetiva, é atribuída aos 
prestadores de serviços públicos por delegação da administração.

A seguir, juntamos decisão judicial envolvendo o tema:
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Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG

5a Câmara Cível
Apelação no 1.0141.06.976461-3/002
Julgado em 09/08/2007

EMENTA: INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE 
CIVIL - MUNICÍPIO - TEORIA OBJETIVA - ART. 37, § 6o DA CF/88 - ÔNIBUS ESCOLAR 
- ATROPELAMENTO - DENUNCIAÇÃO À LIDE DO MOTORISTA E EX-PREFEITO. O MUNI-
CÍPIO RESPONDE OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS AOS ADMINISTRADOS, 
CONFORME PRECEITO DA CF 37, § 6o, HAVENDO O DIREITO DE REGRESSO EM FACE 
DE QUEM COMETEU O ATO. A UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO DA EDILIDADE, POR MOTO-
RISTA QUE É SERVIDOR PÚBLICO, CAUSANDO LESÕES GRAVES EM UMA CRIANÇA DE 
10 ANOS, NÃO PODE TER COMO EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE A ALEGADA 
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA OU DE TERCEIRO, AO PASSO QUE O MOTORISTA QUE 
CONDUZIA O VEÍCULO NÃO FORA CAUTELOSO O SUFICIENTE E O MUNICÍPIO, POR 
SEU TURNO, NÃO ADOTOU A POLÍTICA RELATIVA AO PODER DE POLÍCIA QUE LHE É 
INERENTE. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. APELO DO MUNICÍPIO PREJUDICADO. 
DENUNCIAÇÃO À LIDE EM FACE AO EX-PREFEITO IMPROCEDENTE E PROCEDENTE 
EM PARTE EM FACE AO MOTORISTA. 

Necessário também lembrar que a administração precisa estar atenta para 
os direitos do consumidor, pois, sempre que a administração pública atua 
na condição de fornecedor, está sujeita às regras constantes do Código de 
Defesa do Consumidor.

Em razão disso, é fundamental lembrar que os direitos do consumidor re-
lacionados com a prestação de serviços por parte da administração pública 
municipal podem ser exemplificados como:
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proteção da vida, saúde e segurança;•	
a informação adequada sobre os diferentes produtos e serviços •	
postos à sua disposição;
a educação gratuita e acessível na forma prevista na Constituição;•	
transporte coletivo que lhe permita os meios indispensáveis de •	
locomoção;
recolhimento regular do lixo e limpeza das vias públicas.•	

A execução dos serviços públicos pode ocorrer de forma centralizada, des-
centralizada ou desconcentrada.

Serão realizados de forma centralizada os serviços que a administração 
presta por intermédio de seus próprios órgãos, em seu próprio nome e sob 
sua inteira responsabilidade.

São considerados descentralizados aqueles serviços que a administração 
transfere a titularidade ou a execução por delegação a autarquias, fundações, 
empresas estatais ou empresas privadas. A delegação ocorre via contratos 
de concessão ou por meio da permissão ou ainda por autorização.

Os chamados serviços desconcentrados são aqueles executados pela admi-
nistração, mas que, para facilitar sua execução, ela distribui tarefas entre 
os diversos órgãos que a compõem.

8.1 O regime de concessão e permissão dos serviços 
públicos

O artigo 175 da Constituição Federal estabelece que incumbe ao Poder Pú-
blico, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, 
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sempre por meio de licitação, a prestação de serviços públicos e o que a 
lei disporá sobre:

I –  O regime das empresas concessionárias e permissionárias de 
serviços públicos, o caráter especial de seu contrato e de sua 
prorrogação, bem como as condições de caducidade, fiscaliza-
ção e rescisão da concessão ou permissão;

II –  Os direitos dos usuários;
III –  Política tarifária;
IV –  A obrigação de manter serviço adequado.

A Lei no 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, regulamentou os regimes de 
concessão e permissão de prestação dos serviços públicos. Os conceitos 
que precisam estar presentes para que se realizem essas práticas na Admi-
nistração Pública estão expressos na própria lei que, no artigo 2o, define 
que é a concessão de serviço público a delegação de sua prestação, feita 
pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade concorrência, à 
pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstrem capacidade para 
seu desempenho, por sua conta e risco e por prazo determinado.

Percebe-se então a presença do Poder Público, que detém a prestação de 
um serviço e que concede a um particular o direito de explorá-lo mediante 
ressarcimento de parte do usuário, por intermédio da imposição de tarifa.

O Poder Concedente, de acordo com a lei já citada, é a União, o Estado, o 
Distrito Federal ou o Município em cuja competência se encontre o serviço 
público, precedido ou não da execução de obra pública, objeto de concessão 
ou permissão.
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8.1.1 Permissão

A permissão é uma delegação por ato unilateral da administração que permi-
te, mediante o cumprimento de certas formalidades, a prestação de serviço 
ao público por particulares que demonstrem capacidade para realizá-lo.

A Lei no 8.987/1995 estabelece que a permissão de serviço público é a 
delegação, a título precário, mediante licitação, da prestação de serviços 
públicos, feita pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que de-
monstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.

O edital para a permissão poderá prever a inversão da ordem das fases de 
habilitação e julgamento na licitação, estabelecendo maior agilidade ao 
processo.

A permissão de serviço público é formalizada mediante contrato de adesão, 
que observará todas as regras da Lei no 8.987/1995, das demais normas 
relativas à licitação e das regras constantes do edital. A permissão admite 
a revogação unilateral do contrato pelo Poder Concedente, de acordo com 
as normas estabelecidas para as concessões.

8.1.2 Concessão

Pela concessão, o Poder Público reserva para si a propriedade dos bens, 
o direito de explorá-los diretamente ou de forma indireta por meio de 
seus órgãos, autarquias ou empresas estatais, sempre que o interesse 
público o imponha. Portanto, a exploração do serviço por particulares 
decorre de uma delegação para a execução do serviço de acordo com as 
condições e dentro dos limites estabelecidos por lei e permanentemente 
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sujeitos à fiscalização e regulamentação estabelecida pelo próprio Poder 
Concedente.

Em razão disso, pode o Poder Público, durante a concessão, se entender 
necessário, a qualquer tempo, retomá-la indenizando o concessionário con-
forme o que foi regrado no contrato.

O contrato da concessão é um negócio bilateral, oneroso, realizado entre 
pessoas jurídicas, com vantagens e encargos recíprocos e no qual estão 
fixadas as condições da prestação do serviço.

De acordo com o que estabelece a lei, o Poder Concedente publicará, antes 
do edital de licitação, ato justificando a conveniência da outorga de con-
cessão ou de permissão, explicitando o seu objeto, área de abrangência e 
prazo de duração.

Tanto a concessão quanto a permissão destinam-se a realizar a prestação 
de um serviço público que preencha plenamente as condições de regu-
laridade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e 
cortesia, satisfazendo aos usuários e cumprindo as regras previamente 
estabelecidas em contrato. Conforme prescreve a lei que regulamenta os 
serviços concedidos e permitidos, são direitos dos usuários o recebimen-
to do serviço adequado, das informações que possibilitem a defesa dos 
interesses individuais e coletivos e que devem ser prestados tanto pelo 
Poder Concedente quanto pelo concessionário, bem como a utilização do 
serviço com liberdade de escolha.

É, por sua vez, dever dos usuários levar ao conhecimento do Poder Público e 
da concessionária as irregularidades, de que tenham conhecimento, relativas 
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ao serviço prestado, bem como comunicar às autoridades competentes os 
atos ilícitos eventualmente praticados pela concessionária na prestação do 
serviço, ainda, contribuir para a permanência das boas condições dos bens 
públicos por intermédio dos quais lhes são prestados os serviços.

As tarifas dos serviços concedidos serão fixadas pelo preço da proposta que 
vencer a licitação e reajustadas de acordo com as regras legais, que foram 
estabelecidas no edital e no contrato.  O contrato poderá estabelecer me-
canismos que assegurem revisões tarifárias capazes de manter o equilíbrio 
econômico-financeiro.

Toda e qualquer concessão do serviço público será precedida de licitação, 
e no julgamento dela serão considerados o menor valor da tarifa, a maior 
oferta, nos casos de pagamento ao poder concedente pela outorga da con-
cessão e obrigatoriamente, a combinação desses dois critérios, quando 
estabelecida no edital com regras e fórmulas precisas que permitam uma 
real avaliação econômico-financeira.

O contrato de concessão deverá observar cláusulas relativas ao objeto, à 
área e ao prazo da concessão; ao modo, forma e condições de prestação do 
serviço; aos critérios, indicadores, fórmulas e parâmetros definidores da 
qualidade e preço do serviço, critérios e procedimentos para o reajuste e a 
revisão tarifária.

Deverão ainda constar nas cláusulas contratuais os direitos, garantias e obri-
gações do Poder Concedente e da concessionária, inclusive as relacionadas 
às possíveis alterações que podem se fazer necessárias, bem como direitos 
e deveres dos usuários para obtenção e utilização do serviço.
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São indispensáveis também as cláusulas relativas a expansão do serviço, 
modernização, aperfeiçoamento e ampliação dos equipamentos e das ins-
talações; a forma de fiscalização das instalações, dos equipamentos, dos 
métodos e práticas de execução do serviço, bem como a indicação dos 
órgãos competentes para exercer essa fiscalização.

No contrato, deverão estar previstas as penalidades contratuais e adminis-
trativas, os casos de extinção da concessão, a citação dos bens reversíveis, 
os critérios para o cálculo e forma de pagamento das indenizações devidas 
e, ainda, a obrigatoriedade, forma e periodicidade da prestação de contas 
da concessionária ao poder concedente.

São contratuais ainda as condições de prorrogação do contrato de concessão, 
a exigência de publicação dos demonstrativos financeiros da concessionária 
e o foro de solução das divergências. Na concessão, o Poder Concedente tem 
a responsabilidade de regulamentar o serviço e fiscalizar permanentemente a 
sua prestação, aplicando as penalidades regulamentares e contratuais quando 
for o caso e ainda intervir na prestação do serviço nos casos e condições 
previstos em lei e no contrato.

Compete ainda ao Poder Concedente homologar e proceder à revisão das 
tarifas na forma da lei e das normas previstas no contrato, zelar pela boa 
qualidade do serviço, receber, apurar e solucionar queixas e reclamações dos 
usuários, que serão cientificados em até 30 dias das providências tomadas, 
além de estimular a formação de associações de usuários para a defesa dos 
seus interesses em relação ao serviço concedido.

Tem o concedente o dever de cumprir e fazer cumprir as disposições re-
gulamentares do serviço e das cláusulas contratuais da concessão sem, no 
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entanto, negligenciar no incentivo permanente à competitividade, visando 
sempre à melhor tarifa e à mais qualificada prestação do serviço.

O Poder Concedente deverá declarar de utilidade pública os bens neces-
sários à execução do serviço ou da obra pública, promovendo as desapro-
priações, diretamente ou mediante outorga de poderes à concessionária, 
caso em que será desta a responsabilidade pelas indenizações cabíveis, e 
ainda declarar de necessidade ou utilidade pública, para fins de institui-
ção de servidão administrativa, os bens necessários à execução de servi-
ço ou obra pública, promovendo-a diretamente ou mediante outorga de 
poderes à concessionária, quando também será desta a responsabilidade 
pelas indenizações cabíveis, atendendo ao que prescreve o artigo 29 da  
Lei no 8.987/1995.

Por sua vez, a concessionária tem como encargos prestar serviço adequado, 
bem como manter em dia o inventário e o registro dos bens vinculados à 
concessão e à prestação de contas da gestão do serviço ao Poder Concedente 
e aos usuários, de acordo com os termos definidos no contrato.

Tem a concessionária a obrigação de permitir aos encarregados da fiscali-
zação o livre acesso, em qualquer época, às obras, aos equipamentos e às 
instalações integrantes do serviço, como também de todos os seus registros 
contábeis, além, é claro, de cumprir e fazer cumprir todas as cláusulas aven-
çadas no contrato, promover as desapropriações e construir as servidões 
autorizadas pelo poder concedente, respeitando o estabelecido no edital. 
Outra função será zelar pela integridade dos bens vinculados à prestação 
do serviço, segurá-los adequadamente, captar, aplicar e gerir os recursos 
financeiros necessários à prestação do serviço.
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Como citado anteriormente, o Poder Concedente, visando a assegurar a 
adequação na prestação do serviço e no cumprimento das normas regu-
lamentares, legais e contratuais da concessão, poderá, mediante decreto, 
intervir na concessão, designando neste ato um interventor, o prazo de 
duração dela, os objetivos e os limites da medida.

Decretando-se a intervenção, deverá o poder concedente, no prazo de 30 
dias, instaurar procedimento administrativo para apurar as causas determi-
nantes da intervenção e as responsabilidades. A concessão extinguir-se-á 
pelo termo contratual, por encampação, caducidade, rescisão, anulação, 
falência ou extinção da empresa concessionária e ainda por falecimento ou 
incapacitação do titular, tratando-se de empresa individual.

Extinguindo-se a concessão, retornam ao Poder Concedente todos os bens 
reversíveis, os direitos e privilégios transferidos ao concessionário, ocorren-
do a imediata assunção do serviço pelo Poder Concedente, com a ocupação 
das instalações e a utilização de todos os bens reversíveis, além de o Poder 
Concedente ter o dever de proceder aos levantamentos, avaliações e liquida-
ções necessárias para determinar os montantes da indenização, se for o caso.

A encampação é a retomada do serviço pelo poder concedente durante o 
prazo da concessão por motivo de interesse público, dependendo de lei 
autorizativa específica e de pagamento da indenização cabível.

A declaração de caducidade do contrato ocorrerá quando estiver configurada 
sua inexecução total ou parcial e poderá ser feita pelo Poder Concedente, 
precedida da verificação da inadimplência da concessionária em processo 
administrativo.
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A rescisão poderá ocorrer por iniciativa da concessionária se descumpridas 
as normas contratuais pelo poder concedente. Ocorrerá mediante ação judi-
cial interposta para esse fim, e os serviços permanecerão em plena atividade, 
sem qualquer interrupção ou paralisação até o trânsito em julgado da decisão.

8.2 Convênios e contratos de gestão

A prestação dos serviços públicos amplia-se de acordo com as necessidades 
das comunidades, que, à medida que desenvolvem-se, exigem maior presen-
ça da administração no regramento dos serviços necessários a uma melhor 
qualidade de vida e uma maior agilidade na solução dos problemas.

A cada avanço, exige-se mais da Administração Pública, e particularmente 
num país que está permanentemente buscando o desenvolvimento, tem 
da sociedade uma exigência maior de ações estruturais que possibilitem o 
acompanhamento do crescimento das comunidades.

Por necessitar de aparelhamento e qualificação que dificilmente conseguem 
suprir, e por serem indispensáveis ao bem estar das pessoas, os Entes Pú-
blicos tem buscado na iniciativa privada os meios de que não dispõem para 
fazer frente aos desafios que lhe são permanentemente impostos.

Os convênios são ações desenvolvidas entre as partes interessadas na consecu-
ção de um objetivo comum que, utilizando-se da conjugação de esforços, recur-
sos técnicos e financeiros, atuam no sentido de realizar as mesmas pretensões. 

Diferentemente dos contratos em que ocorrem acordos de vontades entre as 
partes, com obrigações e deveres estabelecidos, no convênio estão envolvi-
dos partícipes que buscam soluções conjuntas para o alcance de objetivos 
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comuns. Conforme ensina o mestre Hely Lopes Meirelles, no convênio “a 
posição jurídica dos signatários é uma só e idêntica para todos, podendo 
haver, apenas, diversificação na cooperação de cada um, segundo suas pos-
sibilidades, para a consecução do objetivo comum, desejado por todos“.

Essa figura jurídica está implicitamente assegurada na Constituição Federal 
quando, ao tratar das competências comuns entre os Entes Federados, o 
parágrafo único do artigo 23 estabelece que “Leis complementares fixarão 
normas para a cooperação entre a União, os Estados, o Distrito Federal e 
os Municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-
estar em âmbito nacional.”

No entanto, é cada vez mais comum a realização de convênios entre a admi-
nistração pública e as instituições privadas, voltadas para atuação em área 
específica, organizadas pela sociedade e sem fins lucrativos, tendo como 
finalidade a consecução de objetivos comuns de atendimento às necessi-
dades da própria sociedade.

Normalmente, nessas contratações com as entidades comunitárias, a Ad-
ministração Pública repassa recursos para que as organizações desenvol-
vam campanhas ou realizem atendimento, principalmente na área social. 
Em tais situações, além de verificar os objetivos da instituição, definir 
especificamente a destinação dos recursos e exigir a devida prestação de 
contas, é indispensável que a Administração Pública esteja atenta para o 
cumprimento do que estabelece a Lei Complementar no 101/2000, no ar-
tigo 26, ao tratar da destinação de recursos públicos para o setor privado. 
O artigo citado determina que “A destinação de recursos para, direta ou 
indiretamente, cobrir necessidades de pessoas físicas ou déficits de pessoas 
jurídicas, deverá ser autorizada por lei específica, atender às condições 
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estabelecidas na lei de diretrizes orçamentárias e estar prevista no orça-
mento ou em seus créditos adicionais”.

