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CARTA DO PRESIDENTE
Prezado(a) municipalista,
O evento Novos Gestores tem por finalidade levar aos prefeitos e suas

equipes orientações básicas para o início da gestão que o guiarão e ajudarão no

desenvolvimento de suas políticas locais. Ao longo de todo o mandato, a Entidade estará ao seu lado, apoiando suas iniciativas, orientando os caminhos
a serem seguidos e, atuando politicamente junto ao Congresso Nacional, ao

Executivo Federal, ao Poder Judiciário e aos órgãos de Controle Externo pela

melhoria das relações entre os Entes, por respeito à autonomia dos Municípios
e por mais recursos para melhorar as condições de vida das nossas populações.
Nesta obra, integrante da Coleção Gestão Pública Municipal, sob o título

Jurídico: orientações para uma gestão com integridade, o gestor poderá ter noções básicas da área jurídica, instrumental para o desenvolvimento de todas

as ações públicas que norteadas ao interesse público devem ainda obedecer à
Constituição Federal e às leis.

Uma gestão bem-sucedida passa necessariamente pelo cumprimento

dos princípios constitucionais, e o primeiro deles é o da legalidade, que precisa
ser observado em todas as práticas administrativas. Mais que isso, necessita
ainda conformar suas ações ao direito como um todo (princípio da juridicida-

de), por isso, os itens a seguir elencados precisam ser atendidos com rigor pelos
administradores públicos, sob pena de muitos dissabores ao longo da jornada.
Boa leitura e uma excelente e íntegra gestão!

Glademir Aroldi

Presidente da CNM
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1

NOÇÕES ELEMENTARES PARA
A GESTÃO LOCAL

1.1 Autonomia política, administrativa e financeira
No Brasil, os Municípios foram elevados a Entes da Federação em 1988,

com a promulgação da Constituição Federal ainda em vigor. Eles receberam a

capacidade de exercer direitos e possuir obrigações, com a autonomia garantida pelo ordenamento.

1.1.1 Quais são as autonomias municipais?
Autonomia financeira
A autonomia financeira está direcionada para a possibilidade de Mu-

nicípios arrecadarem tributos próprios, dentro dos parâmetros ditados pela

Constituição Federal. Essa disposição está expressa no art. 30, III, do ordena-

mento constitucional: “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”.

Autonomia política
Esta se refere ao poder de auto-organização, autogoverno. Quanto à ca-

pacidade de organização, permite elaborar a sua lei orgânica, conforme o art.
29 da Constituição Federal de 1988, valendo como Constituição em nível local,

a qual deverá ser votada em dois turnos, com um interstício de dez dias, de-

vendo ser aprovada por dois terços dos membros da Câmara Municipal, que irá
promulgar, atendidos os princípios do art. 29 da Constituição Federal de 1988.

O autogoverno diz respeito à eleição do prefeito, do vice-prefeito e dos

vereadores. A eleição destes ocorre de forma simultânea em todo o Brasil,
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com um mandato de quatro anos. O Poder Legislativo municipal obedece ao

sistema de representação proporcional e partidária, em que o número de representantes é proporcional à população. O Poder Executivo possui funções

de administração e governo, enquanto o legislativo legisla, delibera, fiscaliza
e julga as infrações cometidas pelos representantes dos dois poderes.

Excepcionalmente no ano de 2020, as eleições municipais ocorreram

em novembro, em razão da pandemia do coronavírus. (EC 107/2020)

Autonomia administrativa
Esta refere-se à própria organização municipal, como a realização de

obras públicas, serviços públicos locais e ordenação do território. Podendo
ser extraída da leitura do art. 29 da Constituição Federal de 1988 e do art. 30,
IV, V, VII, VIII e IX (BRASIL, 1988). A autonomia administrativa acaba englo-

bando as demais, pois administrar nada mais é do que tratar de assuntos de

sua competência, buscando atingir os objetivos, por meio da contratação de

funcionários e servidores para que seja feita a realização das atividades administrativas, como contábil, jurídica, educacional, entre outras.

Ao conceder a autonomia aos Municípios, é permitido ao gestor público

a contratação de servidores públicos, execução obras municipais menores, concretização de direitos por meio de políticas públicas, entre outras atribuições.

Em virtude das autonomias, resta garantida a sua própria administração, no
que refere aos assuntos de seu interesse.

1.2 Competências para assuntos de interesse local
A Constituição Federal de 1988 concedeu aos Municípios a competência

para legislar assuntos que sejam de interesse local, mas muitos se perguntam:

o que é interesse local? Ele consiste no interesse público local, aquele que diz
respeito às pessoas que moram nos limites do Município. O critério para a distribuição das competências é o da prevalência do interesse.

À União compete o interesse nacional; aos Estados o interesse regional;

e aos Municípios o interesse local.

As competências municipais possuem incidência em aspectos admi-

nistrativos e financeiros, com limites constitucionais.
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1.2.1 Competências administrativas privativas
Art. 30. [...]
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;
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, incluído o
de 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;
VI – manter, com a cooperação técnica e financeira da União e do
Estado, programas de educação infantil e de ensino fundamental; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006)
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, mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento
e da ocupação do solo urbano;
IX – promover a proteção do patrimônio histórico-cultural local,
observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual.
(BRASIL, 2010)

1.2.2 Competências administrativas comuns
A Constituição Federal (CF) reservou, no art. 23, competências admi-

nistrativas comuns entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Nesse elenco de matérias, as quatro entidades federativas devem atuar. São elas:
Art. 23. [...]
I – zelar pela guarda da Constituição, das leis e das instituições
democráticas e conservar o patrimônio público;
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 histórico, 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 – proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação;
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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 abastecimento 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 a segurança do trânsito. (BRASIL, 2010)

1.2.3 Competências Legislativas do Município
• editar a sua lei orgânica (art. 29, caput, CF);

• legislar sobre assuntos de interesse local (art. 30, I, CF);

• suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, tendo
como parâmetro o interesse local (art. 30, II, CF);

• editar o seu plano diretor (art. 182, §1º, CF);
• competência tributária (art. 156, CF).

1.3 Atribuições do Poder Executivo Municipal
O Poder Executivo Municipal é exercido pelo prefeito, vice-prefeito,

conforme atribuições previstas na Lei Orgânica. Ele é essencial para que o
Município funcione com transparência, assim como para assegurar direitos
e deveres dos cidadãos – sempre buscando o bem-estar comum.

Em síntese, cabe ao Poder Executivo converter os mandamentos abs-

tratos (regras estabelecidas pela Câmara) em atos administrativos concretos
que viabilizem o exercício da atividade administrativa.

A atividade administrativa pode ser dividida da seguinte maneira:
• atividade de fomento: incentivo à iniciativa privada para a reali-

zação do interesse público. Ex.: incentivos fiscais para a instalação
de indústria;

16
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• polícia administrativa: consiste nas restrições ao exercício de direi-

tos individuais em prol do coletivo. Ex.: vigilância sanitária e concessões de alvarás;

• serviço público: toda atividade que objetiva satisfazer necessidades

coletivas. Pode ser realizada direta ou indiretamente. Ex.: serviços de
educação e saúde de forma direta e transporte coletivo, em regra, de

forma direta por meio de concessão para empresa privada de ônibus;

• intervenção administrativa: compreende a regulamentação e fiscalização da atividade econômica de natureza privada, bem como a

própria atuação direta do Estado na atividade econômica, normal-

mente por meio de empresas públicas e sociedades de economia mista.

1.4 Atribuições do Poder Legislativo Municipal
O vereador atua como representante da sociedade, por isso sua escolha

para representar o eleitor. Refere o art. 1º da Constituição que o poder emana
do povo que o exerce de forma direta e por meio de seus representantes.

A função principal da Câmara é fazer leis (função legislativa). Essa fun-

ção revela a soberania popular no seu sentido mais latente, qual seja, o povo

decidindo por meio de seus representantes eleitos (vereadores) a respeito de
quais parâmetros normativos (limites legais) tem o Poder Executivo para de-

sempenhar a sua missão. Em síntese, aparece aqui o princípio da legalidade a
revelar que ao agente público só é permitido fazer o que está expressamente
definido em lei.

Outra importante é a fiscalizadora, que pode ser exercida individual-

mente por seus membros ou por comissão designada para esse fim. Esse controle político é um dos pilares da separação dos poderes e do próprio regime
democrático.