Portanto, Prefeito:

Muita atenção ao repassar recursos para 

A creche comunitária!•	
Para a associação dos estudantes universitários!•	
Para a equipe de futebol que vai participar da 2•	 a divisão do 
campeonato estadual!

Pergunte antes de dizer sim:

Está previsto na LDO e na LOA?•	
Tem lei específica autorizando?•	
Qual a contrapartida?•	
Que benefícios terá a comunidade?•	
As prestações de contas dos repasses anteriores estão corretas?•	

A estas figuras a Lei no 8.666/1993 inclui as mesmas condições dos con-
tratos em geral e impõe as mesmas exigências para toda e qualquer forma 
de contratação entre o Ente Público e as entidades privadas.

Diz o parágrafo único do artigo 2o da Lei no 8.666/1993: “Para os fins desta 
Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre órgãos ou entidades 
da Administração Pública e particulares, em que haja um acordo de vontades 
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para a formação de vínculo e a estipulação de obrigações recíprocas, seja 
qual for a denominação utilizada”.

Por sua vez, a Lei Complementar no 101/2000, nas suas disposições finais e 
transitórias, estabelece condições para que o município possa desenvolver 
ações de responsabilidade de outros Entes Públicos, regulamentando em 
parte o que estabelece a regra Constitucional citada anteriormente e incluin-
do nestas regras toda e qualquer forma de compromisso a ser firmado entre 
o município e os demais Entes Públicos.

Diz o artigo 62 da LRF:

Os municípios só contribuirão para o custeio de despesas de competência 
de outros entes da Federação se houver: 

I –  autorização na lei de diretrizes orçamentárias e na lei orçamen-
tária anual; 

II –  convênio, acordo, ajuste ou congênere, conforme sua legislação.

Portanto, o gestor deve estar muito atento às obrigações que assume para 
realizar ações que são competência ou da União ou do Estado e que lhe 
são apresentadas como formas de realização de parcerias, com repasse de 
recursos financeiros, mas que normalmente exigem contrapartida do erário 
público municipal. Para tais, é indispensável cumprir as etapas que a Lei 
de Responsabilidade Fiscal exige.

É fundamental também que a administração pública municipal esteja mui-
to atenta a esses programas ou projetos, já que neste caso está desenvol-
vendo práticas da competência da União ou do Estado e, para tanto está 
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comprometendo as finanças municipais com contrapartida em recursos 
financeiros, obras ou a mais grave de todas as contrapartidas, que é a res-
ponsabilização com despesas de pessoal.

PREFEITO

ATENÇÃO!

O município, por seus administradores, precisa estar muito atento a essas 
responsabilidades assumidas quando se tratar de pessoal, considerando 
que, embora o recurso lhe seja disponibilizado para a realização de um 
programa, na verdade o comprometimento com pessoal é para muito 
além do programa, pois o município, ao admitir servidores, para realizá-
lo compromete o erário público para o futuro, já que o servidor, mesmo 
além do programa, irá permanecer na folha de pagamento do município.

Se, ao admitir servidores, o administrador contrariar regra constitu-
cional, estará incorrendo em prática ilícita e contrária à lei; portanto, 
é muito importante estar atento para estas milagrosas soluções encon-
tradas pelos demais entes públicos para resolver os encargos de suas 
competências, repassando o encargo mais pesado e comprometedor ao 
longo do tempo exatamente para o Ente Público mais onerado finan-
ceiramente, o Município.

Como auxílio a esse nefasto comprometimento, surgem as Organizações 
Sociais que foram criadas para, por meio dos contratos de gestão, suprir 
deficiências dos Entes executores de programas.
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Essas organizações, no entanto, não lograram alcançar essa função, e os 
contratos de gestão vêm sendo sucessivamente contestados pelos órgãos 
de controle externo.

Na área da saúde, que é um dos maiores gargalos das administrações munici-
pais, a utilização das organizações sociais vem merecendo questionamentos, 
principalmente do Ministério Público, tanto do MP Estadual, quanto do MP 
Federal do Trabalho.

Vejamos uma didática decisão sobre o tema:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ – TJ/PA

Segunda Câmara Cível Isolada
Agravo de instrumento no 200530034236
Julgamento: 30/01/2006

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE DE-
CLARA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR PARA PROCESSAR E JULGAR EX-
OCUPANTE DE CARGO DE MANDATO ELETIVO E DETERMINA BLOQUEIO DE BENS. 
INCONSTITUCIONALIDADE DO FORO ESPECIAL DECLARADA PELO STF. INAPLICA-
BILIDADE DA LEI No 10.628/04. PRELIMINAR REJEITADA. JUÍZO “A QUO” COM-
PETENTE. NO MÉRITO, OMISSÃO DO AGRAVANTE EM PRESTAR CONTAS DE VA-
LORES RELATIVOS A CONVÊNIO CELEBRADO COM A SEDUC CUJA RETIRADA SE 
DEU QUANDO ESTAVA NO EXERCÍCIO DO CARGO DE PREFEITO. CONDUTA QUE 
SE SUBSUME À REGRA DO ART. 11, VI, DA LEI No 8.429/92. CORRETA INDISPONI-
BILIDADE DOS BENS NOS TERMOS DO ART. 7o DA LIA. A ANÁLISE DOS ELEMENTOS 
PROBATÓRIOS A SER FEITA PELO JUÍZO “A QUO” IRÁ AQUILATAR A DIMENSÃO 
DA CONDUTA DO EX AGENTE PÚBLICO. AGRAVO CONHECIDO MAS IMPROVI-
DO. DECISÃO UNÂNIME. I- PRELIMINAR DE IMCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA CO-
MARCA DE PONTA DE PEDRAS REJEITADA, HAJA VISTA QUE O STF JÁ DECLAROU
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A INCONSTITUCIONALIDADE DO FORO ESPECIAL PARA EX-OCUPANTES DE CARGOS 
PÚBLICOS E/OU MANDATOS ELETIVOS; II- NO MÉRITO, A OMISSÃO DO AGRAVANTE 
EM PRESTAR CONTAS DOS VALORES RELATIVOS AO CONVÊNIO CELEBRADO COM A 
SEDUC, CUJO RECEBIMENTO SE DEU QUANDO ESTAVA NO EXERCÍCIO DO CARGO DE 
PREFEITO DO MUNICÍPIO, SE SUBSUME À REGRA DO ART. 11, VI, DA LEI No 8.429/92, 
ACARRETANDO A INDISPONIBILIDADE DE SEUS BENS, NOS TERMOS DO ART. 7o DA 
LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.; III- EMBORA A CONDUTA DO AGRAVANTE 
SE SUBSUMA À REGRA DO ART. 11 DA LIA, SOMENTE A ANÁLISE DOS ELEMENTOS 
PROBATÓRIOS, QUE SERÁ FEITA PELO JUÍZO “A QUO”, É QUE IRÁ AQUILATAR A 
DIMENSÃO DESTA CONDUTA, QUE PODERÁ SE CONSTITUIR EM MERA IRREGULA-
RIDADE, SUSCETÍVEL DE CORREÇÃO ADMINISTRATIVA, OU IMPROBIDADE COME-
TIDA COM MÁ-FÉ QUE ARRANHA OS PRINCÍPIOS ÉTICOS OU CRITÉRIOS MORAIS; 
IV- DECISÃO AGRAVADA MANTIDA POR TER SIDO PROLATADA EM CONFORMIDADE 
COM A CONSTITUIÇÃO E AS LEIS; V- RECURSO CONHECIDO MAS IMPROVIDO. DE-
CISÃO UNÂNIME...... INDEXAÇÃO: IMPROVIMENTO, AGRAVO DE INSTRUMENTO/ 
HIPOTESE, IMPUGNAÇÃO, DECISÃO; REFERENCIA, BLOQUEIO DE BENS; IMPROBI-
DADE ADMINISTRATIVA, EX-PREFEITO/ OCORRENCIA, INDISPONIBILIDADE, BENS; 
PREVISÃO LEGAL, ARTIGO, CONSTITUIÇÃO FEDERAL; OBSERVANCIA, PRINCIPIO DA 
LEGALIDADE,MORALIDADE, IMPESSOALIDADE, PUBLICIDADE, EFICIENCIA.

8.2.1 Organizações sociais e os contratos de gestão

As Organizações Sociais estão disciplinadas na Lei no 9.637/1998 e são 
definidas como pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos, 
constituídas por particulares e habilitadas como entidades de interesse social 
e utilidade pública.

Os órgãos de deliberação dessas instituições são compostos por represen-
tantes do Poder Público e da sociedade civil que tenham como qualificação 
notória capacidade profissional e idoneidade moral. As organizações sociais 
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podem atuar nas áreas de educação, saúde, cultura, pesquisa científica, 
desenvolvimento tecnológico e preservação do meio ambiente.

O compromisso entre o Poder Público e a Organização Social ocorre pela 
firmatura de Contrato de Gestão, que especificará as atribuições, as res-
ponsabilidades e as obrigações, como também delimitará as metas a serem 
alcançadas, os prazos de execução, os critérios e objetivos de avaliação 
de desempenho, todos constantes do Programa de Trabalho proposto pela 
Organização.

De acordo com a Lei das Licitações, como comentado anteriormente, os 
Contratos de Gestão com as Organizações Sociais estão citados entre os 
casos de dispensa de licitação. O contrato de gestão receberá a supervisão 
do órgão responsável pela área de prestação do serviço ou atividade.

Para a consecução dessa relação contratual, o Poder Público poderá destinar 
recursos orçamentários e bens necessários para a consecução das obrigações 
assumidas pelo contratado mediante permissão de uso e poderá também 
ceder servidores públicos.
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9 
O poder de polícia
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O poder de polícia é o poder que detém a administração de valer-se de 
meios lícitos para condicionar e restringir a utilização de bens e serviços 
que interessam a todos. É a vigilância pública sobre os bens e ações que 
são do interesse comum.

É utilizada na forma de freios à disposição da administração para que possa 
conter abusos ao direito individual e ao coletivo.

A polícia administrativa é a que cuida da segurança dos bens e do convívio, 
da salubridade e da moralidade públicas, como também das ações humanas 
que possam interferir negativamente para a coletividade quando direcio-
nadas para práticas relativas à construção civil, a indústria de alimentos, 
ao comércio de medicamentos, às diversões e lazer, ao uso das águas, à 
utilização dos bens comuns, à exploração e trato do ambiente natural e 
tantos outros.

A administração pode atuar com o poder de polícia originário ou valer-se 
de poder de polícia delegado. Este é limitado aos termos de sua delegação, 
e por ele não é possível à administração realizar a imposição de tributos, 
taxas e procedimentos tributários, porque é um poder indelegável pela 
administração.

O Código Tributário Nacional, no artigo 78, explicita claramente o que o 
Ente Público precisa abranger ao avaliar a atuação do seu Poder de Polícia 
e executá-lo na defesa dos interesses do município, da comunidade e da 
administração, protegendo o interesse público.
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O artigo 78 do Código Tributário Nacional expressa: 

Considera-se Poder de Polícia a atividade da Administração Públi-
ca que, limitando ou disciplinando direito, interesse ou liberdade, 
regula a prática de ato ou abstenção de fato, em razão de interesse 
público concernente à segurança, à higiene, à ordem, aos costumes, 
à disciplina da produção e do mercado, ao exercício de atividades 
econômicas dependentes de concessão ou autorização do Poder 
Público, à tranqüilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos 
direitos individuais e coletivos

Reside a existência do poder de polícia na indispensável obrigação que tem 
a administração de proteger o interesse social e na inerente responsabilidade 
de impor as regras comuns de convivência social sobre todas as pessoas, 
bens e atividades, que estão fundamentadas nas normas constitucionais e 
de ordem pública, que limitam práticas e direitos individuais em favor do 
coletivo e que atribuem ao Poder Público a execução da fiscalização desse 
cumprimento ao que chamamos Poder de Polícia.

É indiscutivelmente o artigo 5o da Constituição Federal a fonte geradora 
dessa obrigação do Poder Público quando, nos incisos VI e VII, limita as 
liberdades pessoais, fazendo o mesmo em relação ao exercício profissional, 
no inciso XIII, e ao direito de reunião, no inciso XVI. Nos incisos XXII, 
XXIII e XXIV, estabelece regras condicionantes do direito de propriedade e, 
nos artigos 170 e 173, normatiza a liberdade de comerciar. A cada regra que 
vise ao controle de direitos, compete, por parte da administração, práticas 
que assegurem que a norma se tornará efetiva e obedecida.  

Todo o bem, direito ou ação individual que possa atingir negativamente o 
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bem coletivo, é objeto de ação imediata do Poder de Polícia da Administra-
ção Pública, que deve ser exercido na proteção à moral e aos bons costumes, 
no controle de espetáculos públicos, nos controles que visam a assegurar a 
preservação da saúde, na segurança dos transportes e das construções em 
geral, na preservação do meio ambiente, no controle do comércio e proteção 
ao consumidor e em tantas outras áreas em que a presença dos controles da 
administração assegure o bem estar social.

O Poder de Polícia tem seus limites estabelecidos nos direitos fundamentais 
da pessoa e no interesse social, no qual deve predominar a relatividade do 
direito frente as regras estabelecidas pelo meio social em que o homem vive 
e se desenvolve por meio da discricionariedade, da auto-executoriedade e 
da coercibilidade.

A discricionariedade é exercida dentro dos limites da lei, atendo-se aos crité-
rios por ela estabelecidos, e se concretiza com a escolha da oportunidade e da 
conveniência de se exercer e de aplicar as sanções legais, empregando os meios 
prescritos também na lei, visando a alcançar a proteção do interesse público.

A auto-executoriedade é exercida quando a administração impõe direta-
mente as medidas cabíveis para impedir a continuidade de uma ação anti-
social que precise ser coibida, e nestas práticas a administração municipal 
poderá expedir, fiscalizar e cassar licenças e autorizações concedidas, bem 
como ordenar a execução de medidas restritivas a direito individual que se 
sobreponha ao interesse coletivo. 

As ações deverão ser praticadas por servidores públicos municipais detento-
res de cargos públicos criados para esse fim, e, havendo necessidade, poderá 
o chefe do Poder Executivo requisitar a força policial para fazer valer a regra 
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determinativa da restrição que protege o interesse maior da sociedade.

A coercibilidade é a capacidade que tem a Administração Pública de impor 
a adoção das medidas restritivas de forma obrigatória para aqueles a quem 
são destinadas. Para aplicar as suas sanções, o poder precisa ter competência 
assegurada por lei.

A Administração Pública Municipal estabelece as regras comuns a serem 
respeitadas por todos por meio de seus Códigos, como o de Obras, o Ad-
ministrativo ou o de Posturas, o Tributário e outros, como também por 
intermédio de leis específicas para as mais diversas áreas de controle e 
fiscalização, como sanitárias, de saúde e outras.

O município pode e deve organizar, fiscalizar e impor sanções sobre todo 
o ordenamento da cidade.

A Constituição da República, ao tratar da Comunicação Social, inseriu artigo 
que chama atenção pela ingerência na autonomia municipal e pela impos-
sibilidade de execução direta, considerando que é no município que todos 
os controles se exercem, e é o Poder de Polícia do Ente Público Município 
que efetivamente estabelece a fiscalização de todos os projetos, programas 
e práticas que direta ou indiretamente vão chegar às populações, exceção 
aos programas veiculados por rádio e por televisão.

Como vimos, é bastante ampla a viabilidade de atuação do Poder de Polícia 
do município, como ampla é a responsabilidade do Ente Público em relação 
à vida social de sua população. A abrangência passa pela proteção à moral 
e aos bons costumes, à segurança dos transportes, dos espetáculos públicos 
e a utilização dos bens de uso comum.
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Onde estiver presente o interesse comum, obrigatoriamente estará o Poder 
de Polícia da administração para protegê-lo.

A atuação faz-se normalmente de forma preventiva, valendo-se a administra-
ção de ordens e proibições que são expressas por legislação local, limitadora 
e condicionadora da conduta dos cidadãos. Exemplo: O Código de Posturas 
Municipais ou mais modernamente denominado Código Administrativo.

Os alvarás servem como exemplos de consentimento formal da administra-
ção para o exercício de atividades por parte dos administrados, visando ao 
oferecimento de serviços aos demais administrados e que, por essa razão, 
tem obrigatoriamente o controle da administração.

A fiscalização é o meio mais explícito da atuação do poder de polícia do 
Ente Público, pois ela realiza a verificação sobre a normalidade do bem 
oferecido ou do serviço prestado.

9.1 Sanções

São normalmente utilizadas pelo poder de polícia administrativo nos muni-
cípios, como sanções, multa, interdição, fechamento definitivo, demolição, 
embargo administrativo, destruição de objetos, proibição de fabricar ou de 
comercializar e tantas outras elencadas na legislação própria.

Essas sanções são impostas e executadas pela própria administração.

A sanção precisa ser legal e proporcional, isto é, estar prevista em lei e estar 
compatível com a prática indevida e com o dano causado.
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A validade do ato de polícia está condicionada à proporcionalidade dos 
meios utilizados na sua execução e à legalidade da prática, principalmente 
na competência do agente para executá-la, na finalidade de sua execução 
e na forma de realização.

Os principais setores de atuação do Poder de Polícia nos municípios atuam 
na área sanitária, na construção civil, nos logradouros públicos, nos pesos 
e medidas, no transporte coletivo, nos costumes e no meio ambiente.
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10 
Os recursos humanos
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A Administração Pública, para implantar todos os projetos, programas e 
práticas administrativas que efetivem o atendimento ao público e o cumpri-
mento de suas obrigações na proteção do interesse maior das comunidades, 
precisa fundamentalmente contar com uma equipe administrativa que não 
dispensa em hipótese alguma o servidor público.

O elemento humano é que executará as ações dos serviços que foram cria-
dos para atender às populações. Por maior que seja o avanço tecnológico, 
e mais modernos os recursos materiais e físicos, é sempre indispensável o 
Recurso Humano.

A Constituição da República de 1988 descreveu regras muito precisas da 
relação do recurso humano com a Administração Pública e, sob o título de 
Servidores Públicos, estabeleceu os principais parâmetros dessa relação, 
fazendo-o indistintamente para todos os Entes Públicos, embora respeitan-
do a autonomia tanto dos Estados e dos Municípios como da União para 
legislar sobre o Regime Jurídico dos seus servidores que, naquela ocasião, 
foi obrigatoriamente reconhecido como único.

Os Regimes Jurídicos Únicos dos Entes Públicos Municípios passaram a 
consagrar o estatuto como ponto básico da relação de trabalho entre a admi-
nistração e os servidores, respeitando, no entanto, os princípios consagrados 
na Constituição da República. Em 4 de junho de 1998, foi editada a Emenda 
Constitucional no 19, que estabeleceu a Reforma Administrativa e realizou al-
gumas alterações de caráter representativo nessa relação jurídica entre o servi-
dor e os serviços públicos. No mesmo ano, em 15 de dezembro, foi publicada 
a Emenda Constitucional no 20, que, sob o título de modificação do sistema 
de previdência social, realizou novas alterações na relação jurídica até então 
existente no que concerne ao servidor e ao serviço público como um todo.
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10.1 Regimes jurídicos

Os Regimes Jurídicos atualmente em uso nos municípios brasileiros em 
sua maioria ainda mantém as regras da edição da Constituição em 1988. 
Denominam-se Únicos e mantém regras que já não mais encontram guarida 
nas normas constitucionais, gerando, por isso, conflitos graves no momento 
da concessão de benefícios aos servidores ou no ato de exigir-lhes o cum-
primento de suas obrigações para com o serviço público.

As regras básicas da relação jurídica dos servidores públicos estão previs-
tas na Carta Magna a partir do artigo 39 e são imutáveis nas legislações 
municipais. Portanto, sempre que uma regra do Estatuto dos Servidores 
contrariar norma da Constituição, vale a regra Constitucional, e o gestor 
público vê-se na contingência de descumprir a lei municipal vigente. Por 
essa razão, urge que sejam revisados os Regimes Jurídicos dos Municípios 
editados anteriormente a junho de 1998, pois certamente estão eivados de 
vício de inconstitucionalidade.

No entanto, em 2 de agosto de 2007, o Supremo Tribunal Federal (STF) 
deferiu medida cautelar na Adin no 2.135, suspendendo com efeitos ex 
nunc a eficácia do caput do artigo 39 da Constituição Federal, voltando 
a vigorar, no lapso temporal entre a decisão e o julgamento do mérito da 
ação, a redação anterior do citado artigo, que estabelecia a obrigatoriedade 
do Regime Jurídico Único para os servidores públicos da administração 
direta, indireta, autárquica e fundacional. 

Em decorrência disso, estamos num momento em que os Regimes já instituí-
dos têm plena vigência. Entretanto, quem mantém apenas um regime jurídico 
para admissão de seus servidores não poderá, por enquanto, instituir outro.
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Hoje a regra voltou a ser a do Regime Jurídico Único. Amanhã poderá 
mudar! No entanto, as situações já criadas e os quadros já instituídos estão 
todos em sua plena validade.

10.2 Regramento constitucional da Administração 
Pública

O artigo 37 da Constituição da República, no seu caput, determina que a 
Administração Pública obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoa-
lidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência, fazendo-se presente, ao 
acrescentar o princípio da eficiência, regra que altera o conceito da prestação 
do serviço público e passa a considerá-lo avaliativo ao longo de toda a sua 
permanência, possibilitando o rompimento da relação em decorrência do 
descumprimento dessa regra Constitucional.

No inciso I, o artigo deixa claro que os cargos, empregos e funções públicas 
são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em 
lei e aos estrangeiros, conforme o que também determinar a lei.

Perceba-se que a Constituição passa a admitir a existência de empregos pú-
blicos, o que não existia na norma primeira, em que apenas eram referidos 
os cargos públicos. No momento em que a Constituição passa a aceitar o 
emprego público na Administração Pública, admite a existência de mais de 
um regime jurídico, pois, para os cargos públicos, cabe o regime estatutário 
e, para os empregos, o regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).

Surge então a primeira grande alteração em relação ao que anteriormente 
era regra. A Administração Pública passa a ter autorização constitucional 
para contratar servidores públicos pelo regime CLT.
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No inciso imediato, continua a valer a regra obrigatória da realização do 
Concurso Público, quando estabelece a Constituição que: 

a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia 
em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a 
natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, 
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre 
nomeação e exoneração

Decorrem deste dispositivo constitucional várias ações da Administração 
Pública, como a criação de quadros de cargos ou empregos ou de ambos na 
administração, com a designação do cargo ou do emprego, o número deles e 
as especificações das funções que seus detentores terão de cumprir, além dos 
padrões de vencimentos para cada cargo ou emprego e, ainda, a criação de 
quadros de cargos em comissão para o desempenho de funções de direção, 
chefia ou assessoramento, em número certo, também com especificação de 
funções e estabelecimento de padrões de vencimento e declarados de livre 
nomeação e exoneração.

Para os servidores ocupantes de cargo público, as regras de relação jurídica 
serão aquelas constantes do Estatuto dos Servidores, sendo regidos pelo 
Regime Estatutário. Para os ocupantes de empregos, o regime da Consoli-
dação das Leis do Trabalho deverá ser adotado em lei pelo município, que 
para eles não poderá a Administração Pública legislar, pois, no momento em 
que o município adotar o regime CLT, estará submetendo seus servidores 
públicos a quadros de empregos à regência de um regime cujas regras serão 
sempre ditadas pela União.
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Perceba-se que para qualquer uma das situações, salvo a admissão de car-
gos em comissão, o provimento dar-se-á sempre por meio da realização de 
concurso público que selecionará aqueles que pretendem ocupá-lo.

O concurso público permanece válido por dois anos, prorrogável por mais 
dois anos, uma única vez. Enquanto estiver válido um concurso público 
para o provimento de um determinado cargo, a administração não deverá 
realizar outro, porque, durante o prazo de validade do concurso, aquele 
que foi aprovado, atendendo às regras previstas no edital de convocação 
do concurso, deverá ser convocado com prioridade para assumir o cargo 
ou emprego, sobrepondo-se sempre a novos concursados. Portanto, para 
evitar a geração de expectativas que poderão não ser atendidas, é recomen-
dável que não se realize concurso público para o provimento de cargo ou 
emprego para o qual ainda existam candidatos em lista de espera, se válido 
o concurso.

As funções de confiança deverão ser criadas por lei, integrar quadro especí-
fico ou estar acopladas ao quadro de cargos em comissão, também de livre 
nomeação e exoneração, com destinação exclusiva a servidores públicos 
ocupantes de cargo público de provimento efetivo. Observe-se que a regra 
constitucional destina o exercício de funções de confiança exclusivamente 
a servidores detentores de cargo público de provimento efetivo, portanto, 
não os admite para os servidores exercentes de emprego público ou para 
qualquer servidor sem vínculo efetivo com a Administração Pública ou 
serviço público.

Destaque-se também que tanto os cargos em comissão quanto as funções 
de confiança destinam-se apenas para atuar em funções de direção, chefia 
e assessoramento. Não é admitido o provimento de cargos em comissão ou 
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funções de confiança para o exercício de atividades técnicas.

Nos incisos VI e VII do artigo 37, estão garantidos aos servidores públicos 
os direitos à livre associação sindical e o direito de greve, que somente 
poderá ser exercido de acordo com as diretrizes e limites estabelecidos 
em lei. Nesta particularidade, aguarda-se pela edição de lei complementar 
que regulamente o direito de greve dos servidores públicos. Para o serviço 
público federal, o Decreto no 1.480/1995 estabelece esse regramento, o faz, 
porém, de forma precária e totalmente discutível, considerando que a norma 
constitucional impõe a existência de lei para regulamentar a matéria.

Sobre o assunto, juntamos notícia publicada no site do STF envolvendo o 
tema Greve dos Trabalhadores:

Notícia publicada no site do Supremo Tribunal Federal
Publicada em 25 de outubro de 2007

SUPREMO DETERMINA APLICAÇÃO DA LEI DE GREVE DOS TRABALHADORES PRI-
VADOS AOS SERVIDORES PÚBLICOS
 
O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF) DECIDIU HOJE (25), POR UNA-
NIMIDADE, DECLARAR A OMISSÃO LEGISLATIVA QUANTO AO DEVER CONSTITUCIO-
NAL EM EDITAR LEI QUE REGULAMENTE O EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE NO 
SETOR PÚBLICO E, POR MAIORIA, APLICAR AO SETOR, NO QUE COUBER, A LEI DE 
GREVE VIGENTE NO SETOR PRIVADO (LEI No 7.783/89). DA DECISÃO DIVERGIRAM 
PARCIALMENTE OS MINISTROS RICARDO LEWANDOWSKI (LEIA O VOTO), JOAQUIM 
BARBOSA E MARCO AURÉLIO, QUE ESTABELECIAM CONDIÇÕES PARA A UTILIZAÇÃO 
DA LEI DE GREVE, CONSIDERANDO A ESPECIFICIDADE DO SETOR PÚBLICO, JÁ QUE 
A  NORMA FOI FEITA VISANDO O SETOR PRIVADO, E LIMITAVAM A DECISÃO ÀS 
CATEGORIAS REPRESENTADAS PELOS SINDICATOS REQUERENTES.
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A DECISÃO FOI TOMADA NO JULGAMENTO DOS MANDADOS DE INJUNÇÃO (MIS) 
670, 708 E 712, AJUIZADOS, RESPECTIVAMENTE, PELO SINDICATO DOS SERVIDORES 
POLICIAIS CIVIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (SINDPOL), PELO SINDICATO DOS 
TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO PESSOA (SINTEM) E PELO 
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARÁ 
(SINJEP). OS SINDICATOS BUSCAVAM ASSEGURAR O DIREITO DE GREVE PARA SEUS 
FILIADOS E RECLAMAVAM DA OMISSÃO LEGISLATIVA DO CONGRESSO NACIONAL 
EM REGULAMENTAR A MATÉRIA, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 37, INCISO 
VII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

NO JULGAMENTO DO MI 712, PROPOSTO PELO SINJEP, VOTARAM COM O RELATOR, 
MINISTRO EROS GRAU, - QUE CONHECEU DO MANDADO E PROPÔS A APLICAÇÃO 
DA LEI 7.783 PARA SOLUCIONAR, TEMPORARIAMENTE, A OMISSÃO LEGISLATIVA 
–,  OS MINISTROS GILMAR MENDES, CELSO DE MELLO, SEPÚLVEDA PERTENCE 
(APOSENTADO), CARLOS AYRES BRITTO, CÁRMEN LÚCIA ANTUNES ROCHA, CEZAR 
PELUSO E ELLEN GRACIE. FICARAM PARCIALMENTE VENCIDOS OS MINISTROS RI-
CARDO LEWANDOWSKI, JOAQUIM BARBOSA E MARCO AURÉLIO, QUE FIZERAM AS 
MESMAS RESSALVAS NO JULGAMENTO DOS TRÊS MANDADOS DE INJUNÇÃO.
 
NA VOTAÇÃO DO MI 670, DE AUTORIA DO SINDPOL, O RELATOR ORIGINÁRIO, MAU-
RÍCIO CORRÊA (APOSENTADO), FOI VENCIDO, PORQUE CONHECEU DO MANDADO 
APENAS PARA CIENTIFICAR A AUSÊNCIA DA LEI REGULAMENTADORA. PREVALECEU 
O VOTO-VISTA DO MINISTRO GILMAR MENDES, QUE FOI ACOMPANHADO PELOS 
MINISTROS CELSO DE MELLO, SEPÚLVEDA PERTENCE (APOSENTADO), CARLOS AYRES 
BRITTO, CÁRMEN LÚCIA, CEZAR PELUSO E ELLEN GRACIE. NOVAMENTE, OS MINIS-
TROS RICARDO LEWANDOWSKI, JOAQUIM BARBOSA E MARCO AURÉLIO FICARAM 
PARCIALMENTE VENCIDOS.   

NA VOTAÇÃO DO MANDADO 708,  DO SINTEM, O RELATOR, MINISTRO GILMAR 
MENDES, DETERMINOU TAMBÉM DECLARAR A OMISSÃO DO LEGISLATIVO E APLICAR 
A LEI 7.783, NO QUE COUBER, SENDO ACOMPANHADO PELOS MINISTROS CEZAR 
PELUSO, CÁRMEN LÚCIA, CELSO DE MELLO, CARLOS BRITTO, CARLOS ALBERTO
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MENEZES DIREITO, EROS GRAU E ELLEN GRACIE, VENCIDOS OS MINISTROS RICARDO 
LEWANDOWSKI, JOAQUIM BARBOSA E MARCO AURÉLIO.

AO RESUMIR O TEMA, O MINISTRO CELSO DE MELLO SALIENTOU QUE “NÃO MAIS 
SE PODE TOLERAR, SOB PENA DE FRAUDAR-SE A VONTADE DA CONSTITUIÇÃO, 
ESSE ESTADO DE CONTINUADA, INACEITÁVEL, IRRAZOÁVEL E ABUSIVA INÉRCIA 
DO CONGRESSO NACIONAL, CUJA OMISSÃO, ALÉM DE LESIVA AO DIREITO DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS - A QUEM SE VEM NEGANDO, ARBITRARIAMENTE, O 
EXERCÍCIO DO DIREITO DE GREVE, JÁ ASSEGURADO PELO TEXTO CONSTITUCIONAL 
-, TRADUZ UM INCOMPREENSÍVEL SENTIMENTO DE DESAPREÇO PELA AUTORIDADE, 
PELO VALOR E PELO ALTO SIGNIFICADO DE QUE SE REVESTE A CONSTITUIÇÃO DA 
REPÚBLICA”.

CELSO DE MELLO TAMBÉM DESTACOU A IMPORTÂNCIA DA SOLUÇÃO PROPOS-
TA PELOS MINISTROS EROS GRAU E GILMAR MENDES. SEGUNDO ELE, A FORMA 
COMO ESSES MINISTROS ABORDARAM O TEMA “NÃO SÓ RESTITUI AO MANDADO 
DE INJUNÇÃO A SUA REAL DESTINAÇÃO CONSTITUCIONAL, MAS, EM POSIÇÃO 
ABSOLUTAMENTE COERENTE COM ESSA VISÃO, DÁ EFICÁCIA CONCRETIZADORA 
AO DIREITO DE GREVE EM FAVOR DOS SERVIDORES PÚBLICOS

 Entre as obrigatoriedades a serem respeitadas pela Administração Pública 
em qualquer esfera de Poder, está a relativa à reserva de porcentual dos 
cargos e empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiência, de 
acordo com o que determina o inciso VIII do artigo 37 da Constituição 
da República.

Essa regra deve estar obrigatoriamente presente nos Estatutos dos Servi-
dores e nos Editais dos Concursos Públicos para o provimento de cargos e 
empregos. No entanto, não basta que a administração faça apenas constar 
o atendimento à regra constitucional em suas leis, é indispensável que seja 
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editada lei específica estabelecendo todo o regramento para atender a esse 
normativo, além de também regrar a forma de proceder ao provimento dos 
cargos e assegurar na listagem de classificação a presença dos portadores 
de necessidades especiais que obtenham a aprovação, possibilitando o seu 
aproveitamento.

No inciso IX, está presente a possibilidade de contratação por prazo deter-
minado de servidores públicos, visando ao atendimento de necessidades 
urgentes, temporárias e de excepcional interesse público. No entanto, é in-
dispensável observar que essas contratações somente serão viáveis mediante 
a existência de lei que as autorize e estabeleça claramente as regras dessa 
contratação, além, é claro, da justificativa da relevância e da necessidade 
da sua realização.

Nosso entendimento é de que, ao encaminhar à Câmara projetos de lei 
requerendo autorização para contratação por tempo determinado, o Poder 
Executivo, além da justificativa consubstanciada das razões da contratação, 
faça constar na lei o número de pessoas a serem contratadas, a qualificação 
a ser exigida delas, a descrição das funções que desempenharão, a jornada 
de trabalho a desenvolver, o valor que lhes será pago pela prestação do 
serviço e a duração do contrato.