Ainda há a função de julgar as contas do governo exercido junto ao Mu-

nicípio, após análise do Tribunal de Contas do Estado, formalizada pela emissão

de parecer prévio que, nos termos do art. 31 da Constituição Federal, só deixará

de prevalecer pelo voto desfavorável de dois terços de votos dos membros da
Câmara Municipal. A função do vereador, aqui, não é se manifestar contra ou

a favor do prefeito ou do ex-prefeito, mas confirmar se a administração municipal foi ou não exercida com eficiência pelo gestor público.
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Além disso, cabe registrar a função administrativa da Câmara na gestão

de pessoal interna e contratos necessários para sua manutenção e funciona-

mento, bem como a função de assessoramento ao Executivo que se traduz nas
indicações e/ou pedidos de providência.

1.5 Leis essenciais para o funcionamento da gestão local
1.5.1 Constituição Federal
A Constituição é a lei das leis dentro do sistema jurídico do país. O Es-

tado brasileiro (República Federativa do Brasil) se expressa para concretizar
os mandamentos contidos na Lei Fundamental. Não há vontade acima da
Constituição, que:

• fixa os princípios diretores segundo os quais se deve formar a unidade política e desenvolver as tarefas estatais;

• define procedimentos para a solução dos conflitos no interior da
comunidade;

• disciplina a organização e o processo de formação da unidade política e da atuação estatal; e

• cria as bases e determina os princípios da ordem jurídica global.

1.5.2 Lei de Responsabilidade Fiscal
A Lei Complementar 101/2000, mais conhecida como Lei de Respon-

sabilidade fiscal, tem como principais objetivos o planejamento, a transparência, o controle e a responsabilização, objetivando o equilíbrio financeiro
das contas públicas.

O planejamento será norteado pelo Plano Plurianual (PPA), a Lei de Di-

retrizes Orçamentárias (LDO), a Lei Orçamentária Anual (LOA) e as audiências

públicas, que possibilitarão a participação da população na discussão destes
instrumentos de planejamento.

A transparência se dará por meio dos Relatórios Resumidos da Execu-

ção Orçamentária (RREO) e Relatórios de Gestão Fiscal (RGF), suas respectivas
publicações e pela publicação em tempo real das entradas de receitas e saídas
correspondentes às despesas, além dos processos licitatórios, dos contratos
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neles originados e dos pagamentos efetuados por conta destes. O controle

será exercido pelos Tribunais de Contas, pelos órgãos de controle interno e
pela sociedade.

Por fim, a responsabilização do agente terá como base a Lei 10.028/2000

(Lei de Crimes Fiscais), que imputa punições aos gestores que desrespeitarem
a legislação e que, para tanto, alterou o Código Penal e o Decreto-Lei 201/1967,
que estabelece os crimes de responsabilidade dos agentes políticos locais.

1.5.3 Lei 4.320/1964
A Lei 4.320/1964 é a legislação em vigor de maior importância para a

contabilidade das entidades do setor público, pois define procedimentos espe-

cíficos para sua realização. Ela dispõe sobre normas gerais de direito financeiro
para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados,

dos Municípios e do Distrito Federal, e deve ser trabalhada conjuntamente
com a Lei de Responsabilidade Fiscal.

1.5.4 Lei Orgânica
É a lei básica de organização do Município. Ela deve atender aos precei-

tos e princípios da Constituição da República, bem como da Carta estadual.
Nela estarão expressas as competências dos poderes municipais e as compe-

tências privativas do prefeito municipal, entre outras regras que nortearão a
ação administrativa e legislativa no Município. A Lei Orgânica, após aprovada
por dois terços dos membros da Câmara, por ela será promulgada.

1.5.5 Estatuto dos Servidores Públicos Municipais
Com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), exarada em agos-

to de 2007 nos autos da ADI 2.135/DF, retornou o mandamento original da

Constituição relativo à necessidade de estabelecimento de um regime jurídico
único (estatutário ou celetista) para os servidores públicos.

Escolhido o regime estatutário, deve ser ele estabelecido por uma lei

específica (Estatuto) em que estará regrada a relação entre os servidores e a

administração. Nela encontraremos os direitos e os deveres dos agentes pú-
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blicos, assim como dispositivos a respeito do processo administrativo, dentre
outras normas de organização interna do serviço público no Município.

1.5.6 Lei de Estrutura Administrativa Municipal
Os órgãos integrantes do Poder Executivo (secretarias, diretorias, se-

tores, seções etc.) são criados na Lei de Estrutura. Nela está a organização da

chamada “máquina administrativa” com definição clara de atribuições. Em

regra, a Lei de Estrutura deve dispor também sobre os Quadros de Cargos e
respectivas funções.

1.6 Controle de Constitucionalidade
O sistema de controle de constitucionalidade brasileiro divide-se, ba-

sicamente, em político e jurídico. O sistema político é exercido por órgãos de
natureza política e ocorre durante o transcurso do processo legislativo. Já o jurí-

dico se dá no âmbito do Poder Judiciário na modalidade concentrada ou difusa.
A modalidade denominada controle difuso é aquela levada a efeito por

qualquer órgão do Judiciário (juiz ou tribunal) no curso de qualquer ação (via

incidental). Aqui a questão constitucional não é objeto (pedido) da ação e sim
questão prejudicial. A decisão somente produz efeito entre as partes. O efeito

erga omnes (que vale para todos) pode ser conferido por meio de resolução do
Senado ou Assembleia Legislativa, conforme o caso.

Na modalidade denominada controle concentrado não há lide. O ob-

jetivo da ação é o controle da lei em abstrato, ou seja, a questão da constitucionalidade é objeto (pedido) na ação e mérito no processo. A decisão produz
efeito erga omnes (contra todos) e vinculante.

Chama a atenção, no que toca ao controle concentrado de constitucio-

nalidade das leis municipais, a impossibilidade de se levar – por meio de ação

direta de inconstitucionalidade – uma lei municipal até o Supremo Tribunal
Federal (STF) para que ele verifique sua compatibilidade ou não com a Cons-

tituição Federal. Essa é, sem dúvida, uma lacuna da nossa forma de Estado
federal, não corrigida pela possibilidade de arguição de descumprimento de

preceito fundamental (ADPF) que admite como objeto ato normativo municipal.
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Assim, assume importância, no controle concentrado, o papel dos

Tribunais de Justiça dos Estados. Ele é que realizará a verificação da cons-

titucionalidade ou não da lei local. E essa verificação terá como parâmetro
de controle a Constituição Estadual. Interessante destacar que não cabe ao

Tribunal de Justiça analisar a constitucionalidade da lei municipal perante a
Constituição da República.

Assim, quando a chefia do Poder Executivo municipal verificar que uma

lei local aprovada na Câmara de Vereadores desborda dos limites da Constitui-

ção do Estado, pode ele provocar, na via da ação direta, o Tribunal de Justiça
respectivo para que se manifeste a respeito.

Quanto ao procedimento para ingresso, deverá, em regra, estar disci-

plinado no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado, cabendo ao

procurador do Município buscar as informações necessárias para a correta
propositura da ação.

Portanto, devem os agentes públicos locais zelarem pela constituciona-

lidade das leis que regem o dia a dia dos Municípios e o instrumento da ação
direta de inconstitucionalidade cumpre esse desiderato.

1.7 Tributos Municipais
1.7.1 Impostos
A Constituição Federal determina a competência dos Municípios para

instituir impostos no art. 156, a saber:

Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre:
I - propriedade predial e territorial urbana;
II - transmissão “inter vivos”, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos
reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de
direitos a sua aquisição;
III - serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art.
155, II, definidos em lei complementar. (BRASIL, 2010)

Elencados esses impostos municipais, verifica-se que a Constituição

atribui aos Municípios o poder-dever de instituí-los e arrecadá-los. Ademais,
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a LRF estabelece como premissa do cumprimento da Responsabilidade Fiscal
a instituição, a previsão e a efetiva arrecadação de todos os impostos de competência do Ente público.

IPTU
O IPTU é o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana. O

IPTU, em sua materialidade, tem como hipótese de incidência a propriedade

do bem imóvel. Logo, o tributo recai sobre a propriedade, não tendo como relevante as condições econômicas do contribuinte.

Ser proprietário, para fins da materialidade do imposto, significa, de

forma ampla, ter o domínio útil ou a posse do imóvel, isto é, a possibilidade

de usar, gozar e dispor do imóvel. Além disso, é necessário que o imóvel esteja
situado em zona urbana, a qual deve ser definida em lei municipal.

Importante destacar, contudo, que, para ser considerada zona urbana,

uma determinada área deve possuir no mínimo dois dos cinco melhoramentos a seguir:

i. meio-fio ou calçamento, com canalização de águas pluviais;
ii. abastecimento de água;

iii. sistema de esgotos sanitários;

iv. rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar; e

v. escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de três
quilômetros do imóvel construído.

O IPTU é lançado ex officio, ou seja, é a autoridade fiscal quem, baseada

em prévia apuração do valor venal, calcula o tributo e emite a notificação ou o
“carnê” para pagamento. Recebido o lançamento ou o “carnê”, o contribuinte
pode impugná-lo, seja administrativa ou judicialmente.

Cabe lembrar que o STJ expediu súmula (Súmula 397 do STJ) pacifi-

cando o entendimento de que o contribuinte é notificado pelo envio do carnê

à residência, não havendo necessidade de a fazenda municipal ter que notificá-lo em ato diverso.
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É de competência de cada Município delimitar a data em que terá ocor-

rido o fato gerador.

Na data delimitada, será considerada a existência, ou não, de imóvel e

suas edificações.

O momento para a cobrança do imposto se dá quando o imóvel está

apto para moradia.

A base de cálculo, por sua vez, é o valor venal do imóvel. O valor venal

pode ser apurado pela prefeitura, levando em consideração as características
da zona urbana, como a idade do imóvel, os preços de transações praticadas
no local, entre outros. Essa apuração deve culminar na edição de uma Planta
Genérica de Valores, que é um parâmetro para a aferição do verdadeiro valor
venal de determinado imóvel.

É importante que o valor venal seja atualizado por meio de lei, jamais

por decreto (STF, RE 92.335/SP, RTJ 96/880). Porém, o Município pode corri-

gir monetariamente o imposto por decreto, em percentual ao índice oficial de
correção monetária (Súmula 160 do STJ).

Por fim, conforme o art. 156, §1º, da Constituição Federal, a alíquota

do IPTU pode ser progressiva, isto é, pode variar conforme a valorização do
imóvel no tempo.

ITBI
O ITBI é o Imposto sobre Transmissão inter vivos, a qualquer título,

por ato oneroso, de Bens Imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos
reais sobre Imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos à sua
aquisição.

Cumpre salientar que é necessário que haja a transmissão do bem imó-

vel – o simples contrato de promessa de compra e venda não tem o condão de
configurar hipótese do fato gerador. Além disso, o imposto deve ser recolhido

no território onde se situa o imóvel. Ademais, se a transferência do bem imóvel se der por ato gratuito, a competência para exigir o tributo será do Estado,
e não do Município, conforme dispõe a Constituição Federal.

A base de cálculo do imposto é o valor venal dos bens ou direitos a se-

rem transmitidos.
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É importante destacar que o valor venal não necessariamente coincide

com o preço de venda do imóvel. Se houver um contrato de compra e venda por

um preço abaixo do valor venal do imóvel, o fisco municipal deixa de arreca-

dar – aí que reside a importância de apurar o verdadeiro valor venal do imóvel.

Nesse sentido, compete à fazenda municipal estipular o valor venal para

fins da base de cálculo, levando em consideração as imposições no âmbito da

política tributária local e o valor de mercado do imóvel, quando aceitos pelo
fisco como parâmetros para a base de cálculo.

Por sua vez, de acordo com o art. 39 do Código Tributário Nacional,

a alíquota não poderá exceder àquela fixada pelo Senado Federal, que atual-

mente se encontra no patamar máximo de 4% (Resolução 99/1981 do Senado

Federal). Importante mencionar que é inconstitucional a lei que estabelece
alíquotas progressivas para o ITBI (Súmula 656 do STF).

ISS
O Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza é regulamentado pela

Lei Complementar 116/2003. Nessa lei, está prevista uma lista anexa que

delimita quais serviços podem ser exigidos pelo Município. A materialidade
do ISS é a prestação de um serviço a outrem, que normalmente é a noção de
trabalho que corresponde a um “fazer”.

Conforme Barreto, serviço é um tipo de trabalho que alguém desempe-

nha para terceiros. Para Barreto, serviço é todo esforço humano desenvolvido

em benefício de outra pessoa (BARRETO, 2003). Portanto, ocorrerá a incidên-

cia do ISS se houver um negócio jurídico mediante o qual uma das partes se
obrigue a praticar certa atividade, de natureza física ou intelectual.

Cabe ressaltar que a lista de serviços arrolados pela LC 116/2003 é taxa-

tiva quanto ao seu gênero e extensiva quanto à sua espécie, isto é, quanto aos
subitens previstos na lista, sobretudo os que preveem as expressões “congêne-

res” e “outros”, de acordo com o recente entendimento do STF no RE 784.439.

O gestor deve estar sempre atento a esse imposto, pois muitos serviços

que estão elencados na lista anexa à lei complementar 116/2003 deixam de

ser cobrados ou não são cobrados da forma adequada. Além disso, o Supremo
Tribunal Federal recentemente tem julgado vários casos sobre o tema, que
podem afetar diretamente os serviços sobre os quais recai o imposto.
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Importante ressaltar onde é devido o recolhimento do ISS. O aspecto

espacial delimita o local no qual deve ocorrer o fato descrito abstratamente
na norma, isto é, a área espacial na qual se estende a competência do Muni-

cípio. Há de se mencionar, também, que o princípio da territorialidade não é

absoluto, podendo ocorrer a incidência ou não entre o aspecto espacial com o
âmbito territorial, podendo a prestação do serviço prolongar sua consumação.
A LC 116/2003, em seu art. 3º, prevê que: “o serviço considera-se pres-

tado e o imposto devido no local do estabelecimento prestador ou, na falta

do estabelecimento, no local do domicílio do prestador, exceto nas hipóteses
previstas nos incisos I a XXV, quando o imposto será devido no local: (...)”. Ou

seja, a lei definiu, como regra, que a competência para exigir o ISS é do Município onde se situa o local do estabelecimento do prestador e, na falta desse, o
local onde se situa o domicílio do prestador.

Ademais, de acordo com o art. 4º da LC 116/2003, basta, para a caracte-

rização do estabelecimento prestador, o lugar onde o contribuinte desenvolve

suas atividades, configurando sua unidade econômica ou profissional, sendo

irrelevantes as denominações de sede, filial, agência, posto de atendimento,
sucursal, escritório de representação ou contato ou quaisquer outras que venham a ser utilizadas.

A base de cálculo do imposto é o preço do serviço prestado, conforme

o art. 7º da LC 116/2003. Por fim, a alíquota do ISS não poderá ser superior

a 5%, de acordo com o art. 8º, II, da LC 116/2003, nem inferior a 2% sobre o

valor do serviço prestado, de acordo com o art. 8º-A da LC 116/2003, introduzido pela LC 157/2016.

1.7.2 Taxas
Consoante a previsão do art. 145, II, da Constituição Federal, e do art.

77 do CTN, quando o Município prestar um serviço específico e divisível, ou

exercer caráter fiscalizatório, poderá instituir taxa para que exista a manutenção do serviço posto à disposição ou prestado à comunidade. Esse tributo está

sujeito aos princípios tributários da legalidade, anterioridade e noventena e
pode ser dividido em duas modalidades:
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Taxas do Poder de Polícia
Essas taxas têm como fato gerador o exercício regular do poder de polícia,

que nada mais é do que a atividade administrativa. O art. 78 do CTN conceitua
como sendo o poder de polícia a atividade da administração pública que, limi-

tando 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 tranquilidade pública ou ao respeito à propriedade e aos
direitos individuais ou coletivos.

Importante destacar que a taxa somente poderá ser cobrada se efeti-

vamente prestado o serviço. Um exemplo de taxa que pode ser cobrada pelo

Ente municipal é a taxa de licença e localização e funcionamento, desde que
o Município tenha em sua estrutura órgão administrativo que fiscalize a exis-

tência de condições de segurança, higiene, entre outros (RE 222.251, STF e
REsp 152.476, STJ).

Taxa de Serviço
Segundo o CTN, esses serviços têm de ser específicos, quando possam

ser destacados em unidades autônomas de intervenção, de unidade ou de necessidades públicas; e divisíveis, quando suscetíveis de utilização, separadamente, por parte de cada um dos seus usuários.

Nesse sentido, é inconstitucional a criação de taxa de serviços gerais,

devendo comportar os requisitos já mencionados. Exemplo de taxa de serviço que pode ser cobrada é a taxa de coleta de lixo, declarada constitucional.

1.8 Instrumentos de Planejamento
Os atos mais importantes para o Ente municipal e para os cidadãos são

os planos e os orçamentos. Os três instrumentos de ação municipal são o plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais, previstos
no art. 165 da Constituição Federal.

26

Coleção Gestão Pública Municipal
Novos Gestores 2021-2024

1.8.1 Plano Plurianual (PPA)
O plano plurianual é o instrumento gerencial de planejamentos das

ações municipais de caráter estratégico e político, que deve evidenciar o pro-

grama de trabalho do governo manifesto nas políticas, nas diretrizes e nas
ações para o longo prazo e os respectivos objetivos a serem alcançados, quantificados fisicamente.