Não esquecer que essas situações são excepcionais, e que as pessoas não ocu-
parão cargo ou emprego público;, portanto, não recomendamos vincular sua 
relação ao Estatuto dos Servidores e muito menos lhes pagar como salário o 
equivalente ao que é pago como vencimento ao servidor de carreira. Essa práti-
ca não é ilegal, mas desvaloriza e desmotiva o servidor público que enfrentou 
uma seleção pública para ser provido em cargo público e que está no serviço 
visando ao crescimento em carreira que o compromete com o Ente Público.
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Ao tratar da remuneração e do subsídio dos ocupantes de cargos, funções e 
empregos públicos das administrações diretas, autárquicas e fundacionais 
dos membros de qualquer dos poderes dos diversos Entes, dos detentores 
de mandatos eletivos e dos demais agentes políticos e ainda dos proventos, 
a Constituição da República estabelece, no inciso XI do artigo 37, que é 
limite o subsídio mensal em espécie dos Ministros do Supremo Tribunal 
Federal, aplicando-se como limite, nos municípios, o subsídio do prefeito. 
Esse limite é aplicável aos membros do Ministério Público, aos procuradores 
e aos defensores públicos.

Essa medida traz problemas aos pequenos municípios que, no atendimento à 
saúde de suas populações e na implantação dos programas de médico da famí-
lia, enfrentarão dificuldades em contratar profissionais da área médica, pois 
estes, na maioria dos casos, não aceitam atuar nas pequenas comunidades por 
valores salariais abaixo da média, como normalmente é o subsídio do prefeito.

Também no que se refere aos vencimentos dos servidores, a Constituição 
estabelece, no inciso XIII do artigo 37, a vedação para a vinculação ou 
equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remune-
ração de pessoal do serviço público e, ainda, que os acréscimos pecuniários 
percebidos por servidor público não serão computados nem acumulados 
para fim de concessão de acréscimos ulteriores.

É indiscutível, portanto, a regra que impede a concessão de vantagens 
sobre a remuneração dos servidores públicos. Elas podem ocorrer sobre 
os vencimentos, aquele correspondente ao cargo, não sobre a remuneração 
que corresponde à soma de vencimentos e vantagens do servidor. O texto 
constitucional impede, dessa forma, que ocorram as concessões de vanta-
gens sobre vantagens.
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Também é vedado o acúmulo de cargos públicos a não ser nos casos em que 
a Constituição excepciona, quais sejam: dois cargos de professor; um cargo 
de professor com outro técnico ou científico ou dois cargos ou empregos 
privativos de profissionais da saúde com profissões regulamentadas.

Destaque-se que a proibição de acumular estende-se às autarquias, funda-
ções, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas subsidiárias 
e as sociedades controladas direta ou indiretamente pelo Poder Público.
Discorrendo ainda sobre a Administração Pública e suas regras básicas, 
o § 6o determina que lei disporá sobre os requisitos e as restrições ao 
ocupante de cargo ou emprego da administração direta e indireta que 
possibilite o acesso a informações privilegiadas. Ainda na linha de di-
retrizes que não podem ser desconsideradas pelas administrações dos 
Entes Públicos e para as quais deve estar atento o gestor, a Constituição 
proíbe a percepção simultânea de proventos de aposentadoria previstas 
no artigo 40 e nos artigos 42 e 142 da Constituição, com a remuneração 
de cargo, emprego ou função pública, excetuando somente os casos em 
que é constitucionalmente permitido o acúmulo, como citado,  e também 
com os cargos eletivos e cargos em comissão declarados em lei de livre 
nomeação e exoneração.

Portanto, não é possível ao aposentado acumular com a atividade dois cargos 
públicos remunerados, a não ser naqueles casos em que a própria Consti-
tuição admite o acúmulo e quando se tratar de acúmulo com cargo eletivo 
e com o exercício de cargo em comissão. É fundamental o atendimento 
desse preceito e toda a cautela. Em razão disso, sempre que se admite um 
servidor, exige-se dele a declaração expressa de que não exerce outro cargo 
público, ou se exercer, que o especifique.
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A partir do artigo 39,a Constituição da República trata dos servidores públi-
cos e, ao fazê-lo, alteradas suas disposições em decorrência das Emendas 
Constitucionais nos 19, 20 e 41, modificam profundamente a relação jurídica 
até então estabelecida entre os servidores e o serviço público.

Em 1988, a Constituição propunha o estabelecimento de um Regime Jurídi-
co Único para os Servidores Públicos, e foi consagrado como tal o Regime 
Estatutário.

Passamos a trabalhar na organização das estruturas administrativas com a 
formatação dos quadros de cargos. Os contratados pela CLT, estabilizados 
pelo artigo 19 das Disposições Constitucionais Transitórias, foram todos 
integrados em quadros em extinção, pois não mais era admitido qualquer 
tipo de emprego na Administração Pública direta.

A Emenda Constitucional no 19 fez desaparecer a obrigatoriedade do Regime 
Jurídico Único e passou a estabelecer normas para a regência de cargos, 
empregos e funções públicas. Temos então, a partir dela, a possibilidade 
de conviver mais uma vez com mais de um regime jurídico na estrutura 
administrativa do Ente Público.

Voltamos a chamar atenção para a decisão do STF, citada anteriormente.

O caput do artigo 39 (momentaneamente revogado por decisão do STF) 
nos informa que as três esferas de poder instituirão Conselho de Política 
de Administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores de-
signados pelos respectivos poderes. 

A fixação dos padrões de vencimentos e dos demais componentes do sistema 
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remuneratório compreenderá a natureza, o grau de responsabilidade e a 
complexidade dos cargos componentes de cada carreira, os requisitos exi-
gidos para a investidura e ainda as peculiaridades de cada cargo, logo, estes 
serão os requisitos que possibilitarão o estabelecimento por lei dos padrões 
de vencimento dos cargos públicos a serem criados ou reorganizados. 

Acresça-se a esses requisitos a avaliação de desempenho que deverá ser 
regrada por lei e que imporá mecanismos de promoção nas carreiras, agre-
gando valor aos componentes da fixação dos vencimentos.

Aos servidores públicos em geral são estendidos alguns dos direitos dos 
trabalhadores urbanos, inseridos no artigo 7o da Constituição, e que são:

I –  Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz 
de atender a suas necessidades vitais básicas e as de sua família 
com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, 
higiene, transporte e previdência social, com reajustes perió-
dicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua 
vinculação para qualquer fim; (inciso IV do art. 7o).

II –  Garantia de salário, nunca inferior ao mínimo, para os que per-
cebem remuneração variável; (inciso VII).

III –  Décimo-terceiro salário com base na remuneração integral ou 
no valor da aposentadoria;

O décimo-terceiro salário deverá ser pago de acordo com o valor integral 
da remuneração do servidor no mês do seu pagamento; portanto, as dúvidas 
que surgem muitas, vezes quanto à inclusão de vantagens, não têm razão de 
ser se observado o que estabelece o inciso VIII do artigo 7o da Constituição, 
conforme determina o § 3o do artigo 39.



225
Coletânea Gestão Pública Municipal
Confederação Nacional de Municípios – CNM

IV –  Remuneração do trabalho noturno superior ao do diurno (inciso 
IX).

V –  Salário-família pago em razão do dependente do trabalhador de 
baixa renda nos termos da lei (inciso XII).

VI –  Duração do trabalho normal não superior a oito horas diárias 
e quarenta e quatro semanais, facultada a compensação de ho-
rários e a redução da jornada, mediante acordo ou convenção 
coletiva de trabalho (inciso XIII).

Deve ser ignorada a parte do inciso relativa a convenção coletiva de trabalho, 
inaplicável para o serviço público.

VII –  Repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos 
(inciso XV).

VIII –  Remuneração do serviço extraordinário superior, no mínimo, 
em 50% à do normal (inciso XVI).

IX –  Gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço 
a mais do que o salário normal (inciso XVII).

Chamamos atenção para o fato de que a Constituição assegura o gozo de 
férias e não o ressarcimento das férias; portanto, para todas as situações em 
que ocorra a necessidade de ressarcir as férias por impedimentos de gozo, 
deverá existir lei que estabeleça essa possibilidade e as condições em que 
poderá ocorrer.

X –  Licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, com 
a duração de 120 dias (inciso XVIII).

XI –  Licença-paternidade, nos termos fixados em lei (inciso XIX).
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Perceba-se que para conceder a licença-paternidade, tratando-se de servi-
dor público estatutário, há a necessidade de regulamentar por meio de lei 
a concessão da licença, inclusive quanto à forma de pagamento, duração e 
requisitos para a concessão.

XII –  Proteção do mercado de trabalho da mulher, mediante incentivos 
específicos, nos termos da lei (inciso XX).

XIII –  Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas 
de saúde, higiene e segurança (inciso XXII).;

XIV –  Proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de 
critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado 
civil (inciso XXX).

Todas essas garantias, tratando-se de servidores regidos pelo regime esta-
tutário, devem constar da lei municipal, ou seja, do próprio estatuto.

A Emenda Constitucional no 19 retirou dessas garantias elencadas no § 3o 
do artigo 39 a insalubridade e a periculosidade. Chamamos atenção para 
o fato de alguns municípios continuarem a pagar esses benefícios sem lei 
municipal que os estabeleça e sem laudo pericial indicativo das funções 
que devem ser contempladas com tais direitos e que classifique os graus 
de incidência em cada uma das funções. 

A existência de lei municipal é indispensável para possibilitar o pagamento 
de insalubridade aos servidores públicos regidos por estatuto. Por outro 
lado, se o Ente Público entender que não deve pagar esses benefícios, não 
está obrigado a fazê-lo.
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No parágrafo quarto, o artigo trata da forma de remuneração e da qualifi-
cação dos agentes políticos, estabelecendo que

o detentor de mandato eletivo, os Ministros de Estado e os 
Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusi-
vamente por subsídio, fixado em parcela única, vedado o acrés-
cimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prêmio, verba 
de representação ou outra espécie remuneratória, obedecido, em 
qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

A ordem Constitucional é muito clara e não deixa margem a outras inter-
pretações quando determina que a remuneração dos agentes elencados 
no artigo se dará exclusivamente por subsídio. Portanto, é indispensável 
que as leis dos municípios, ao tratarem do estabelecimento do subsídio, 
estabeleçam regras que assegurem aos servidores públicos eventualmente 
levados à condição de secretários as garantias que lhes possibilitarão a 
retomada de suas carreiras quando deixarem de atuar nessa condição, 
pois, enquanto secretários municipais, sua remuneração ocorrerá na forma 
prevista na Constituição.

Os subsídios dos agentes políticos estão também submetidos às prescrições 
do artigo 37, X, no que se refere à iniciativa privativa para a proposição 
da fixação e da revisão. É-lhes assegurada a revisão geral e anual sempre 
na mesma data e sem distinção de índices. Essa regra revisional deve 
constar da lei de fixação.

Os municípios poderão fixar uma relação entre o maior e o menor venci-
mento a ser pago pelo Ente Público a seus servidores, obedecendo ao que 
está disposto no inciso XI do artigo 37, que, como já comentamos, trata 
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do teto para os vencimentos de servidores públicos. Destacamos que, no 
município, o teto salarial é o subsídio do prefeito.

A Constituição estabelece ainda a possibilidade de os servidores públicos 
virem a ser pagos também na forma de subsídio, ou seja, em parcela úni-
ca. Tal hipótese é perfeitamente aproveitável pelos novos municípios que 
ainda estão estruturando seus quadros de cargos, ou por quadros novos 
que eventualmente venham a ser criados no município. Claro que, para 
tal, a lei municipal deverá instituir o sistema e estabelecer as regras de sua 
funcionalidade.

É obrigação dos poderes municipais publicarem anualmente os valores dos 
subsídios e das remunerações dos cargos e empregos públicos, obrigação 
também dos demais entes.

10.3 Nepotismo

Como vimos repetidamente, são princípios da Administração Pública, entre 
outros, o da impessoalidade e o da moralidade.

A admissão de parentes do gestor e dos agentes políticos em geral é expres-
são clara de favorecimento familiar, a não ser em casos excepcionalíssimos. 
Esse favorecimento contraria o princípio da impessoalidade e também o 
da moralidade.

No entanto, embora presentes esses princípios na Constituição desde 1988, 
tem sido prática regular a nomeação de parentes para o exercício das chama-
das funções de confiança, cuja investidura se dá para cargos em comissão 
e, no caso de servidores públicos, para funções gratificadas.
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O Conselho Nacional de Justiça baixou resolução proibindo o nepotismo 
em todo o âmbito do judiciário e, ao fazê-lo, definiu o que é nepotismo. No 
entanto, dita resolução aplicava-se apenas no âmbito daquele poder.

O Ministério Público intentou várias ações pelo país visando a extirpar o 
nepotismo da Administração Pública, logrando êxito em muitos dos estados 
e municípios em que atuou nesse sentido.

Recentemente, ao analisar um Recurso Extraordinário (RE 579951) in-
terposto pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte contra a contra-
tação de parentes pelo gestor de município daquele estado, os Ministros 
reafirmaram que o artigo 37 da Constituição Federal veda o nepotismo ao 
determinar a observância dos princípios da moralidade e da impessoalidade 
na Administração Pública, e que este é auto-aplicável.

O Ministro Carlos Ayres Brito afirmou que “somente os cargos e funções 
singelamente administrativos são alcançados pelo artigo 37 da Constituição 
Federal”, ressalvando desta forma a diferenciação que os nove Ministros que 
participaram do julgamento fizeram entre cargos administrativos, criados 
por lei e cargos políticos, exercidos por agentes políticos.

Com essas ressalvas, nos restou o entendimento de que no primeiro caso a 
admissão de parentes é absolutamente vedada e que, no segundo, ela pode 
ocorrer, a não ser que fique configurado o nepotismo cruzado.

No entanto, ao editar a Súmula no 13, assaltam-nos novas dúvidas sobre o 
decisório, pois esta declara como sendo nepotismo todas as nomeações de 
parentes para cargos em comissão e funções gratificadas, senão vejamos:
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SÚMULA VINCULANTE No 13 

A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da 
autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica 
investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para 
o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de 
função gratificada na administração pública direta e indireta em 
qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal 
e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações 
recíprocas, viola a Constituição Federal.

10.4 A estabilidade

No artigo 41, o Constituinte tratou da Estabilidade do Servidor Público que, 
a partir da Emenda Constitucional no 19, passou a ter outros condicionantes 
para perdê-la que não apenas a prática delituosa, como até então estava 
consagrado.

“São estáveis após 3 (três) anos de efetivo exercício os servidores nome-
ados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público”.  
A estabilidade, de acordo com a regra constitucional, é assegurada apenas ao 
servidor público nomeado para cargo de provimento efetivo. Logo, não há 
na Constituição estabilidade prevista para o detentor de emprego ou função 
pública. Se tal ocorresse, estariam sendo contrariadas as regras da CLT.

Já existem algumas decisões de tribunais do trabalho que asseguram a 
estabilidade para servidores integrantes de quadros de emprego, porém 
elas estão mais voltadas para as relações de emprego anteriores à Emenda 
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Constitucional no 19, quando não admitida essa relação no serviço público 
e quando norma constitucional, em 1988, assegurou àqueles que em 5 de 
outubro tinham cinco anos de exercício ininterrupto e que foram estabili-
zados por força do artigo 19 do ADCT.

Como condição para a aquisição da estabilidade, a Constituição exige a 
avaliação especial de desempenho, realizada por comissão especialmente 
instituída para esse fim. É o que aprendemos a denominar ‘estágio proba-
tório’, que se realizará a cada ascensão a cargo público, pois é inerente à 
estabilidade no cargo. A inexistência da avaliação de desempenho durante 
os três primeiros anos de atividade do servidor no cargo público impedirá 
a declaração de estabilidade visto estar ausente um requisito fundamental 
para a sua efetivação.

A ausência de instituição de comissão avaliadora de estágio e de lei que 
estabeleça regras para tal enseja a responsabilização do gestor por omissão. 
O servidor público estável, de acordo com o parágrafo primeiro do artigo 
41, somente perderá o cargo se presentes uma das seguintes ocorrências:

I –  Sentença judicial transitada em julgado que determine a perda 
do cargo público.

II –  Processo administrativo em que seja assegurada ao servidor a 
ampla defesa e que conclua pela exoneração do servidor em 
virtude de práticas incompatíveis com o serviço público.

III – Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, 
na forma de lei complementar, assegurada ampla defesa.

A lei complementar que estabelecerá os critérios mínimos para a avaliação 
periódica de desempenho e seus procedimentos ainda tramita no Congresso 
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Nacional, logo, é regra até então inaplicável para os Entes Públicos.

Perceba-se, no entanto, que, a partir da sua edição, os servidores mesmo 
estáveis serão permanentemente avaliados, e sua permanência no serviço 
público, ou sua “estabilidade”, estará sujeita ao resultado dessa avaliação 
periódica. Não se confunda a avaliação de desempenho durante a carreira 
do servidor com a avaliação especial de desempenho exigida no estágio 
probatório, cujo regramento é da competência do Ente Público em que o 
servidor estiver provendo cargo público efetivo.

A avaliação periódica de desempenho vem na verdade contemplar o prin-
cípio da eficiência que passou a ser elencado entre os princípios da admi-
nistração pública a partir de 4 de junho de 1989.