O PPA se restringe às regras estabelecidas pela Constituição Federal, em

decorrência do veto imposto ao art. 3º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF).
O plano deverá ser encaminhado para a Câmara de Vereadores até a data es-

tabelecida pela Lei Orgânica do Município, e ele compõe-se, em suma, de dois
grandes módulos: a base estratégica e os programas.

A base estratégica compreende a análise da situação econômica e so-

cial; diretrizes, objetivos e metas estabelecidas pelo chefe do Poder Executivo;
previsão dos recursos orçamentários e sua distribuição entre os setores e/ou

entre programas; diretrizes, objetivos e metas dos demais órgãos compatíveis
com a orientação estratégica do chefe do Poder Executivo.
Por sua vez, os programas compreendem:

i. a definição dos problemas a serem solucionados e

ii. o conjunto de ações que deverão ser empreendidas para alcançar os
objetivos estabelecidos.

1.8.2 Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO)
De acordo com o art. 165, § 2º, da Constituição Federal, a LDO:
• compreenderá as metas e as prioridades da administração pública

federal, incluindo as despesas de capital para o exercício financeiro
subsequente;

• orientará a elaboração da LOA;

• disporá sobre as alterações na legislação tributária; e

• estabelecerá a política de apreciação das agências financeiras oficiais de fomento.
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Com a edição da LRF novos conteúdos foram introduzidos na LDO:
• dispor sobre o equilíbrio entre receitas e despesas – art. 4º, inc. I,
alínea “a”;

• estabelecer os critérios e a forma de limitação de empenho, pelo

descumprimento das metas de resultado ou se o limite máximo de
endividamento for ultrapassado – art. 4º, inc. I, alínea “b”;

• estabelecer normas relativas ao controle de custos e à avaliação dos
resultados dos programas financiados com recursos dos orçamentos – art. 4º, inc. I, alínea “e”;

• estabelecer, independentemente de outras disposições legais, condições e exigências específicas para transferências de recursos a entidades públicas e privadas – art. 4º, inc. I, alínea “f”;

• elaborar o Anexo de Metas Fiscais – art. 4º, §§ 1º e 2º, incs. I a V, avaliando a renúncia de receitas, as metas de resultado nominal e primário e a expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado;

• elaborar o Anexo de Riscos Fiscais, no qual serão avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas,

informando as providências a serem tomadas, caso se concretizem
– art. 4º, § 3º;

• deve ser objeto de apreciação em audiências públicas a serem realizadas pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo – art. 48 e parágrafo único, inc. I (alterado pela LC 131/2009).

Dentre essas novas disposições, merecem cuidado o anexo de metas fis-

cais e o anexo de riscos fiscais. O anexo de metas fiscais compreende as metas
anuais, em valores correntes e constantes, relativas a receitas, despesas, resultados nominal e primário e montante da dívida pública, para o exercício a que
se referirem e para os dois seguintes. O anexo deverá dispor sobre:

• avaliação do cumprimento das metas relativas ao ano anterior;

• demonstrativo das metas anuais, instruído com memória e metodo-

logia de cálculo que justifiquem os resultados pretendidos, comparando-as com as fixadas nos três exercícios anteriores, e evidencian-
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do a consistência delas com as premissas e os objetivos da política
econômica nacional;

• evolução do patrimônio líquido, também nos últimos três exercícios, destacando a origem e a aplicação dos recursos obtidos com a
alienação de ativos;

• avaliação da situação financeira e atuarial: a) dos regimes gerais de
previdência social e próprio dos servidores públicos e do Fundo de
Amparo ao Trabalhador; b) dos demais fundos públicos e programas
estatais de natureza atuarial;

• demonstrativo da estimativa e compensação da renúncia de receita e da margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter
continuado.

Por sua vez, o anexo de riscos fiscais compreende a avalição dos passivos

contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, informando
as providências a serem tomadas, caso se concretizem.

Ademais, de acordo com o § 4º do art. 166 da Constituição, as emendas

ao projeto da LDO não poderão ser aprovadas se forem incompatíveis com o

plano plurianual. O projeto da LDO deverá ser encaminhado à Câmara de Ve-

readores até o final do primeiro semestre de cada ano ou, se for o caso, até a
data estipulada pela Lei Orgânica do Município.

1.8.3 Lei Orçamentária Anual (LOA)
O projeto de lei orçamentária anual deverá ser elaborado de forma

compatível com o PPA, LDO e com as normas estabelecidas pela LRF. A LOA é

o instrumento que possibilita a realização das metas e das prioridades estabelecidas na LDO. É um plano de trabalho descrito por um conjunto de ações

a serem realizadas para atender à sociedade. É onde se estabelece a previsão
de todas as receitas a serem arrecadadas no exercício financeiro e a fixação
de todos os gastos que os poderes e os órgãos estão autorizados a executar.

Garante o gerenciamento anual das origens e das aplicações de recur-

sos, definindo os seus montantes e como serão aplicados pela administração
pública. Compreende um conjunto de ações que abarcam desde a construção

de uma visão de futuro até a definição e a execução de metas físicas e finan-
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ceiras a serem atingidas e dos pormenores que possam ser vislumbrados. Representa a expressão monetária dos recursos que deverão ser mobilizados, no

período específico de sua vigência, visando à execução das políticas públicas
e do programa de trabalho do governo.

Através da Portaria 42/1999, ficou definido que as ações constantes

das leis orçamentárias serão identificadas em termos de função, subfunção,
programa, ação (projetos, atividades ou operações especiais), sendo os dois

primeiros (função e subfunção) classificados a partir de tabela anexa à Por-

taria, e os dois seguintes (programa e ação) estabelecidos em ato próprio de
cada Ente da Federação.

A LOA compreenderá o orçamento fiscal dos órgãos e das entidades da

administração direta, indireta, inclusive fundações instituídas e mantidas

pelo poder público, bem como seus fundos, o orçamento de investimento das
empresas em que a administração pública, direta ou indiretamente, detenha

a maioria do capital social com direito a voto e o orçamento da seguridade

social, abrangendo todas as entidades e os órgãos a ela vinculados, da administração direta ou indireta, bem como os fundos e fundações instituídos e
mantidos pelo poder público (CF, § 5° do art. 165).

A Lei 4.320/1964, em seu art. 22, define o conteúdo e a forma da proposta

orçamentária em complemento ao dispositivo constitucional citado, contendo:
i. mensagem;

ii. projeto de lei do orçamento;
iii. tabelas explicativas;

iv. especificação dos programas especiais de trabalho.
Ademais, devem acompanhar o projeto de lei orçamentária o demons-

trativo regionalizado do efeito, sobre as receitas e as despesas, decorrente de
isenções, anistias, remissões, subsídios e benefícios de natureza financeira,

tributária e creditícia (art. 165, § 6º, e LRF, art. 5º, inc. II); e o demonstrativo

da compatibilidade da programação dos orçamentos com os objetivos e as
metas constantes do documento de que trata o § 1º do art. 4º (Anexo de Metas
Fiscais) – LRF, art. 5º, inc. I.
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1.9 Controles interno e externo
Toda atividade humana, individual ou coletiva; privada ou pública;

social, profissional ou econômica; necessita de controle interno, prévio e concomitante à sua execução e controle externo relativamente concomitante à

sua conformidade com as regras, os parâmetros e as normas estabelecidas

pelos diversos sistemas (civilizatórios, morais, éticos, culturais, legais etc.) a

que estão submetidos os indivíduos e as sociedades em que vivem. São os denominados “códigos” ou “mandamentos”, que podem ser escritos ou mesmo
orais e consuetudinários.

1.9.1 Controle Interno
Na administração pública, temos regras específicas de conduta, princí-

pios que todo agente, por gerir a coisa pública que não lhe pertence, deve cumprir rigorosamente, sob pena de responsabilização pelas inconformidades e

o consequente sancionamento previsto para reparar e coibir ações desviadas
das normas preestabelecidas.

Nesse sentido, torna-se imperioso aos administradores práticas de con-

trole interno permanente em todas as áreas e atividades realizadas durante o
período de mandato democraticamente delegado pelo povo.

Recomenda-se que tão logo eleitos os novos responsáveis, ainda no

período de transição governamental, acionem o sistema de controle interno
do Município para que, juntamente com a nova equipe, deflagrem as ações

necessárias à continuidade administrativa, evitando que ocorram situações

indesejáveis causadoras de prejuízos à população que usufrui dos serviços
públicos prestados.

O Sistema de Controle Interno (SCI) no âmbito municipal tem regra-

mento constitucional no caput do art. 31: “A fiscalização do Município será

exercida pelo Poder Legislativo Municipal, mediante controle externo, e pelos
sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal, na forma da lei”,
bem como nos arts. 70 (dever de prestar contas); e 74 (atividades, responsabilidades e obrigações atribuídas ao sistema).
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Igualmente, as Leis Orgânicas Municipais e a Lei Federal 4.320/1964

definem atividades específicas que ficam a cargo dos controladores internos
e que devem ser executadas com independência, abrangência e competência
técnica.

Com o advento da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), LC 101/2000,

as tarefas e as atribuições do Controle Interno foram majoradas significati-

vamente, tornando-se mais complexas e mais importantes no contexto da
administração pública, nos três níveis de governo.

A seguir, veio a Lei 10.028/2000, que estabeleceu sanções e penas, in-

clusive pecuniárias e de restrição de liberdade, aos que dão causa a condutas
vedadas pela LRF.

Principais atribuições do SCI:
• avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual (PPA)

e a execução dos programas constantes da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA);

• verificar a legalidade dos atos administrativos, medindo os resulta-

dos relativos à eficácia e à eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial;

• atentar para o cumprimento de todos os limites, obrigações e prazos
impostos pela legislação;

• avaliar a aplicação das subvenções e das transferências de recursos
da União e dos Estados;

• avaliar as renúncias de receita que impliquem redução discriminada
de tributos ou contribuições e outros benefícios que possam corresponder a tratamento diferenciado;

• verificar o cumprimento das obrigações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, assinando o relatório da Gestão Fiscal, certi-

ficando o cumprimento ou o descumprimento das obrigações decorrentes da LRF.

A atuação do Sistema de Controle Interno abrange os poderes do Muni-

cípio e todas as unidades e as entidades que integram a administração direta

e indireta, relativamente aos atos praticados pelos agentes a elas vinculados.

Deve organizar-se a partir de lei que institui o sistema e estabelece suas fun-
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ções, bem como de regulamento que lhe dará suporte para a execução das
suas obrigações.

Funciona, também, como órgão auxiliar dos Tribunais de Contas, no

exercício de suas funções de controle externo, produzindo relatórios com

alertas ao gestor sobre eventuais descumprimentos da legislação pertinente

ou riscos de acontecerem, sugerindo ações preventivas sobre práticas inadequadas e com grau de risco elevado, evitando-as ou corrigindo-as, prevenindo
penalizações do gestor e/ou do Ente público.

Assim, considera-se que um Sistema de Controle Interno estruturado

e eficiente é uma ferramenta fundamental para auxiliar a administração do
Município, devendo estar permanentemente ativo, executando tarefas que
conferem integridade e legitimidade aos atos de gestão.

1.9.2 Controle Externo
O Sistema de Controle Externo das administrações públicas brasilei-

ras pode ser subdividido em dois grupos. Controle público: tribunais de con-

tas, ministério público e controladorias. Controle social: imprensa, cidadãos,
ONGs e observatórios.

Tribunais de Contas
No que diz respeito aos tribunais de contas, a Constituição Federal define

seu papel no capítulo que trata do Poder Legislativo, especialmente na seção

que trata da Fiscalização Contábil, Financeira e Orçamentária, arts. 70 a 75.
O parágrafo único do art. 70 estabelece que: “prestará contas qualquer pessoa

física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie

ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza pecuniária”.
Sendo assim, o dever de prestar contas se estende a todos que de forma direta
ou indireta apliquem recursos obtidos da sociedade para executar ações ou
prestarem serviços que se destinam à população.

A administração pública, na res publica é a atividade de quem não é se-

nhor absoluto devendo, portanto, prestar contas de seus atos. O exercício do
poder pelos governantes fundamenta-se no princípio republicano da igualdade
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entre as pessoas. O responsável é aquele que pratica ato ou fato, em virtude de

dever constituído pela norma jurídica. Nesse sentido, o governante seja ou não
“culpado” por atos ou fatos praticados com discricionariedade deve garantir e

assumir as consequências, sendo-lhes imputável responsabilidade em razão
de norma por ventura descumprida.

O poder público não é um poder pessoal. Está vinculado a uma conduta

estabelecida e deve observar, dentre outros, os princípios do art. 37 caput da
Constituição Federal: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e

eficiência. Deve, ainda, pautar seus atos pela probidade, transparência, razoa-

bilidade e economicidade. Suas ações devem atentar, sempre, para o princípio
da finalidade (bem comum dos governados) e o interesse público.

A atuação do administrador público está sujeita a controles, sendo pes-

soal sua responsabilidade relativamente aos atos e fatos de sua gestão.

A responsabilidade sobre irregularidades aponta-

das em relatórios e processos relativos ao controle

externo de contas públicas, tanto na doutrina ma-

joritária do Direito Administrativo pátrio, como na
jurisprudência dos tribunais de contas, recai sobre
a alta administração do órgão, mesmo que ela, diretamente, não lhes tenha dado causa. Portanto, a res-

ponsabilidade do gestor de maior grau hierárquico
não se exclui com a indicação de um agente público

ou de estruturas de governança que executem as
tarefas, fiscalizem os atos e instruam processos nas
áreas de atuação a eles delegadas.

Ao identificar falhas que causem prejuízo e/ou danos aos cofres públi-

cos, os órgãos de controle poderão vir a responsabilizar, por culpa in vigilando,
o superior hierárquico e/ou a alta administração do órgão. Da mesma forma,

nos casos em que forem identificadas falhas por imperícia do agente ou da
equipe designada para executar determinada tarefa, a responsabilização pode
se dar, em razão da culpa in eligendo.

34

Coleção Gestão Pública Municipal
Novos Gestores 2021-2024

Os tribunais de contas adotam a teoria da responsa-

bilidade objetiva. Sendo assim, basta a ocorrência do
fato para imputar ao autor a responsabilidade pelo
devido ressarcimento, isto é, não há a necessidade de
se apurar se houve culpa na prática do ato irregular.

Na responsabilidade objetiva, a atitude culposa ou
dolosa do agente causador do dano é de menor rele-

vância, pois, desde que exista relação de causalidade

entre o dano e o agente responsável pelo Ente que lhe

deu causa, surge o dever de indenizar, quer tenha ele
agido ou não culposamente, por restar configurada
culpa in eligendo ou culpa in vigilando.

O sistema de controle de contas públicas nacionais não está estrutu-

rado de forma hierárquica, ou seja, o Tribunal de Contas da União (TCU) e os

Tribunais de Contas dos Estados (TCEs) e Municípios (TCMs) são instituições

autônomas, com leis orgânicas e regulamentos próprios, dentro dos princípios
gerais estabelecidos pela Constituição Federal. Na prática, todavia, em razão

da capacidade técnica e da abrangência das matérias apreciadas e julgadas
pelo TCU, estas têm sido adotadas para fundamentar decisões das demais
cortes de contas.

Sendo assim, é recomendável que se acompanhem as decisões e as pu-

blicações do TCU, utilizando-as como subsídio nas práticas de gestão adotadas
pela administração das entidades públicas em todos os níveis.

Destarte, a ausência de uma lei que regule a atuação dos TCs obriga os

gestores e suas equipes técnicas a terem conhecimento pleno das exigências

estabelecidas nas normas, nos regulamentos e nos demais regramentos (pro-

líficos, complexos e de livre interpretação pelos agentes que os aplicam) adotados pelos órgãos de controle, em todos os níveis de jurisdição.

De maneira geral, os controladores de contas exercem sua missão por

amostragem através de auditorias, inspeções, análise de denúncias ou quando
requisitados por outros órgãos de controle. As auditorias/inspeções podem ser:
a priori, quando é possível a emissão de medidas cautelares que determinam a
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interrupção de procedimentos; concomitantes, em que há acompanhamento
de ações e desenvolvimento de programas, determinando correções e reco-

mendações que, se não acatadas, podem gerar sanções aos responsáveis; e a
posteriori, que ocorrem após a conclusão da atividade e geram relatórios que,

após os esclarecimentos prestados (princípio da ampla defesa e do contraditório), serão levados a julgamento pela corte respectiva.

Acompanhe todas as ações, os procedimentos e os

processos em tramitação nas cortes de contas, cumprindo determinações, prazos para manifestação e

possíveis desdobramentos relacionados a julgamen-

tos que envolvam o Ente público pelo qual se é respon-

sável. A partir do início de um mandato, os novos ad-

ministradores assumem a responsabilidade por atos
que se originaram inclusive em gestões anteriores.

Irregularidades verificadas pelos novos gestores devem ser sanadas com
a responsabilização daqueles que lhe deram causa, mediante procedi-

mento administrativo sindicante que os identifique e torne possível a
recomposição dos cofres públicos.