O § 2o do artigo 41 determina ainda que se invalidada por sentença judicial 
a demissão de servidor estável, será ele reintegrado, e o eventual ocupante 
da vaga, se estável, reconduzido ao cargo de origem sem direito a indeni-
zação, aproveitado em outro cargo ou ainda posto em disponibilidade com 
remuneração proporcional ao tempo de serviço.

Deduz-se da regra que, em caso de recondução, se aquele que estiver ocu-
pando o cargo não for ainda estável, será exonerado do serviço público.

Em caso de extinção do cargo público ou de declaração da sua desne-
cessidade, o servidor público estável ficará em disponibilidade, com 
rendimento proporcional ao tempo de serviço até o seu aproveitamento 
em outro cargo.
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A regra da disponibilidade mudou em relação ao que constava na Consti-
tuição antes da Emenda Constitucional no 19, pois até então era remunerada 
com vencimentos integrais.

O artigo 169, ao tratar da despesa com pessoal, estabelece que para o 
cumprimento dos limites de despesa com pessoal que estão regrados na 
Lei Complementar no 101/2000, durante o prazo por ela fixado, poderá o 
município adotar como providências para a redução a diminuição em pelo 
menos 20% dos cargos em comissão, seguida da demissão de servidores 
não estáveis. Porém, se mesmo assim o Ente Público permanecer des-
cumprindo esses limitadores, a providência seguinte poderá ser a emissão 
de ato normativo motivado que determine a perda do cargo por servidor 
estável, sendo necessária a especificação da atividade funcional que será 
atingida pela medida, pois esse cargo será considerado extinto. É vedada 
a criação de cargo, emprego ou função com atribuições assemelhadas por 
um período mínimo de quatro anos.

Ao servidor eventualmente atingido por essa medida é assegurada uma 
indenização equivalente a um mês de remuneração por ano de serviço 
prestado ao Ente Público.

10.5 Os empregos públicos

Para a instituição de quadros de empregos, o Ente público deverá enca-
minhar projeto de lei de criação obedecendo a todas as regras previstas 
para a criação dos quadros de cargos, por exemplo, a denominação 
do emprego, o número de empregos previstos, o padrão salarial, os 
pré-requisitos para a concorrência ao emprego, a discriminação de fun-
ções a serem desempenhadas, a carga horária, a escolaridade e tantos 
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outros itens necessários à exata qualificação de cada um dos empregos 
criados.

A lei municipal deverá claramente adotar como regime para esses servidores 
a CLT e, a partir dessa adoção, estar ciente de que não é mais da alçada do 
município o estabelecimento de regras para essa relação. A regência passa 
a ser da Consolidação das Leis do Trabalho.

De acordo com o que estabelece a Constituição, esse servidor não é detentor 
de estabilidade, já que esta é prevista apenas para o servidor público detentor 
de cargo efetivo mediante avaliação de desempenho especial. Lembramos 
que, como já foi explicitado anteriormente, há decisões dos Tribunais do 
Trabalho que reconhecem a estabilidade a esses servidores.

Parecem-nos ser esses os quadros mais adequados para abrigar os servidores 
que atenderão os programas especiais instituídos pelas demais esferas de 
poder e que, em regime de colaboração os municípios, acabam sendo com-
pelidos a se desenvolver, ficando para esses a parte mais comprometedora 
de todo o programa, ou seja, a de arcar com o ônus de admitir pessoal e 
pagá-lo, embora submetido a uma rígida regra fiscal que lhe impõe limites 
de despesa nessa área.

É a forma que a União e os Estados estão encontrando para diminuir seus 
comprometimentos, repassando o encargo aos Municípios que até a pre-
sente data foram os entes mais diligentes no cumprimento das obrigações 
impostas pela lei de Responsabilidade na Gestão Fiscal.
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10.6 Os agentes comunitários de saúde

A Emenda Constitucional no 51, de 15 de fevereiro de 2006, acrescentou pa-
rágrafos ao artigo 198 da Constituição para tratar especialmente da admissão 
de agentes comunitários de saúde e de agentes de combate a endemias.

Esse regramento passou a estabelecer a obrigatoriedade desses profissionais 
atuarem exclusivamente com vínculo direto com o Ente Público, mediante 
processo seletivo público.

Também determinou a EC no 51, por seu artigo 2o que os profissionais que, 
na data da promulgação da emenda, estivessem, a qualquer título, desem-
penhando as atividades de agente comunitário de saúde ou de agentes de 
combate à endemias estariam dispensados de submeterem-se ao processo 
seletivo público para a admissão nos quadros de pessoal do Ente.

Isso ficou condicionado ao fato de terem sido esses agentes contratados a 
partir de anterior processo de seleção pública efetuado por órgãos ou entes 
da administração direta ou indireta de qualquer Ente Público ou por outras 
instituições com a efetiva supervisão e autorização da administração direta 
dos Entes da Federação.

Para regulamentar a EC no 51, foi editada a Lei no 11.350, de 5 de outubro 
de 2006, que estabelece todas as regras que precisam ser seguidas na relação 
jurídica com esses profissionais.

Entre outras condições, a lei determina que:
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O exercício dessas atividades – agentes comunitários de saúde e 
agentes de combate às endemias – ocorrerá exclusivamente no âm-
bito dos SUS, Sistema Único de Saúde, na execução das atividades 
de responsabilidade dos Entes Federados, mediante vínculo direto.

O agente comunitário de saúde deverá preencher os seguintes requisitos 
para o exercício da atividade:

a)  residir na área da comunidade em que atuar desde a data da publi-
cação do edital do processo seletivo público;

b)  haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de for-
mação inicial e continuada;

c)  haver concluído o ensino fundamental.

O agente de combate às endemias deverá preencher os seguintes requisitos 
para o exercício da atividade:

a)  haver concluído, com aproveitamento, curso introdutório de for-
mação inicial e continuada;

b)  haver concluído o ensino fundamental.

O regime jurídico para admissão desses servidores deverá ser o da CLT, salvo 
se lei local dispuser de forma diversa, e a admissão deverá ser precedida de 
processo seletivo público de provas ou de provas e títulos que atenda aos prin-
cípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

O contrato desses empregados somente poderá ser rescindido de acordo 
com o Regime Jurídico de trabalho adotado e na ocorrência de uma das 
seguintes hipóteses:
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a)  Prática de falta grave, dentre as enumeradas no artigo 482 da CLT.
b)  Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas.
c)  Necessidade de redução de quadro de pessoal por excesso de despesa.
d)  Insuficiência de desempenho, apurada em procedimento no qual 

se assegure a ampla defesa.
e)  No caso do agente comunitário de saúde, na hipótese de não residir 

na área da comunidade em que atuar ou no caso de apresentação 
de declaração falsa de residência.

A Lei no 11.350/2006 veda a contratação temporária ou terceirizada de 
Agentes Comunitários de Saúde e de Agentes de Combate às Endemias, 
salvo nas hipóteses de combate a surtos endêmicos, mediante Lei.

O artigo 17 da Lei no 11.350/2006 determina que:

Os profissionais que, na data de publicação desta Lei, exerçam 
atividades próprias de Agente Comunitário de Saúde e Agente de 
Combate às Endemias, vinculados diretamente aos gestores locais 
do SUS ou a entidades da administração indireta, não investidos 
em cargo ou emprego público, e não alcançados pelo disposto no 
parágrafo único do art. 9o, poderão permanecer no exercício destas 
atividades até que seja concluída a realização de processo seletivo 
público pelo ente federado, com vistas ao cumprimento desta Lei.”

Portanto, Prefeito:

Não insista em manter estas contratações chamadas precárias!
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Atenda aos dispositivos legais de forma consciente.

Se não há recursos ou meios de cumprir o princípio da legalidade, 
não admita agentes! Não amplie as equipes!

Não Sofra a Tentação de Descumprir a Lei

Reconhecendo as dificuldades dos municípios para arcar com todas as res-
ponsabilidades inerentes à desprecarização dessa relação empregatícia, o 
Ministério da Saúde ampliou o valor do repasse aos municípios, cumprindo 
o estabelecido na Portaria no 1.761, de 24 de julho de 2007, a contar de 
agosto daquele ano.

Os recursos estabelecidos na portaria destinavam-se aos municípios e 
não aos agentes comunitários de saúde, o que nem sequer seria constitu-
cional. A finalidade do recurso foi sempre de auxiliar o Ente Público na 
responsabilidade de desprecarizar a relação, ou seja, auxiliar o município 
a arcar com os salários, encargos sociais e despesas de manutenção da 
atividade que passou a ser assumida pelos municípios quando efetivamente 
o programa é da responsabilidade do governo federal, por intermédio do 
seu Ministério da Saúde.

Portanto, o valor do vencimento ou salário que será pago pelo município ao 
seu servidor público (no caso, agente comunitário de saúde) é competên-
cia exclusiva da lLei municipal e deve obrigatoriamente caber dentro das 
disponibilidades do erário público, pois, se amanhã o Ministério da Saúde 
deixar de repassar o auxílio financeiro, continuará a ser da responsabilidade 
do município o pagamento dos servidores que integram o quadro de cargos 
ou empregos públicos.
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É muito importante deixar bem claro aos gestores que o fato de o Ministério 
da Saúde deixar de repassar o auxílio financeiro não autoriza o prefeito a 
demitir ou exonerar os agentes comunitários de saúde integrantes dos qua-
dros de pessoal do Ente Público e admitidos por prova seletiva pública. As 
únicas possibilidades de exoneração ou demissão são aquelas elencadas na 
Lei no 11.350/2006.

O mesmo procedimento deve ser adotado em relação ao que estabelece a 
atual Portaria no 1.234, de 19 de junho de 2008, que nada mais é do que o 
reajuste do auxílio financeiro para o município que, desde abril do corrente 
ano, já reajustou o vencimento ou o salário do seu agente comunitário de 
saúde em decorrência da atualização do salário mínimo nacional.

Cumpre lembrar aos gestores públicos municipais que, além do salário a 
ser pago aos agentes comunitários de saúde, terá o município que respon-
sabilizar-se por todos os encargos sociais e por outros benefícios que são 
oferecidos aos servidores. Portanto, o valor do incentivo financeiro repas-
sado ao município tem a finalidade de ajudar o Ente Público a arcar com 
despesas salariais, previdenciárias, de deslocamento, obrigações patronais 
e benefícios decorrentes de lei que eventualmente contemple aos servidores 
ou empregados.

Não pode esquecer o gestor público que todas essas despesas implicam a 
ampliação das despesas com pessoal e que, para estas, o município tem um 
limite a obedecer, além de um orçamento a respeitar.
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10.7 Os servidores detentores de mandato eletivo

Para os servidores públicos detentores de mandato eletivo, a Constituição 
editou norma específica, que está descrita no artigo 38, e que determina  
procedimentos a seguir.

Se o servidor estiver investido em mandato eletivo federal, estadual ou 
distrital, ficará afastado de seu cargo, emprego ou função.

Todavia, se o servidor for investido no mandato de prefeito, será afastado do 
cargo, emprego ou função, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração e, 
se vereador, havendo compatibilidade de horários, perceberá as vantagens de 
seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do cargo eletivo; 
não havendo compatibilidade, será a mesma regra aplicada para o de prefeito.

Em qualquer caso que exija o afastamento para o exercício de mandato eleti-
vo, o tempo de serviço será contado para todos os efeitos legais, exceto para 
promoção por merecimento. Para efeito de benefício previdenciário, no caso 
de afastamento, os valores serão determinados como se no exercício estivesse.

Portanto, o servidor público municipal que eleito prefeito, vice-prefeito ou 
vereador poderá optar por perceber os vencimentos do seu cargo de origem, 
ou, se optar por perceber os vencimentos do cargo eletivo, terá todo o tem-
po de serviço computado para todos os efeitos, menos para promoção por 
merecimento na carreira.

Tratando-se de mandato de vereador, se os horários forem compatíveis e 
possibilitarem ao servidor o exercício das funções inerentes ao seu cargo 
público — a participação nas sessões legislativas e o cumprimento das 
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demais obrigações como vereador — poderá o servidor desempenhar as 
duas atividades e perceber seus vencimentos e subsídios sem qualquer 
impedimento.

10.8 O prefeito

O Chefe do Poder Executivo Municipal, dirigente da Prefeitura e represen-
tante máximo do município, é denominado PREFEITO. O prefeito é agente 
político, investido em mandato por eleição para o exercício das atribuições 
constitucionais que lhe são conferidas, acrescidas daquelas expressas na 
Lei Orgânica Municipal. 

No exercício de seu cargo, não é submisso a qualquer autoridade, poder 
estadual ou federal e não pode admitir ingerências desses nos assuntos muni-
cipais. Exerce suas funções com liberdade plena, de acordo com os limites de 
sua competência e da autonomia constitucional do Ente Público Município.

São suas as iniciativas políticas de governo e de sua responsabilidade a 
administração, submetida ao controle da Câmara de Vereadores nos casos 
estabelecidos em lei.

Dos atos de gestão, presta contas aos Tribunais de Contas, ao Ministério 
Público, quando requerido em nome da sociedade, e também ao Poder 
Judiciário, submetendo-se a julgamento sempre que suas práticas na ad-
ministração contrariem as normas legais e os princípios fundamentais da 
Administração Pública.

Atualmente, desenvolvendo uma ação paralela aos Tribunais de Contas, 
também o prefeito é exigido a prestar contas à Controladoria Geral da União, 
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que verifica a aplicação dos recursos repassados aos Municípios pela União.

A condição de governante lhe outorga a representação legal do município 
e a gerência de todos os negócios públicos na sua área de jurisdição.

Ensina o mestre Hely Lopes Meirelles: 

Como chefe o Executivo é a autoridade suprema da Adminis-
tração Municipal, tendo preeminência sobre todas as demais. A 
preeminência do prefeito na Administração local decorre natu-
ralmente da sua situação de chefe do Poder Executivo, detentor 
de todos os instrumentos de ação de que dispõe o Município 
para a realização de seus fins.20

As atribuições do prefeito são governamentais e administrativas, separando-
se estas em atos de condução dos negócios públicos, possibilitando a opção 
pela conveniência e pela oportunidade de ação independentemente de qual-
quer controle por outro órgão ou agente. A essas se reconhece a condição 
de atribuições governamentais.

São atribuições administrativas as resultantes da execução pelo município 
das obrigações decorrentes de sua competência. No exercício de suas fun-
ções e no cumprimento de suas atribuições, o prefeito se utilizará de agentes 
por ele escolhidos e pelos servidores públicos integrantes dos quadros do 
serviço público municipal; porém, todas as atividades do Poder Executivo 
são de sua responsabilidade direta ou indireta, considerando que é sua a 
atribuição de executá-las diretamente, dirigi-las ou supervisioná-las.

20 MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro.14o ed. Malheiros Editores, 2006. Atualizada por Marcio Schneider Reis e 
Edgard Neves da Silva
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De acordo com o inciso V do artigo 29 da Constituição da República, os 
subsídios do prefeito serão fixados por lei de iniciativa da Câmara de Vere-
adores, em parcela única, sem qualquer acréscimo, gratificação, adicional, 
abono, prêmio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, 
respeitado o teto estabelecido na Constituição, que é o subsídio em espécie 
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal e sujeito, de acordo com o 
inciso X do artigo 37, a revisão geral e anual, sempre na mesma data e sem 
distinção de índices em relação àqueles alcançados pelos demais servidores 
do município.

O subsídio do prefeito é o limitador para o pagamento de qualquer remu-
neração no âmbito de jurisdição do município. De acordo com as regras 
estabelecidas na Lei Orgânica do Município, o prefeito terá direito ao gozo 
de licenças e férias e também à percepção de 13o salário se a Lei assim o 
estabelecer. 

Atualmente, a percepção desse benefício está sendo objeto de controvertidas 
discussões pelos órgãos de controle externo, e já há sobre a matéria algumas 
decisões dos judiciários estaduais, sendo algumas no entendimento pela 
percepção e outras em sentido contrário.

Recomendamos, no entanto, que, para cogitar o pagamento dessas verbas, 
é fundamental que a lei municipal que fixa o subsidio assim o estabeleça.

10.8.1 O controle político e administrativo dos atos do prefeito

O controle político e administrativo dos atos do prefeito é realizado pela 
Câmara de Vereadores que, para tanto, será auxiliada pelo Órgão Central de 
Controle Interno do Município e pelo Tribunal de Contas do Estado.
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A Câmara de Vereadores tem competência para decidir questões relativas a 
cassação de mandato, impedimentos ou incompatibilidades, licenças, substi-
tuição e julgamento das contas, competindo-lhe o exercício de fiscalização, 
investigação e punição de atos de governo com vícios de ilegalidade ou 
que contrariem os demais princípios da Administração Pública. Compete-
lhe, no entanto, apenas o processo e julgamento de infrações políticas e 
administrativas.

10.8.2 As competências do prefeito

As competências políticas do prefeito restringem-se aos atos de governo 
decorrentes da condução dos negócios do município, e estão entre elas o 
planejamento do período administrativo, no que concerne ao atendimento 
dos serviços a serem prestados e das obras a serem realizadas, o encaminha-
mento ao Poder Legislativo dos projetos de lei de interesse da administração 
e, obrigatoriamente, do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias 
e da Lei Orçamentária Anual, a sanção, promulgação ou veto de projetos de 
lei aprovados pelo Poder Legislativo e a expedição de atos, como decretos 
regulamentares, decretos executivos, portarias, ordens de serviço e outros 
que normatizem a atuação da administração no exercício de suas funções.