Mantenha o controle interno e os setores jurídico e

contábil permanentemente atualizados e empode-

rados junto aos setores da administração, no que diz
respeito a recomendações e exigências dos órgãos de
controle, sob pena de gravosas sanções, inclusive à
pessoa física do responsável maior pela entidade.

Informe-se sobre todos os procedimentos em curso ou mesmo encer-

rados com decisão da corte para, se for o caso, adotar medidas corretivas ou
sustar práticas irregulares, sob pena de responsabilização das que ocorrerem
no seu período de gestão.
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Ministério Público
A partir da Constituição de 1988, o Ministério Público assumiu protago-

nismo no controle da sociedade como um todo e consequentemente no que se
refere às contas públicas. Com características próprias de independência institucional (cada ente ministerial pode atuar em nome da lei e da sociedade) e

funcional (todos os membros, individualmente ou em estruturas coordenadas,
têm liberdade para agir), o MP promove permanentemente inquéritos, ações,
recomendações, enfim, diversos procedimentos investigatórios em relação a

atos de gestão dos administradores, razão pela qual todos devem estar atentos,
acompanhando essas ações, mantendo-as sob controle, sob pena de surpresas

desagradáveis, que podem trazer prejuízos pessoais ou ao Ente público, nos
casos em que não há justificativas para sua execução.

O MP seguidamente propõe acordos com a administração através do denominado Termo de Ajustamen-

to de Conduta (TAC). Nesses casos, a administração
assume compromissos de cessar ou realizar ações
corretivas em relação a determinada matéria.

Os ajustamentos estipulam prazos para determinada

ação ou correção. Se não cumpridos, sem a devida

justificativa, haverá penalização aos responsáveis
que se comprometeram perante o MP.

Sendo assim, recomenda-se muito cuidado, para somente assinar um
TAC, se realmente houver condições de atender aos termos pactuados,

na medida em que seu descumprimento ensejará penalidades gravosas
ao responsável, com eficácia de título executivo extrajudicial.

Controle Social
Nos dias de hoje, além dos controles públicos e formais estabelecidos

pela Constituição e por normas infraconstitucionais, surgiu e vem crescendo
exponencialmente o denominado Controle Social.
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Resumidamente, trata-se do conjunto de ações individuais ou coletivas,

através de organizações não governamentais, entidades de classe e principal-

mente nas mídias tradicionais e sociais que se espalham por todos os rincões do
planeta, atingindo a população como um todo. Com o advento da rede mundial
de computadores que criou a Internet, as informações e os dados, que antes
ficavam restritos a poucos (especialistas, intelectuais, imprensa especializada

e setores da elite), estão acessíveis a todos. Ademais, com o avanço das prá-

ticas republicanas de transparência e acesso universal à informação, os atos
e as práticas dos gestores públicos e a aplicação dos recursos estão expostos
à sociedade, permitindo que sejam analisados, discutidos e “julgados” publicamente e não mais no hermetismo de processos. Sendo assim, aumentaram

exponencialmente as exigências de probidade e exação nas práticas de gestão
dos administradores públicos.

Para finalizar, o controle das contas públicas deve cada vez mais ser ri-

goroso e sancionador no combate à corrupção e aos crimes contra a administração. Todavia, discorda-se do excesso de controle e da falta de razoabilidade

e proporcionalidade na aplicação de penas aos agentes públicos que agiram
na busca de melhorias à qualidade de vida de seus munícipes.

A correta aplicação de recursos públicos passa pelo aperfeiçoamento

dos métodos e das técnicas de fiscalização e controle sobre a aplicação dos
impostos pagos com sacrifício pela sociedade.

As entidades públicas precisam manter um aparato técnico e procedi-

mental que atenda às exigências estabelecidas em Lei, sob pena de seus administradores serem responsabilizados perante as instituições de controle e
a sociedade da qual emana todo o poder num estado democrático de direito.

1.10 Bens municipais
1.10.1 Introdução
Uma parte importante da gestão pública municipal é aquela que se re-

laciona à administração dos bens do Município.

Administrar uma propriedade individual é diferente de administrar a

propriedade de uma coletividade. Pode-se pensar, por exemplo, na adminis-

tração de um condomínio, em que alguém recebe poderes para gerir a coisa
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comum. A vontade privada desse administrador não é determinante para o
destino dos bens, pois ela é restringida pelo interesse dos condôminos.

No caso dos bens municipais, essa lógica restritiva é ainda mais evidente.

Isso porque, tratando-se os bens municipais de bens públicos, as regras jurídi-

cas que disciplinam seu uso, fruição e disposição são diferentes e específicas.
Nesse contexto, o presente item buscará explicar, em síntese, algumas

dessas regras diferentes e específicas, tratando dos seguintes temas:
• definição de bens municipais;

• destinação dos bens municipais;

• regime jurídico dos bens municipais;

• modos de aquisição dos bens municipais;

• formas de utilização dos bens municipais.

1.10.2 Definição de bens municipais
O Código Civil (art. 98) define como bens públicos os bens do domínio

nacional pertencentes às pessoas jurídicas de direito público; após, enfatiza:

todos os demais são privados. Isso significa que, para entender a definição de
bens públicos, é necessário entender quais são as pessoas jurídicas de direito
público.

Para o direito brasileiro, são pessoas jurídicas de direito público todas

aquelas da administração direta, isso é, os Entes federados (União, Estados,

Distrito Federal e Municípios) e algumas da administração indireta (autarquias,
fundações públicas de direito público e associações públicas).

Temos, assim, que bens públicos são os bens pertencentes à União, aos

Estados, ao Distrito Federal e ao Município. Logo, bens municipais são os bens

públicos que pertencem ao domínio de cada Município brasileiro. Aplicam-se
aos bens municipais, em particular, as noções que conhecemos sobre os bens
públicos em geral.
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Em relação aos bens privados – como aqueles das

empresas estatais (empresas públicas e sociedades

de economia mista) e dos particulares (pessoas físicas e jurídicas) –, não há de se falar em domínio

público. Não são bens municipais, portanto. Porém,

a administração pública pode exercer em relação a
eles o chamado “domínio eminente”, isso é, formas

de intervenção na propriedade, tais como servidão,
tombamento, requisição etc. Isso não transforma o
bem, porém, em bem municipal.

1.10.3 A destinação dos bens municipais
De acordo com sua destinação, conforme definido pelo Código Civil (art.

99), os bens municipais poderão ser:

• bens de uso comum do povo: aqueles que se destinam à coletividade,
a exemplo das ruas e das praças;

• bens de uso especial: aqueles que possuem uma destinação específica,

a exemplo dos prédios próprios e dos veículos oficiais do Município;

• bens dominicais: aqueles que pertencem ao Município, mas que não se

encontram utilizados, quer de modo coletivo, quer de modo específico.

Essa classificação, portanto, acaba indicando outra importante caracte-

rística dos bens públicos, que chamamos de “afetação”, isso é, estar vinculado
a uma atividade de interesse público. Tem-se como “afetados” os bens municipais que estão sendo utilizados, ou pela coletividade (ex.: praça pública), ou pela

própria pessoa política municipal (ex.: prédio da prefeitura). Já “desafetados”
são os bens pertencentes ao Município, mas que se encontram sem utilização

(ex.: veículo da prefeitura sucateado). Em outras palavras: os bens de uso comum e os de uso especial são afetados; os bens dominicais são desafetados.

A característica da “afetação” é relevante, uma vez que os bens afetados

recebem uma proteção legal diferenciada, como se verá adiante.
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1.10.4 Regime jurídico dos bens municipais
O “regime jurídico” dos bens municipais é o conjunto de regras que se

referem às características peculiares desses bens. Essas características são:
• alienabilidade condicionada;
• impenhorabilidade;

• imprescritibilidade;
• não onerabilidade.

A alienabilidade condicionada refere-se ao fato de que os bens públicos

só podem ser alienados mediante condições específicas. Essa alienação depende, em verdade, de dois requisitos:
i.

ii.

desafetação do bem;

obediência de um procedimento.

Vê-se, portanto, que apenas são passíveis de alienação os bens domi-

nicais (os desafetados).

Para esses bens, a Lei 8.666/1993 exige um procedimento que passa,

sempre, pela avaliação prévia do valor do bem e pela justificativa – por ato ad-

ministrativo – dessa alienação. Nessa justificativa, a situação de desafetação
deve ser referida e, se possível, demonstrada.

Por fim, a alienação exigirá licitação (como regra, na modalidade de con-

corrência se o bem for imóvel e leilão se for móvel). Nos casos de bens imóveis,
exige-se ainda autorização legislativa.