As competências administrativas se concretizam por meio da execução das 
atividades de interesse local, do cumprimento das obrigações constitucio-
nais, da realização dos comandos legais produzidos pelo Ente Público, do 
atendimento às necessidades comuns dos munícipes e do cumprimento das 
obrigações assumidas por vinculação ou contratação.

A Lei Orgânica Municipal especifica quais as ações que para serem execu-
tadas dependem de autorização legislativa, e, nesses casos, o prefeito está 
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obrigado a buscá-la, sob pena de praticar crime de responsabilidade.

A condição de Chefe do Poder Executivo confere ao prefeito competência 
para apresentar à Câmara projetos de lei que, em casos específicos, é de 
sua competência exclusiva.

É da competência exclusiva do prefeito: a iniciativa em projetos de lei que 
tratem da criação, estruturação e atribuições dos órgãos da administração; 
a criação de cargos, empregos ou funções públicas e a fixação ou alteração 
de seus vencimentos ou salários; o regime jurídico dos servidores públicos; 
o plano plurianual; a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária, 
bem como os créditos suplementares e especiais.

A seguir juntamos decisão judicial envolvendo o tema:

Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS

Ação Direta de Inconstitucionalidade no 70016990186
Julgado em 26/02/2007

EMENTA:  AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI No 4.199/06, DO MU-
NICÍPIO DE ESTEIO. INCONSTITUCIONALIDADE, VÍCIO DE INICIATIVA. DISPOSIÇÃO 
SOBRE CARGOS E FUNÇÕES DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. ALTERAÇÃO 
DO SISTEMA DE CONCESSÃO DO VALE-ALIMENTAÇÃO, AUMENTO DE DESPESA PÚ-
BLICA. RESERVA DE INICIATIVA CONFERIDA AO PODER EXECUTIVO (CF, ARTS. 61, § 
1o, II, A, E 84, VI, A, E CE, ARTS. 60, II, B, 61, I E 82, VII, C/C O ART. 8o). PRECEDENTES 
JURISPRUDENCIAIS. AÇÃO PROCEDENTE. 
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Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul – TJRS

Ação Direta de Inconstitucionalidade no 70018384198
Julgado em 14/05/2007

EMENTA:  AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI MUNICIPAL No 2.239/2005 
DO MUNICÍPIO DE ARROIO GRANDE. USURPAÇÃO DO PODER DE INICIATIVA DO CHE-
FE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. 1. COMPETE, PRIVATIVAMENTE, AO CHEFE 
DO PODER EXECUTIVO A INICIATIVA DE DISPOR SOBRE “SERVIDORES PÚBLICOS 
DO ESTADO, SEU REGIME JURÍDICO, PROVIMENTO DE CARGOS, ESTABILIDADE E 
APOSENTADORIA DE CIVIS, E REFORMA E TRANSFERÊNCIA DE MILITARES PARA 
A INATIVIDADE”, BEM ASSIM “SOBRE A ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA 
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL”, DE ACORDO, RESPECTIVAMENTE, COM OS ARTIGOS 
60, II, B, E 82, VII, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, APLICADOS POR SIME-
TRIA À ESFERA MUNICIPAL, CONSOANTE ART. 8o, CAPUT, DO MESMO DIPLOMA 
CONSTITUCIONAL. 2. A SANÇÃO TÁCITA NÃO TEM O CONDÃO DE CONVALIDAR A 
LEI ACOMETIDA POR VÍCIO DE INICIATIVA. INSUBSISTÊNCIA DO VERBETE No 05 DA 
SÚMULA DO STF. PRECEDENTE DO PRÓPRIO STF. 3. O VÍCIO DE INICIATIVA DE LEI, POR 
SE TRATAR DE DEFEITO FORMAL, LEVA, NORMALMENTE, A UMA DECLARAÇÃO DE 
NULIDADE TOTAL, NÃO HAVENDO A POSSIBILIDADE DE DIVISÃO DA LEI EM PARTES 
VÁLIDAS E INVÁLIDAS. DOUTRINA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 

Quando do envio desses projetos ao Poder Legislativo, o prefeito poderá 
solicitar, justificadamente, urgência na sua aprovação. Poderá encaminhar 
modificações ao seu texto durante a tramitação no Legislativo, e retirá-lo 
antes da votação final se entender conveniente aos interesses da administra-
ção. Após votado o Projeto de Lei, o prefeito somente poderá sancioná-lo 
ou vetá-lo atendido o interesse público e a norma constitucional.

É também competência exclusiva e indelegável do prefeito a expedição de 
decretos e, delegáveis em determinadas situações, outros atos administrati-
vos, como portarias, instruções, circulares, ordens de serviço e despachos.
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Os decretos podem ser de ordem geral ou individuais, regulamentares ou 
com fim específico, de efeito externo e, em decorrência disso, dependente 
de publicação para a geração de efeitos.

Por intermédio dos decretos, o prefeito regulamenta leis e aprova atos 
regulamentares de conselhos, instituições e similares, nomeia e demite 
servidores públicos, declara utilidade pública, fixa ou altera tarifas, define 
responsabilização dos servidores públicos e dos administrados, quando não 
dependentes de lei, e pratica os demais atos de relevância administrativa 
cuja execução não exija lei para concretizar-se.

Os demais atos administrativos são normalmente de efeito interno, e, por 
essa razão, a publicação não é condição obrigatória para sua vigência. É in-
dispensável que os gestores tenham cuidado para não proceder mediante ou-
tros atos administrativos que não o decreto, ações de caráter externo, como, 
aliás, vem ocorrendo indistintamente nas mais diversas esferas de poder.

Faz parte também da competência e da responsabilidade do prefeito a ad-
ministração do patrimônio municipal, que deve entender-se como imóveis, 
móveis, semoventes, máquinas e demais bens corpóreos e ainda aque-
les suscetíveis de valoração econômica, histórica, ambiental e espiritual, 
reconhecidos como bens incorpóreos. Essa administração compreende a 
manutenção e a conservação desses bens com todas as suas características 
e atendendo a sua destinação.

É condição imprescindível para o cumprimento dessa obrigação a organi-
zação e a atualização permanente de um cadastro que identifique, quanti-
fique e qualifique esses bens de forma a possibilitar, a qualquer tempo, um 
levantamento patrimonial e contábil de sua existência e valor.
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Estão ainda entre as competências do Chefe do Poder Executivo e são de 
sua responsabilidade a elaboração de todos os instrumentos de planejamento 
e a execução do orçamento, a arrecadação, a guarda e a aplicação das re-
ceitas municipais, a execução da dívida ativa e a aplicação de penalidades 
administrativas.

De acordo com o que estabelecer a Lei Orgânica do Município, o prefeito e 
seus auxiliares diretos poderão ser convidados ou convocados para compa-
recer perante a Câmara com a finalidade de prestar esclarecimentos sobre as 
mais diversas práticas da administração, o que deverá ser atendido dentro 
do prazo estabelecido, desde que informado o assunto a ser esclarecido.

Por sua vez, o Chefe do Poder Executivo, quando entender necessário, 
poderá requerer à mesa diretora da Câmara que seja recebido em plenário 
para apresentar proposições ou explanar assuntos de interesse da comuni-
dade e que dependam de avaliação e autorização do Poder Legislativo, bem 
como convocá-la extraordinariamente para a votação de matéria urgente e 
de interesse público.

A convocação extraordinária da Câmara deverá ser dirigida ao presidente, 
que a estenderá aos demais edis, atendendo a antecedência mínima estabe-
lecida na Lei Orgânica, e poderá ocorrer independentemente do período de 
recesso parlamentar, bastando para tal a existência de matéria urgente e de 
interesse público. As convocações extraordinárias poderão ensejar o ressar-
cimento dos integrantes do Poder Legislativo pela atuação extraordinária, 
de acordo com o que estabelecer a legislação do município.

Estão ainda entre as competências e responsabilidades do prefeito a orga-
nização e direção do funcionalismo público, atendendo para os direitos e 
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deveres expressos no Estatuto dos Servidores ou para as normas da CLT 
quando tratar-se de empregados públicos; o despacho do expediente relativo 
a todos os assuntos administrativos do município; a publicação dos atos ofi-
ciais e a expedição de certidões; a execução de todas as atribuições que lhe 
forem delegadas, desde que compatíveis com o exercício do seu mandato, 
e, ainda, a representação, em nome do Ente Público, de outras autoridades 
das demais esferas de Poder.

No atendimento à obrigação de cumprir e fazer cumprir todas as determi-
nações legais, compete ao prefeito, quando apresentada resistência a esse 
regramento por particulares, utilizar a força pública do estado para assegurar 
a execução da obrigação. O pedido de garantia da força policial deverá ser 
encaminhado pelo prefeito à autoridade policial mais elevada do município, 
solicitando-lhe que esta acompanhe e garanta a prática de atos dos agentes 
municipais que visam ao cumprimento de obrigação resistida.

Observe-se, entretanto, que, no poder de requisitar força para o cumprimento 
de determinações administrativas legais, não reside o poder de decretação 
de prisão de quem quer que seja, matéria adstrita a formalidades legais que 
fogem à alçada dos Poderes Municipais.

10.8.3 As responsabilidades do prefeito

A condição de Agente Político e a desconsideração como servidor público 
afasta o prefeito de qualquer regra estatutária destinada à responsabiliza-
ção dos servidores, porém sua responsabilização é avaliada nos aspectos 
concernentes às normas penais, administrativas e civis.

O ordenamento jurídico brasileiro não estabelece qualquer forma de 
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tipificação de infrações exclusivamente de ordem política, por conseguinte, 
a caracterização de conduta ilícita política estará sempre associada à prática 
de infração administrativa. Pela infração político-administrativa o prefeito 
responderá perante a Câmara de Vereadores.

No que pertine aos crimes de responsabilidade e de função comum, responde 
perante o Tribunal de Justiça. Quanto às demais ilicitudes decorrentes de 
ato administrativo, responde junto à justiça comum no município.

10.8.3.1 A responsabilidade político-administrativa do prefeito

É a resultante de infrações éticas e funcionais relacionadas na legislação 
como passíveis de punição, apuradas e julgadas pelo Poder Legislativo.

As infrações político-administrativas estão definidas na Lei Orgânica do 
município, e a competência para o seu processo e julgamento são exclu-
sivas da Câmara, procedidas por regras formais e processadas de forma a 
assegurar a ampla defesa. Os trâmites devem seguir os preceitos pertinentes 
e as disposições do regimento do Poder Legislativo. 

A prática estabelece que esses processos seguem como regra a denúncia e o 
seu recebimento, a instrução do processo, a apresentação das razões do de-
nunciado e a emissão de parecer da comissão processante, a sessão de julga-
mento e a proclamação e formalização do julgamento, seqüencialmente.

A seguir juntamos decisão judicial sobre o tema:
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Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais - TJMG

8o Câmara Cível
Apelação Cível no 70018384198
Julgado em 20/05/2004

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - CASSAÇÃO DO MANDATO DE PREFEITO 
MUNICIPAL - INFRAÇÃO POLÍTICO-ADMINISTRATIVA - CONTROLE JUDICIÁRIO. 1 - 
O CONTROLE JUDICIAL DO PROCESSO DE CASSAÇÃO DE MANDATO DO PREFEITO 
CIRCUNSCREVE-SE À VERIFICAÇÃO DE CONFORMIDADE DOS ATOS PRATICADOS 
PELA CÂMARA MUNICIPAL À NORMA LEGAL QUE OS REGE, SENDO VEDADO AO 
PODER JUDICIÁRIO SE PRONUNCIAR SOBRE ASPECTOS DE JUSTIÇA, CONVENIÊNCIA 
E OPORTUNIDADE DA DECISÃO A FINAL TOMADA PELOS VEREADORES NO RES-
PECTIVO JULGAMENTO. 2 - A MESMA CONDUTA PODE SER SUBMETIDA TANTO AO 
CRIVO DO PODER JUDICIÁRIO QUANTO À APRECIAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL, 
PARA OS FINS DOS ARTIGOS 1o E 4o DO DECRETO-LEI No 201/67, QUE PREVÊEM, 
RESPECTIVAMENTE, HIPÓTESES DE CRIME EM TESE E DE INFRAÇÕES POLÍTICO-
ADMINISTRATIVAS. 3 - HÁ QUE SE CONFIRMAR A CASSAÇÃO DO MANDATO DO 
CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, EVIDENCIADO QUE OS ATOS DA COMISSÃO 
PROCESSANTE ESTÃO EM CONFORMIDADE COM O ‘ITER’ PROCEDIMENTAL LEGAL, 
OBSERVADOS O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA, SENDO O FATO IMPUTADO AO 
EX-PREFEITO PASSÍVEL DE SER ENQUADRADO EM TIPO DEFINIDO COMO INFRAÇÃO 
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA.

[...]

A CORROBORAR COM ESSA TESE, MERECE DESTAQUE O OPORTUNO RACIOCÍNIO 
DE HELY LOPES MEIRELLES, ‘IN’ DIREITO MUNICIPAL BRASILEIRO, 13A ED, P. 683: 

O PROCESSO DE CASSAÇÃO DE MANDATO PELA CÂMARA É INDEPENDENTE DE 
QUALQUER PROCEDIMENTO JUDICIAL, MAS PODE SER REVISTO PELA JUSTIÇA NOS 
SEUS ASPECTOS FORMAIS E SUBSTANCIAIS DE LEGALIDADE, OU SEJA, QUANTO À RE-
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GULARIDADE DO PROCEDIMENTO A QUE ESTÁ VINCULADO E À EXISTÊNCIA DOS 
MOTIVOS AUTORIZADORES DA CASSAÇÃO. O QUE O JUDICIÁRIO NÃO PODE É VA-
LORAR OS MOTIVOS, PARA CONSIDERAR JUSTA OU INJUSTA A DELIBERAÇÃO DO 
PLENÁRIO, PORQUE ISTO É MATÉRIA INTERNA CORPORIS DA CÂMARA E ESTÁ 
SUJEITA UNICAMENTE AO SEU JUÍZO POLÍTICO. MAS O JUDICIÁRIO PODE - E DEVE 
-, SEMPRE QUE SOLICITADO EM AÇÃO PRÓPRIA, VERIFICAR SE FORAM ATENDIDAS 
AS EXIGÊNCIAS PROCEDIMENTAIS ESTABELECIDAS PELA LEI E PELO REGIMENTO 
INTERNO E SE REALMENTE EXISTEM OS MOTIVOS QUE EMBASARAM A CONDENA-
ÇÃO, E SE ESTES MOTIVOS SE ENQUADRAM NO TIPO DEFINIDO COMO INFRAÇÃO 
POLÍTICO-ADMINISTRATIVA (DO PREFEITO) OU FALTA ÉTICO-PARLAMENTAR (DO 
VEREADOR). SE ENCONTRAR ILEGALIDADE NA TRAMITAÇÃO DO PROCESSO, BEM 
COMO INEXISTÊNCIA OU DESCONFORMIDADE DOS MOTIVOS COM AS INFRAÇÕES 
TIPIFICADAS NA LEI, O JUDICIÁRIO PRONUNCIARÁ A INVALIDADE DO PROCEDIMEN-
TO OU DO JULGAMENTO IMPUGNADO.” 

10.8.3.2 A responsabilidade civil do prefeito

A responsabilidade civil é que impõe a obrigação de reparar o dano financei-
ro ou patrimonial causado ao Ente Público, extinguindo-se com a reparação, 
mas transmitindo-se aos herdeiros e sucessores até sua total liquidação.

A responsabilização civil do prefeito pode ser decorrente de conduta culposa 
ou dolosa no desempenho das atribuições inerentes ao seu cargo. É um ris-
co permanente que o gestor público corre, já que poderá inadvertidamente 
dar interpretação diversa a ordenamento legal e determinar a realização de 
práticas que, embora buscando o cumprimento de obrigação, o façam em 
desacordo com o que prescreve a legislação vigente.

Sempre que constatada a conduta proveniente de erro praticado com boa-fé, 
sem qualquer visão de favoritismo, perseguição ou abuso de poder, poderá 
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o agente ser isentado da reparação do dano, mesmo que seus atos tenham 
lesado o patrimônio da administração.

É fundamental, no entanto, que o gestor público tenha presente que em 
nenhum momento poderá descuidar, nas práticas administrativas, do aten-
dimento aos princípios fundamentais da administração pública, e que todas 
as ações da administração devem atender ao princípio da legalidade e da 
moralidade, da publicidade, da impessoalidade e também ao princípio da 
eficiência e da economicidade.

A administração pública somente pode praticar atos previstos em lei, de 
forma impessoal e pública. Preservados esses princípios, não incorrerá o pre-
feito em erro e não atuará de forma a possibilitar sua responsabilização civil.