A desobediência a esses requisitos pode gerar

a responsabilidade dos gestores e, em alguns
casos, inclusive, crime de responsabilidade.
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A impenhorabilidade refere-se ao fato de que os bens municipais não

podem ser penhorados para a satisfação de dívidas do Município. Essas dívidas
são pagas por meio de precatórios, na sua respectiva ordem de pagamento e

de acordo com as regras do art. 100 da Constituição Federal. Mais: há regras

processuais diferenciadas em processos que buscam a satisfação de dívidas
contra o Município.

A imprescritibilidade refere-se ao fato de que os bens municipais não

podem ser usucapidos. Isso significa, na prática, que se alguém estiver na
posse de bens municipais, o Município poderá, a qualquer momento, buscar

a reintegração da posse do bem. Também significa que eventuais benfeitorias
realizadas no bem, sem anuência do Município, não serão indenizadas.

A não onerabilidade refere-se ao fato de que os bens públicos não podem

ser onerados. Isso é: não é possível realizar penhor, hipoteca ou anticrese com
os bens públicos. Essa característica decorre, naturalmente, das anteriores.

1.10.5 Formas de aquisição dos bens municipais
Como o Município pode adquirir bens? Na prática, o Município pode

utilizar das mesmas formas de aquisição de bens que existem para as pessoas
privadas. A diferença está no fato de que há algumas formas de aquisição es-

pecíficas para o poder público. Em síntese, pode-se dizer que a aquisição pode
ocorrer das seguintes formas:

• atos unilaterais: ocorre por manifestação unilateral de vontade. Isso

pode ocorrer tanto em manifestações dos particulares em favor do

poder público (ex.: testamento em que o testador lega um bem para
o poder público) como em manifestações do próprio poder público
no sentido da aquisição da propriedade (ex.: desapropriação);

• negócios jurídicos: ocorre em decorrência de acordo de vontades,
usualmente entre o poder público e o particular. Tem-se, aqui, diversas formas de contratos que tem por objeto a aquisição, tais como
compra-e-venda, doação, permuta etc.;

• causas naturais: ocorre a partir de fenômenos da natureza, como
ocorre por exemplo com as plantações;
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• outras causas jurídicas: além das anteriores, é possível que o poder
público adquira a propriedade a partir de outras formas. Algumas
delas são possíveis também entre particulares, como por exemplo a

aquisição por arrematação ou adjudicação de bens. Outras, porém,

são específicas para o poder público, como por exemplo ocorre com a
herança jacente (aquela em que não são deixados herdeiros) ou com
o perdimento de bens declarados em improbidade administrativa.

1.10.6 Formas de utilização dos bens municipais
Os bens municipais são destinados, direta ou indiretamente, à utilização

da comunidade. Há, basicamente, duas formas de uso desses bens:

• uso comum: aquele em que o usuário não é identificado e em que não
é necessário um consentimento estatal específico (ex.: piquenique

realizado em uma praça do Município ou circulação de pessoas em
um Museu Municipal);

• uso especial: aquele em que há uma identificação do usuário e em
que há uma necessidade de consentimento (ex.: estacionamento de

automóvel particular em áreas reservadas de logradouros, mediante
pagamento, ou a utilização de um veículo da prefeitura por servidor).
Excepcionalmente, o uso de bens públicos pode se dar de modo exclu-

sivo a determinadas pessoas, mesmo privadas. A isso, dá-se o nome de uso
privativo. O uso privativo é, portanto, uma forma peculiar de uso especial.

Dada a sua excepcionalidade, o uso privativo deve ocorrer mediante ins-

trumentos jurídicos especiais. Os instrumentos mais usuais são os seguintes:
autorização, permissão e concessão de uso de bem público. Os dois primeiros

(autorização e permissão) são atos unilaterais, precários e discricionários

do Município. Já o último (concessão) é um negócio jurídico. A permissão e
a concessão, sempre que possível, devem ser precedidas de licitação pública.
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1.11 Sistema Brasileiro de Licitações e Contratos
1.11.1 Introdução
A “coisa pública” possui uma natureza distinta da “coisa privada”. Em

razão disso, obras, serviços, alienações e todos os negócios jurídicos que se
referem à “coisa pública” merecem um cuidado especial.

Nesse contexto, o procedimento licitatório e os contratos da Admi-

nistração Pública recebem imposições específicas que devem ser conhecidas
pelos agentes municipais, sendo tratados sinteticamente abaixo a partir dos
seguintes temas:

• disciplina normativa;

• finalidade e princípios das licitações;

• contratação pública sem licitação (“contratação direta”): dispensa
e inexigibilidade;

• contratação pública com licitação: modalidades licitatórias e procedimentos;

• contrato administrativo: características especiais e espécies contratuais;

• execução, inexecução e extinção dos contratos administrativos.

1.11.2 Disciplina normativa
A Constituição Federal (art. 22, XXVII) prescreve que cabe à União

Federal editar normas gerais sobre licitações. Posteriormente, dispõe que a
contratação com licitação é a regra para a administração pública, que só pode

ser excepcionada por lei (art. 37, XXI), podendo ser diferenciada para empresas estatais (art. 173, § 1º, III) e é obrigatória para concessões e permissões de
serviço público (art. 175).
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Note-se que não apenas a União Federal pode legislar

sobre licitações, mas somente ela pode legislar acer-

ca de “normas gerais” em licitação. Nesse conceito
podemos incluir, por exemplo, modalidades licita-

tórias e hipóteses de contratação direta. O Municí-

pio, ao eventualmente legislar sobre licitações, deve
observar esse limite.

A lei federal que dispõe de modo abrangente sobre licitações é a conhe-

cida Lei 8.666/1993. Quando da redação desta cartilha, encontra-se em fase
final de tramitação o Projeto de Lei 1.292/1995, que irá promover algumas
mudanças significativas nesse Sistema de Compras e Contratações.

Com o tempo, porém, diversos conteúdos sobre licitações e contratos

foram objeto de outros atos normativos. Pode-se falar, hoje, em um sistema de

licitações e contratos no qual se incluem, além de outras leis e atos normativos
infralegais, os seguintes: Lei de Concessões (Lei 8.987/1995); Lei do Pregão

(Lei 10.520/2002); Lei das PPPs (Lei 11.079/2004); Lei dos Consórcios Públicos
(Lei 11.107/2005); Estatuto Nacional da ME e da EPP (LC 123/2006); Lei do

RDC (Lei 12.462/2011); Lei Anticorrupção (Lei 12.846/2013); Lei das Empre-

sas Estatais (Lei 13.303/2016); Legislação do Coronavírus (Lei 13.979/2020
e Lei 14.065/2020).

1.11.3 Finalidade e princípios das licitações
A Lei de Licitações (art. 3º) elenca três finalidades, além de princípios

básicos e correlatos.

Finalidade das licitações
De acordo com a lei, são finalidades das licitações:

• observância do princípio constitucional da isonomia: busca-se rea-

lizar negócios jurídicos impessoais, impedindo-se favorecimentos
ou preterições ilegais a pessoas físicas e jurídicas;

Coleção Gestão Pública Municipal
Novos Gestores 2021-2024

45

• seleção da proposta mais vantajosa: busca-se selecionar a propos-

ta que, dentro de uma relação custo-benefício (inclusive pensando
em qualidade e durabilidade), seja mais benéfica para o Município
e seus cidadãos;

• promoção do desenvolvimento nacional sustentável: buscam-se
formas de contratação que estejam em consonância com diretrizes

relacionadas ao fomento da economia, especialmente local, e ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado.

Princípios das licitações
De acordo com a lei, além de princípios que lhes sejam correlatos, as

licitações devem obediência à legalidade, à impessoalidade, à moralidade, à

igualdade, à publicidade, à probidade administrativa, à vinculação ao instrumento convocatório e ao julgamento objetivo das propostas.

Esses princípios são dinâmicos, tendo recebido interpretações novas

por parte de tribunais e órgãos de controle com o passar do tempo. Por exem-

plo, a impessoalidade não veda algumas desigualações que, dispostas em lei,

possam ser justificadas pela razoabilidade (ex.: tratamento favorecido a EPP
e ME). Já a publicidade e a vinculação são determinações para a chamada fase
externa da licitação (após o instrumento convocatório), não necessariamente
para a fase interna.

1.11.4 Contratos e Contratações
Contratação pública sem licitação (“contratação direta”): dispensa e
inexigibilidade
A regra é que os contratos públicos sejam antecedidos de licitações pú-

blicas. A lei prevê, porém, hipóteses em que a contratação prescinde do procedimento licitatório, falando-se assim em “contratação direta”.