Vejamos uma didática decisão sobre o tema:

Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG

Apelação Cível no 1.0054.03.011356-4/001
4o Câmara Cível
Julgado em 15/09/2005

EMENTA: PREFEITO MUNICIPAL – APLICAÇÃO IRREGULAR DE VERBAS PÚBLICAS – 
PUNIBILIDADE EXTINTA NO ÂMBITO CRIMINAL – CONDENAÇÃO EM AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA AO RESSARCIMENTO EM DECORRÊNCIA DO MESMO FATO – IRRELEVÂNCIA 
DA EXTINÇÃO DE PUNIBILICADE – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EM-
BARGOS À EXECUÇÃO – SUA REJEIÇÃO – O RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA 
PRETENSÃO PUNITIVA, EM PROCESSO CRIMINAL, NÃO TEM O CONDÃO DE ELIDIR A 
RESPONSABILIDADE CIVIL DO PREFEITO MUNICIPAL, SE A SENTENÇA, EM AÇÃO CI-
VIL PÚBLICA DECORRENTE DO MESMO FATO, OU SEJA, APLICAÇÃO IRREGULAR DE
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VERBAS PÚBLICAS, CONDENOU-O A RESSARCIR O ERÁRIO. ADEMAIS, SÃO 
INDEPENDENTES E DISTINTAS AS INSTÂNCIAS PENAL E CÍVEL, O QUE VALE DIZER, 
SOMENTE PODEM SER ADMITIDOS OS REFLEXOS DAQUELA (A PENAL) NESTA (A 
CIVIL), SE TIVER SIDO RECONHECIDO QUE O AGENTE PRATICOU O FATO EM ESTADO 
DE NECESSIDADE OU DEMAIS HIPÓTESES ELENCADAS NOS ARTS. 65, 66 E 67 DO 
ESTATUTO PENAL. NADA IMPEDE A PROPOSITURA DE AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 
QUANTIA CERTA CONTRA O PREFEITO CONDENADO A RESSARCIR OS COFRES PÚ-
BLICOS, POR SENTENÇA PROLATADA NA REFERIDA AÇÃO (CIVIL PÚBLICA), SENDO 
IRRELEVANTE A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ILÍCITO PENAL POR 
ELE PERPETRADO. [grifo nosso]

10.8.3.3 A responsabilidade penal do prefeito

Os crimes de responsabilidade do prefeito estão elencados no Decreto-Lei 
no 201/1967, cabendo o julgamento das infrações penais ao Tribunal de 
Justiça; e das infrações político-administrativas, à Câmara de Vereadores, 
em processos autônomos.

O autor do Decreto-Lei no 201/1967 foi o administrativista Hely Lopes 
Meirelles, que, em sua obra Direito Municipal Brasileiro, faz uma exaus-
tiva análise dessa legislação e deixa claro que sua maior preocupação na 
época foi separar a responsabilidade criminal da responsabilidade político-
administrativa, abolindo o impeachment do prefeito que era, segundo afirma 
o mestre, o afastamento político e provisório do cargo, pela Câmara, para 
que pudesse ser julgado criminalmente pelo Judiciário.

De acordo com o citado decreto-lei, o prefeito é processado e julgado por 
qualquer crime de responsabilidade pelo Judiciário, independentemente da 
autorização da Câmara e do afastamento das funções.
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Os crimes previstos no decreto-lei, em seu artigo 1o, são crimes de ação 
pública para os quais o Ministério Público pode oferecer a denúncia in-
dependentemente de representação. Todos são crimes dolosos, portanto, 
puníveis quando comprovada a intenção de realizá-los.

O advento da Lei Complementar no 101/2000, que trata da responsabilidade 
na gestão fiscal, gerou a produção da Lei no 10.028, de 19 de outubro de 
2001, e esta acrescentou ao Decreto-Lei no 201/1967 incisos no artigo 4o 
e no artigo 5o, que relaciona os crimes de responsabilidade dos prefeitos 
praticados contra as finanças públicas.

Atualmente, tramita no Congresso Nacional projeto de lei que pretende 
alterar a redação do Decreto-Lei no 201/1967 para responsabilizar também 
os secretários e procuradores municipais nos mesmos crimes pelos quais 
pode ser responsabilizado o prefeito.

A CNM trabalha no sentido de ver aprovado esse projeto, sugerindo a ele al-
terações fundamentais, mas atuando positivamente no sentido de atribuir res-
ponsabilização também àqueles a quem o prefeito delega competências.

Sobre o tema, juntamos a seguinte decisão judicial:
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Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais – TJMG

1a Câmara Criminal 
Processo Crime de Competência Originária - No 1.0000.05.424177-3/000 
Julgado dm 24/01/2006

EMENTA: PROCESSO-CRIME DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA - CRIME DE PREFEITO 
- CONDUTA NARRADA NA DENÚNCIA INICIALMENTE SUBSUMIDA À TIPIFICADA 
NO ART. 1o, V, DO DECRETO-LEI 201/67 - DESAPROPRIAÇÃO - AQUISIÇÃO PELA 
PREFEITURA DE IMÓVEL QUE LEGALMENTE AINDA NÃO PERTENCIA AO TRANSMI-
TENTE - PAGAMENTO DE PREÇO SUPERIOR AO ESTIPULADO EM AVALIAÇÃO E AO 
CONSTANTE DA ESCRITURA E REGISTRO DO TERRENO - APLICAÇÃO DO ART. 383 DO 
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - “EMENDATIO LIBELLI” - NOVA ADEQUAÇÃO TÍPICA 
DA AÇÃO DELITIVA - UTILIZAÇÃO INDEVIDA, EM PROVEITO ALHEIO, DE RENDAS 
PÚBLICAS - ART. 1o, II, DO MENCIONADO DIPLOMA LEGAL - SUBSTITUIÇÃO DA PENA 
PRIVATIVA DE LIBERDADE POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS E UMA PRESTAÇÃO 
PECUNIÁRIA - INCIDÊNCIA NO DISPOSTO NO ART. 1o, § 2o, DO DECRETO-LEI 201/67 
- CONDENAÇÃO IMPOSTA.

10.9 A improbidade administrativa

A improbidade administrativa decorre do descumprimento pelos agentes 
públicos dos preceitos fundamentais da Administração Pública presentes no 
artigo 37 da Constituição da República. A própria Carta Magna estabelece 
claramente a punição para as práticas relativas a improbidade.

A visão de improbidade não está direcionada apenas para as práticas de 
desonestidade, mas também para as práticas decorrentes da incompetência, 
embora sem a característica desonesta.
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A partir da Lei da Improbidade estabelece-se uma visão diferenciada da 
gestão e do gestor público, impondo-se a este também responsabilização 
pela negligência, despreparo, imperícia, não bastando mais ser honesto. 

Além da honestidade, exige-se que tenha competência para o desempenho 
das suas funções.

O prefeito, no âmbito da administração municipal, é responsável por qual-
quer irregularidade cometida durante sua gestão e responde com seus pró-
prios bens por erros que eventualmente cometer culposa ou dolosamente.

A Lei no 8.429, de 02 de junho de 1992, “dispõe sobre as sanções aplicáveis 
aos agentes públicos nos casos de enriquecimento ilícito no exercício de 
mandato, cargo, emprego ou função na administração pública direta, indireta 
ou fundacional e dá outras providências”.

Tal lei é conhecida como Lei da Improbidade Administrativa e é muito 
importante conhecê-la.

A seguir, juntamos decisões judiciais envolvendo o tema:
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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ

Primeira Turma
Recurso Especial no 780698/PR
Julgamento: 03/05/2007

EMENTA PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPRO-
BIDADE. CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS SEM CONCURSO PÚBLICO. PREFEITURA. 
FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NoS 282 E 356 DO STF. COGNIÇÃO 
DE MATÉRIA FÁTICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. SÚMULA 07/STJ.DIVERGÊNCIA 
JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO.

1. AÇÃO CIVIL PÚBLICA PROPOSTA CONTRA EX-PREFEITO EM RAZÃO DE LESÃO AO 
ERÁRIO PÚBLICO DECORRENTE DA CONTRATAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS SEM CON-
CURSO PÚBLICO, COM VIOLAÇÃO À REGRA CONSTANTE DO ART. 37, DA CF E À LEI 
DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, REQUERENDO AO FINAL, A CONDENAÇÃO DO 
REQUERIDO AO PAGAMENTO DE MULTA CIVIL SOBRE O VALOR DA REMUNERAÇÃO 
POR ELE PERCEBIDA, ACRESCIDA DE CORREÇÃO MONETÁRIA, SUSPENSÃO DOS 
SEUS DIREITOS POLÍTICOS, PELO PRAZO DE TRÊS A CINCO ANOS E PROIBIÇÃO DE 
CONTRATAR COM O PODER PÚBLICO OU RECEBER INCENTIVOS FISCAIS OU CRE-
DITÍCIOS DO MESMO.

2. ARESTO QUE, CONFIRMANDO A SENTENÇA, SANCIONOU O PREFEITO COM AS 
PENAS DE: A) SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS DO REQUERIDO, PELO PRAZO 
DE TRÊS ANOS; B) PAGAMENTO DE MULTA CIVIL EM DEZ VEZES O VALOR DA REMU-
NERAÇÃO PERCEBIDA PELO RÉU, TENDO EM VISTA O DISPOSTO NO PARÁGRAFO 
ÚNICO, DO REFERIDO ARTIGO; C) PROIBIÇÃO DE CONTRATAR COM O PODER PÚ-
BLICO OU RECEBER BENEFÍCIOS OU INCENTIVOS FISCAIS OU CREDITÍCIOS, DIRETA 
OU INDIRETAMENTE, AINDA QUE POR INTERMÉDIO DE PESSOA JURÍDICA DA QUAL 
SEJA SÓCIO MAJORITÁRIO, PELO PRAZO DE TRÊS ANOS.
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3. A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL IMPÕE QUE OS DISPOSITIVOS DE LEI 
FEDERAL TIDO POR VIOLADOS, COMO MEIO DE SE AFERIR A ADMISSÃO DA IM-
PUGNAÇÃO, TENHAM SIDO VENTILADOS NO ACÓRDÃO RECORRIDO, SOB PENA DE 
PADECER O RECURSO DA IMPOSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO PREQUESTIONAMENTO, 
REQUISITO ESSENCIAL À ADMISSÃO DO MESMO, O QUE INOCORREU, IN CASU, 
QUANTO AOS ARTIGOS 303, II E 301, III, § 4o C.C ART. 282, III, E 331, CAPUT E §§ 
1 o E 2 o, DO CPC, ATRAINDO A INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N o 282 DA SÚMULA 
DO STF.

4. A DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL, ENSEJADORA DE CONHECIMENTO DO RECUR-
SO ESPECIAL, DEVE SER DEVIDAMENTE DEMONSTRADA, CONFORME AS EXIGÊNCIAS 
DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 541 DO CPC, C/C O ART. 255 E SEUS PARÁGRAFOS, 
DO RISTJ.

5. IN CASU, O EXAME DE EVENTUAL VIOLAÇÃO AO ART. 130 DO CPC, ENSEJA A 
ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE REDUNDARAM NA CONDENAÇÃO DO RECOR-
RENTE PELO JUÍZO A QUO, QUE ENTENDEU SUFICIENTE A PRODUÇÃO DAS PROVAS 
PRODUZIDAS NO FEITO, MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA INTERDITADA EM SEDE DE 
RECURSO ESPECIAL, ANTE A RATIO ESSENDI DA SÚMULA 07/STJ, CONSOANTE SE 
EXTRAI DO SEGUINTE TRECHO DO ACÓRDÃO OBJURGADO: “NO QUE RESPEITA 
AO ALEGADO CERCEAMENTO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVA QUE ESTA-
RIA A ENSEJAR A NULIDADE DO PRIMEVO DECISUM, OU, ANTES, DO PROCESSO, 
ENTENDO-O COMO INCORRENTE NA HIPÓTESE EM VERTÊNCIA: A UMA, PORQUE 
JUIZ PODERÁ JULGAR ANTECIPADAMENTE O FEITO, DISPENSANDO A PRODUÇÃO DE 
PROVAS, SE ESTIVER CONVENCIDO E SEGURO PARA PROFERIR A DECISÃO, A TEOR 
DA LITERAL EXEGESE DO ART. 130 DO CPC, E A DUAS, PORQUE O RECORRENTE, AO 
ESPECIFICAR AS PROVAS (FL. 363), SEQUER MENCIONOU A REAL FINALIDADE A 
QUE SEPRESTARIAM, DE MODO A INFLUIR DECISIVAMENTE NO JULGAMENTO DA 
CAUSA, LIMITANDO-SE A RETIRAR AQUELAS POSTULADAS POR OCASIÃO DE SUA 
CONTESTAÇÃO.”
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6. ARGUMENTOS REMANESCENTES FUNDADOS EM MATÉRIA CONSTITUCIONAL, 
IMPASSÍVEIS DE SEREM CONHECIDOS EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL (ART. 93 
DO CPC).

7. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul - TCERS

Tribunal Pleno
Recurso em Embargos no 000337-02.00/98-0              
Julgamento: 21/10/1998

EXCLUSÃO DE GLOSA. PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS INDEVIDAS. 
INFRAÇÃO À DISPOSITIVOS LEGAIS. MULTA. CONHECIMENTO. PROVIMENTO 
PARCIAL.

EXCLUSÃO DE GLOSA FACE AO ENTENDIMENTO DESTE TRIBUNAL NO SENTIDO 
DE HAVER REAJUSTAMENTO CONTRATUAL QUANDO HÁ QUEBRA DO EQUILÍBRIO 
ECONÔMICO-FINANCEIRO OU POR INEXECUÇÃO CONTRATUAL POR PARTE DO 
PODER PÚBLICO.
PAGAMENTO DE HORAS EXTRAORDINÁRIAS EM CONCOMITÂNCIA COM FUNÇÃO 
GRATIFICADA, BEM COMO PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO DE COORDENAÇÃO A 
SERVIDORA QUE PERCEBIA FUNÇÃO GRATIFICADA.
CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES QUE AFRONTAM AS NORMAS DE ADMINIS-
TRAÇÃO FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA.
TIPO DE DECISÃO DERAM PARCIAL PROVIMENTO. UNÂNIME.
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11 
O Controle Interno
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Os gestores públicos ainda resistem à necessária e urgente organização de 
um eficaz Sistema de Controle Interno. Essa resistência decorre da for-
mulação de um conceito sobre esse instrumento, que encaminha para o 
entendimento de “fiscalização denuncista”, gerada a partir da determinação 
constitucional constante no artigo 31.

Ocorre que, antes de ser efetivamente órgão fiscalizador, o Controle Interno 
é uma instituição de cunho eminentemente preventivo. 

O Controle Interno oferece ao gestor público a tranqüilidade de estar perma-
nentemente informado da legalidade de todos os atos de administração, do 
cumprimento das diretrizes e metas ou do risco de não conseguir atingi-las, 
possibilitando-lhe a correção de rumos, a coerente execução orçamentária e 
a necessária compatibilização entre receitas e despesas, enfim, do cumpri-
mento real da função pública de gestor dos negócios da sua municipalidade, 
lhe confiado pelo eleitor nas urnas.

Ao cumprir efetivamente suas funções, o Controle Interno torna-se sinôni-
mo de boa administração. E realizar uma boa administração é certamente 
o objetivo de todo o gestor público. Dessa forma, não só por exigência da 
lei, mas principalmente porque o gerenciamento do patrimônio público 
impõe, todo o bom gestor terá ao seu lado um eficiente sistema de controle 
interno.

O que é o Sistema de Controle Interno no Município?

Esta é certamente a primeira pergunta a assaltar o prefeito municipal 
quando se depara com a obrigação e a necessidade de instalar um Sistema 
de Controle Interno no seu município, principalmente por desconhecer 
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que, em cada oportunidade de questionamento ao seu servidor sobre uma 
prática ou um ato administrativo, ele já está realizando o que chamamos 
de Controle Interno.

Quando o prefeito quer saber, por exemplo, todas as razões que o levarão a 
assinar um decreto individual de nomeação ou uma portaria de concessão 
de vantagens, uma ordem de serviço que impõem à obrigatoriedade de lan-
çamento da quilometragem dos veículos quando saem e quando retornam 
às garagens, ele está exercitando ações efetivas de Controle Interno.

Quando requer um relatório do cumprimento de uma atividade, observando 
os resultados efetivamente obtidos por meio do desenvolvimento dessa, está 
o gestor realizando atividade de Controle Interno.

No momento em que o prefeito cobra dos seus secretários de fazenda e 
planejamento um relatório diário da execução orçamentária, um controle 
efetivo está sendo realizado.

Podemos então dizer que Controle Interno é 

o conjunto de atividades, planos, métodos e procedimentos in-
terligados, utilizados com vistas a assegurar que os objetivos dos 
órgãos e entidades da Administração Pública sejam alcançados, 
de forma confiável e concreta, evidenciando eventuais desvios 
ao longo da gestão, até a consecução dos objetivos fixados pelo 
Poder Público. (DTN)

O sistema é na verdade o conjunto de todas as ações e práticas de ve-
rificação do cumprimento dos objetivos e das metas da Administração 
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Pública, obedecendo aos princípios fundamentais para ela estabelecidos 
na Constituição Federal, que são: legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência.

Essa é a regra básica a nortear todos os mecanismos utilizados para um 
eficaz Controle Interno. O cumprimento de todas as metas administrativas 
precisa fundamentalmente estar legalmente embasada, voltar-se para a sa-
tisfação do bem comum, condicionar-se de acordo com a escala valorativa 
da sociedade em que a gestão está inserida, ser de conhecimento público 
e desenvolver-se de forma a cumprir os objetivos, utilizando os recursos 
físicos, os humanos e os financeiros racionalmente, visando a um maior 
aproveitamento com menor dispêndio.

11.1 Implantação do Sistema de Controle Interno

Para que seja corretamente atendida a determinação constitucional de um 
pleno funcionamento de Sistema de Controle Interno, é indispensável:

I –   Vontade política, com um correto entendimento da importância 
e da necessidade de funcionamento do Sistema.

II – Estrutura organizacional perfeitamente definida na Estrutura 
Administrativa do Ente Público.

III –  Recursos Humanos plenamente integrados na estrutura do Ente 
e qualificados para o exercício das funções de controle que 
deverão desempenhar.
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A participação dos integrantes dos mais elevados escalões da administração, 
no sentido de entender as reais funções e de colaborar com as práticas de 
controle, é fundamental para que este realmente se efetive e com sucesso.

Os ocupantes de cargos de chefia devem desencadear ações positivas, como 
as de despachar com rapidez os pleitos formulados pelos responsáveis pelo 
controle, responder a todas as informações solicitadas pelos integrantes 
do órgão de controle e, dentro do possível, acatar e prestigiar as sugestões 
oferecidas que visem a uma melhora nos resultados. Tais atitudes positivas 
demonstrarão aos servidores em geral que o órgão de controle realmente 
desempenha uma função importante na administração, e que por meio dele 
poderão ser obtidas vantagens de racionalidade, objetividade e eficiência 
no serviço público prestado à população.

Também é importante que as chefias façam a divulgação e discutam com 
seus servidores os resultados dos relatórios emitidos pelo órgão de controle, 
demonstrando assim o real conhecimento dos problemas enfrentados, que 
devem ser superados, bem como estabelecendo, a partir deles, metas com 
a finalidade de obter sucesso nas ações empreendidas.

O ponto de partida da organização administrativa é o estabelecimento por 
lei de todos os órgãos que compõem a administração, com suas funções 
delineadas e seus subórgãos plenamente estabelecidos, de forma a que todas 
as funções sejam realmente atendidas.

A Emenda Constitucional no 19/1998 elencou a eficiência como princípio 
da Administração Pública, ao lado dos princípios já existentes, como a 
legalidade, a impessoalidade, a moralidade e a publicidade.
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O princípio da eficiência deve ser considerado em relação ao modo 
como atua o agente público e à forma como se organiza a estrutura da 
administração.

Certamente o princípio da eficiência será coroado com a segura atuação 
de um sistema de Controle Interno ao lado do administrador público, sina-
lizando-lhe o surgimento de irregularidades que, sanadas imediatamente, 
permitirão a correção de rumos e uma competente gestão pública.

11.2 A ação de controle

O estabelecimento de procedimentos de verificação permitirá uma efetiva 
ação de controle e a superação de muitas das dificuldades que o órgão possa 
enfrentar na fiscalização preventiva. Em um sistema de Controle Interno 
é indispensável que cada uma das unidades cumpra plenamente com seu 
papel para não prejudicar a outra ou, via de conseqüência, o todo. De nada 
adiantaria uma contabilidade perfeita se houvesse defeitos insanáveis na 
área de pessoal, gerando, por exemplo, informações falsas.

Além do bom funcionamento das partes do sistema, é indispensável que 
as tarefas administrativas sejam distribuídas de forma a não permitir que 
nenhuma unidade ou pessoa controle as suas próprias ações. A isto se chama 
de segregação de funções. Qualquer que seja a estrutura do Controle Interno 
municipal, deve predominar o aspecto sistêmico (a parte depende do todo 
e o todo depende da parte).

As atividades puramente operacionais devem ser separadas das organiza-
cionais, como, por exemplo: as secretarias voltadas para o cumprimento das 
ações de governo (educação, saúde, transportes, assistência, agricultura e 
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outras) são tipicamente operacionais. Nas secretarias de Administração ou 
Governo e Fazenda predominam as atividades organizacionais.

As Secretarias (Administração, Governo, Fazenda, Planejamento) que cons-
tituem a base organizacional do sistema, devem caracterizar-se pela predo-
minância dos aspectos administrativos e gerenciais. Nas demais secretarias 
deverão prevalecer o atendimento das necessidades públicas por meio de 
serviços prioritários.

Não se quer dizer, entretanto, que não ocorra controle nas secretarias vol-
tadas para as atividades-fim. Na Secretaria de Saúde e Assistência, por 
exemplo, é indispensável que ocorra triagem social e cadastro dos carentes 
que constituem o alvo prioritário daquele órgão. Igualmente, não se poderá 
abrir mão do registro de todos os atendimentos efetuados, do destino do 
material empregado e de todas as demais ações promovidas.

O Que Observar:

O Sistema de Controle Interno tem como finalidade a avaliação do cumpri-
mento das metas previstas no Plano Plurianual e a execução dos programas 
constantes da LDO e na Lei Orçamentária Anual, ao lado da verificação da 
legalidade de todas as práticas, avaliando os resultados no que se refere à 
eficácia e eficiência de gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos 
órgãos responsáveis pela administração do município.

Deverá o controle estar atento para o cumprimento de todos os limites 
e obrigações, os prazos impostos pela legislação e ainda a avaliação e a 
aplicação das subvenções e o resultado da aplicação das transferências de 
recursos da União e do Estado.
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Também deverão ser objeto de análise e avaliação as renúncias de receita que 
impliquem em redução discriminada de tributos ou contribuições e outros 
benefícios que possam corresponder a tratamento diferenciado.

O Controle Interno deverá verificar a aplicação de recursos públicos por 
entidades de Direito Privado de forma a que realmente seja alcançado o 
objeto conveniado.

Na ação efetiva, considerar sempre a necessidade de avaliar o cumprimento 
dos princípios da Administração Pública presentes no artigo 37 da Consti-
tuição da República em relação a todas as práticas administrativas.

O Controle Interno deverá verificar o atendimento das obrigações relativas 
a pessoal, forma de remuneração dos servidores e dos agentes políticos, 
controle desses gastos e aplicação dos recursos voltados para o atendimento 
do interesse público.

A efetiva preservação do patrimônio público é outro aspecto a ser consi-
derado nos objetivos do Controle Interno, assim como as regras relativas 
a licitações, concessões e permissões, o cumprimento de convênios e a 
execução dos contratos.

O sistema de Controle Interno atua nos poderes do município, em todas as 
suas práticas administrativas, e abrange todas as unidades e entidades dos 
poderes Executivo e Legislativo Municipal. Para efetivar sua ação, o siste-
ma deverá organizar-se a partir da lei que o cria e estabelece suas funções 
e do regulamento que lhe dará suporte para a execução dos seus objetivos 
de forma ordenada e seqüencial.

Atua também como órgão auxiliar do Tribunal de Contas do Estado no 
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exercício de suas funções de controle externo e no Poder Legislativo Mu-
nicipal, nas funções de fiscalização por ele executadas.

Vejamos um didático parecer sobre o tema:

Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul
Parecer 03/2003

Data: 15/01/2003

Controle Interno. Exercício por meio de cargos em comissão. Consulta. 
Município de Estação. Atividades exclusivas de Estado a serem exercidas 
por servidores efetivos.
Funções de Confiança. CF, art. 37, V. Conclusões.
O Senhor Prefeito Municipal de Estação consulta este Tribunal para dirimir dúvidas 
acerca da possibilidade de o Sistema de Controle Interno poder ter dentre os seus 
servidores alguém que ocupe cargo em comissão e saber, caso negativa a resposta, 
qual o embasamento legal para o impedimento.
[...]
O exercício das atribuições inerentes ao Sistema de Controle Interno dos Poderes 
do Estado deve ser, enquanto atividades exclusivas de Estado, da competência dos 
servidores efetivos dos Quadros da Administração Pública, incluídas aquelas ativida-
des que imprescindem do elemento confiança, as quais deverão ser realizadas por 
servidores efetivos mediante comissionamento ou gratificação.
Decorre daí que, no âmbito do Controle Interno, aquelas funções de confiança, as quais 
digam com a direção, a chefia e o assessoramento não se poderão realizar mediante 
cargos comissionados, pena de descumprimento, face à precariedade do vínculo, das 
finalidades para as quais instituído pela Constituição da República aquele Sistema 
(veja-se Constituição, art. 74).

É o parecer.
Auditoria, 15 de janeiro de 2003.
HELOISA TRIPOLI GOULART PICCININI
Auditora Substituta de Conselheiro
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Conclusão
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Foram informados, por este trabalho, os principais institutos jurídicos que são 
exercitados no dia-a-dia da administração municipal, apenas como notícia, 
sem qualquer pretensão de discutir esses temas ou de ensiná-los ao gestor.

São temas polêmicos, amplos, e sobre cada um deles certamente uma ou 
mais obras poderiam ser escritas sem esgotá-los. Nossa expectativa é de 
que pouco a pouco façamos isso, tentando dessa forma instrumentalizar os 
municípios e seus gestores na prática do Direito Municipal.

Reunimos neste material também, as impressões que a CNM vem reco-
lhendo ao longo do tempo acerca dos procedimentos que penalizam os 
gestores municipais, das práticas executadas pelos órgãos de controle e 
do uso indiscriminado da máquina pública municipal pelas demais es-
feras de poder, acarretando responsabilidades e despesas não planejadas 
para os municípios.

Utilizamos, nos temas mais preocupantes, a jurisprudência dos tribunais 
visando a chamar atenção do prefeito e de seus colaboradores para os cui-
dados indispensáveis no manuseio dos recursos públicos, na execução dos 
orçamentos, no atendimento aos anseios da população e, principalmente, 
no que se refere ao atendimento dos princípios constitucionais da Admi-
nistração Pública, insistentemente repetidos, mas na maioria das vezes , 
desconsiderados.

A aplicação do Direito Público no dia-a-dia da administração é simples, 
porém com características próprias que fogem ao lugar comum das ações 
da iniciativa privada. O cumprimento dos princípios, aliado ao atendimento 
do interesse público exigem do administrador muita cautela, fiscalização, 
verificação de resultados e, sobretudo, controle das receitas e despesas, pois, 
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nem mesmo em nome da satisfação de necessidades emergentes das comu-
nidades, o gestor justificará o descontrole financeiro e a geração de déficit.

Queremos, como instituição que vive permanentemente as angústias dos 
nossos prefeitos e que acompanha e influi na busca de soluções para os 
municípios e na conquista de melhores condições para que o gestor possa 
cumprir satisfatoriamente sua missão, ampliar o assessoramento e poder 
acompanhar o fortalecimento da idéia do Ente Público Município, autôno-
mo, eficiente e eficaz.

Nossa expectativa e desejo são que, ao final do seu governo, o hoje prefei-
to eleito possa sorrir e receber o aplauso do seu povo, pois encerrará seu 
mandato com a convicção de ter cumprido seu dever, atendido a todos os 
princípios da Administração Pública e que, em decorrência disso, é um 
cidadão disponível e preparado para novos desafios na gestão das coisas 
de interesse público.
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A
Acautelar – pôr de prevenção; precaver, providenciar.
Adin – Ação Direta de Inconstitucionalidade.
Aditamento – Acréscimo de informação a um documento com a finali-
dade de complementação ou esclarecimento.
Adjudicatário – aquele a quem se adjudica alguma coisa.
Ad nutum – podem ser dispensados do serviço a qualquer momento.
Adstrita – submetido a; sujeitado.
Alçada – campo de atuação; atribuição.
Amortizações – pagar aos poucos ou em prestações.
Assunção – promoção a um cargo ou dignidade.
Avençado – ajuste, pacto, acordo.

B
Basilar – básico; fundamental.
Beligerância – guerra.
Bem desafetado – bem que não está sendo usado para nenhum fim 
público.
Bilateral – que tem dois lados ou voltado para dois lados opostos; diz-se do 
contrato em que ambas as partes tomam sobre si obrigações recíprocas.

C
Capes – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior.
CE – Ceará.
Certame – combate; luta; debate; exposição.
CF – Constituição Federal.
CGC – Cadastro Geral de Contribuintes.
CLT – Consolidação das Leis do Trabalho.
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CNM – Confederação Nacional de Municípios.
CNPq – Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico.
Comarca – designa o território, a circunscrição territorial, compreendida 
pelos limites em que se encerra a jurisdição de um Juiz de Direito.
Congênere – que tem o mesmo gênero, espécie, origem.
Contingência – possibilidade, eventualidade.
CPF – Cadastro de Pessoas Físicas. 
CTN – Código Tributário Nacional.

D
Declinar – demonstrar desinteresse; recusar.
Devassar – invadir; conhecer por completo (algo proibido). 
DF – Distrito Federal.
Dispêndio – gasto; despesa.
Divisão Judiciária – regime legal da fragmentação do território nacional 
com o objetivo de atribuir porções deste à competência dos diversos órgãos 
e organismos que exercem a jurisdição. Ela vem estampada na Constituição 
Federal e nas leis federais e estaduais pertinentes à organização judiciária, 
levando em conta as peculiaridades de cada uma das Justiças e de seus 
graus jurisdicionais.
Dominiais – relativo a domínio.
DOU – Diário Oficial da União

E
EC – Emenda Constitucional
Égide – defesa, proteção.
Erário – conjunto dos recursos financeiros públicos; dinheiro e bens do 
Estado; Tesouro, Fazenda.
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Escoimada – livre de.
Exarar – registrar por escrito; lavrar.
Exigüidade – insuficiência.
Ex nunc – a partir de agora.

F
Finep – Financiadora de Estudos e Projetos.
FGTS – Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.
Fomentar – promover o progresso, o desenvolvimento de.
Foro – extensão territorial ou limites territoriais em que o magistrado pode 
desempenhar suas funções ou conhecer das questões.
FPM – Fundo de Participação dos Municípios.
Fundeb – Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica 
e de Valorização dos Profissionais da Educação.

G
Guarida – abrigo, refúgio.
Gratificação – remuneração por serviço extraordinário ou por um bene-
fício recebido.

I
ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de 
Serviços.
Ímprobo – quem não é probo, íntegro; desonesto.
Imutáveis – que não pode ser mudado; inalterável.
Inalienabilidade – que não pode ser vendido ou cedido.
Inarredáveis – que não podem ser afastadas.
Indeferir – decidir desfavoravelmente a; negar.
Inexeqüível – que não pode ser executado ou cumprido.
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Inexigibilidade – que não pode ser exigido.
Ingerência – ato ou efeito de ingerir ou ingerir-se; intervenção; 
influência.
Ininterrupto – sem interrupção; contínuo.
Interstício – intervalo.
Intervivos – entre vivos.
Invólucro – aquilo que cobre, que envolve; envoltório.
IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano.
IPVA – Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores.
ISS – Imposto sobre Serviços.
ITBI – Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis.
ITR – Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.

L
LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias. 
Lindeiros – ao lado.
LOA – Lei Orçamentária Anual.
LRF – Lei de Responsabilidade Fiscal.

M
MIP – Manual de Instruções de Pleitos.
MP – Ministério Público.

N
Nefasto – nocivo.
Nepotismo – favorecimento a amigos ou parentes, especialmente de 
quem ocupa cargo público.
Nortear – orientar.
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O
Oneroso – de que resulta encargo.

P
Plurianual – relativo a vários anos; que dura vários anos.
PPA – Plano Plurianual.
Precatórios – ordens de pagamento advindos de sentenças judiciais 
transitadas em julgado que obrigam o pagamento de quantias pelo Poder 
Público.
Precípua – principal; essencial.
Pregoeiro – responsável designado para a condução dos Pregões.
Premência – urgência.
Preterição – é o ato de preterir, não dar importância, deixar de lado, não 
fazer caso.

R
RCL – Receita Corrente Líquida.
RE – Recurso Extraordinário.
Recíproco – mútuo; que se troca entre duas pessoas ou objetos.
Resultado nominal – corresponde à diferença entre o resultado primário 
e a conta de juros líquidos.
Resultado primário – corresponde ao total das receitas não financeiras 
menos o total das despesas não financeiras. 
RGF – Relatório de Gestão Fiscal.
RREO – Relatórios Resumidos da Execução Orçamentária. 
RVE – Relatório de Validação e Encaminhamento.

S
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Samu – Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.
Semovente – que se move por si próprio.
SIAPC – Sistema de Informações para a Auditoria e Prestação de Contas. 
Simetria – correspondência entre duas ou mais situações ou fenômenos.
STF – Supremo Tribunal Federal.
Subsídio – salário; destinado ao pagamento de agentes políticos.
Suprimir – não mencionar ou não deixar publicar; omitir; eliminar; cortar.

T
TAC – Termo de Ajustamento de Conduta.
TCE – Tribunal de Contas dos Estados.
TCU – Tribunal de Contas da União.
Terracap – Companhia Imobiliária de Brasília.
Transmitente – que transmite.

U
Usurpa – apoderar-se astuciosa ou violentamente de uma coisa de que 
alguém legitimamente usufruiu ou que lhe pertence; alcançar sem direito; 
adquirir por fraude; estar a possuir ilegitimamente.
Usucapião – direito de posse de bens móveis ou imóveis, adquirido por 
uso ininterrupto e longo do bem em questão.

V
Vultuoso – importante, considerável.