Didaticamente, pode-se dividir a contratação direta em três hipóteses:
• licitações dispensadas: hipóteses específicas de alienação de bens mó-

veis e imóveis em que o procedimento licitatório não é realizado. Essas
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hipóteses estão previstas no art. 17, incs. I e II, da Lei de Licitações;

• licitações dispensáveis: hipóteses em que a lei autoriza o agente pú-

blico a não realizar a licitação, em razão de custos financeiros, custos
temporais ou pela finalidade do objeto. Essas hipóteses estão previstas no art. 24 da Lei de Licitações;

• licitações inexigíveis: hipóteses em que a realização do procedimento

licitatório não se faz possível, dada a inviabilidade da competição,
como ocorre, por exemplo, com o fornecedor exclusivo de bem. Essas
hipóteses estão assinaladas no art. 25 da Lei de Licitações.

Contratação sem licitação não significa contratação

sem procedimento. A contratação direta depende de

processo administrativo, no qual deve ser demons-

trada a situação que admitiu ou obrigou à contra-

tação dessa forma, que deve ser vista como excepcional. Em todos os casos, deve-se demonstrar que
a contratação foi realizada de modo compatível ao
valor de mercado.

A Lei 13.979/2020 determinou a presunção de

situação de emergência na pandemia do novo

coronavírus (Covid-19), possibilitando a reali-

zação de procedimentos de dispensa de licitação mais céleres e menos burocráticos para a

aquisição de produtos e serviços destinados ao
enfrentamento da emergência. Sobre o tema:

Bate-papo com a CNM | O uso da Lei 13.979/20

na contratação emergencial de insumos de saúde.
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Contratação pública com licitação: modalidades licitatórias
A licitação pode ser realizada por diferentes modalidades, as principais

sendo: concorrência, tomada de preço, convite, concurso, leilão (disciplinas no
art. 22 da Lei de Licitações) e pregão (disciplinada na Lei do Pregão).

O concurso e o convite servem para situações específicas. O primeiro

para a escolha de trabalho técnico, artístico e científico; o segundo para a alienação de bens, usualmente móveis.

A concorrência, a tomada de preço e o convite servem para situações

gerais de aquisições de bens e serviços (a concorrência é também a modalidade

usual para a alienação de bens móveis). Essas modalidades diferenciam-se pela

complexidade, por algumas regras relacionadas ao seu procedimento e pelo

valor da licitação. Esses valores, atualizados pelo Decreto Federal 9.412/2018,
são os seguintes:

Quadro 1 – Modalidades e valores de licitações
Obras e serviços de engenharia
Convite

até R$ 330.000,00

até R$ 176.000,00

até R$ 3.300.000,00

até R$ 1.430.000,00

acima de R$ 3.300.000,00

mais de R$ 1.430.000,00

Tomada de preços
Concorrência

Demais licitações

Fonte: Decreto Federal 9.412/2018

A concorrência, observe-se, é obrigatória para os valores superiores aos

constantes na tabela, mas pode ser utilizada sempre. Trata-se de modalidade

obrigatória, também, nos casos de licitações com sistema de registro de preços.
O procedimento usual para essas licitações obedece à seguinte ordem:

Edital
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Habilitação

Procedimento
Seletivo
(com julgamento
da habilitação e, após,
julgamento das propostas)

Resultado

Recursos

Homologação

Adjudicação
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O julgamento das propostas ocorre de acordo com os tipos de licitação

(art. 45): menor preço (unitário ou global); melhor técnica; técnica e preço; e
maior lance ou oferta.

Já o pregão é uma modalidade destinada a aquisição de bens e servi-

ços comuns. Suas principais características distintivas em relação às demais
modalidades são:
i.

ii.

ausência de limite de valores;

realizada pelo critério menor preço;

iii. inversão de fases (julgamento das propostas antecede o julgamento
iv.
v.

da habilitação);

na fase das propostas, há uma disputa de lances; e
recurso em um único momento.

O Decreto 10.024/2019 determinou a obrigatoriedade da utilização de pregão eletrônico

para a utilização, pelos Municípios, de recursos

federais originados de transferências voluntárias, a exemplo dos convênios e dos contra-

tos de repasse. Sobre o tema: Bate-papo com a
CNM | A obrigatoriedade do Pregão Eletrônico
aos Municípios.

Contrato administrativo: características especiais e espécies contratuais
Os contratos administrativos possuem algumas características seme-

lhantes aos demais contratos relacionados ao sujeito, ao objeto e à forma. Porém, diferencia-se fundamentalmente por duas características especiais: as
cláusulas exorbitantes e o equilíbrio econômico-financeiro.

Coleção Gestão Pública Municipal
Novos Gestores 2021-2024

49

a) Cláusulas exorbitantes
As cláusulas exorbitantes (art. 58 da Lei de Licitações) representam as

prerrogativas da administração pública no contrato, isso é, poderes que não

são usuais a contratos do direito privado. São elas: alteração unilateral; rescisão unilateral; fiscalização; exigência de garantia; retomada de objeto; anulação; restrição à aplicação da chamada “exceção de contrato não cumprido”; e
possibilidade de aplicação de penalidades.
b) Equilíbrio econômico-financeiro
O equilíbrio econômico-financeiro do contrato administrativo é uma

espécie de contrapartida às cláusulas exorbitantes. Isso é: embora o poder

público tenha prerrogativas no contrato, ele sempre deve respeitar a equação
econômica estabelecida para o contrato, considerando a proposta vencedora

da licitação – daí a Constituição Federal falar em “mantidas as condições efeti-

vas da proposta” (art. 37, XXI). Isso significa que, havendo causas de desequilí-

brio do contrato, este deve ser reequilibrado. Se essas causas forem ordinárias
e previsíveis, como ocorre com a inflação, fala-se em reajuste do contrato; se

essas causas forem extraordinárias e imprevisíveis, como ocorre com casos
fortuitos e alterações de contrato, fala-se em revisão do contrato.

Espécies contratuais
A Lei de Licitações e outras leis esparsas preveem diversas espécies con-

tratuais. Respeitada a forma, que deve ser prescrita, pode-se dizer que o poder

público pode lançar mão de quaisquer espécies de contrato, como compra e

venda, locação, permuta, convênios, consórcios etc. Porém, as espécies mais
usuais de contratos administrativos são:

• contratos de obras (definido no art. 6º, I, da Lei de Licitações);

• contrato de serviços (definido no art. 6º, II, da Lei de Licitações); e

• contrato de fornecimento ou compras (definido no art. 6º, III, da Lei
de Licitações).
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Execução, inexecução e extinção dos contratos administrativos
a) Execução e inexecução dos contratos administrativos
Como ocorre nos contratos de modo geral, a situação desejada é a re-

solução dos contratos, isso é, a extinção pelo cumprimento do seu objeto ou
pelo decurso de seu prazo, com o cumprimento das respectivas obrigações
principais e acessórias.

Vezes há, contudo, em que o contrato não é cumprido, ou em sua obri-

gação principal, ou em suas obrigações acessórias. Fala-se, aqui, em inexecu-

ção culposa, gerando um ato ilícito. Esse ilícito pode ser protagonizado tanto
pela administração pública, na qualidade de contratante, como pelo particular,

na qualidade de contratado. Se causador de dano, surge, de um ou de outro, a
obrigação de indenizar.

Quando o ilícito ocorre por parte da administração pública, usualmente

tem-se a inexecução pelo inadimplemento da remuneração do contrato. Conforme entendimento do STF (Tema 810 de repercussão geral), essa situação
ensejará a obrigação de a administração pública pagar ao contratado o valor
da remuneração contratual que não foi paga, acrescida de correção monetá-

ria (calculada pelo IPCA-E) e juros moratórios (calculados pela Caderneta de
Poupança) desde o inadimplemento.

O ilícito do particular variará de acordo com o objeto contratual, podendo

ser a não realização de uma obra, de uma prestação, de um fornecimento, a realização inadequada desses ou mesmo o descumprimento de outras obrigações.

Outro inadimplemento que pode ocorrer, por parte do contratado, é

aquele relacionado às suas obrigações empresariais, trabalhistas, tributárias ou
previdenciárias. A questão, aqui, é saber se o Município pode ser responsabilizado por esses descumprimentos. Nesses casos, a disciplina legal é diferenciada:

• para as obrigações empresariais, trabalhistas e tributárias, a Lei de
Licitações prescreve que elas não devem ser transferidas ao Muni-

cípio (art. 71, § 1º). Essa regra já foi julgada constitucional pelo STF
(ADC 16). Porém, há alguns julgamentos esparsos entendendo pela

possibilidade de transferência de obrigações trabalhistas quando a
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administração pública não realiza a fiscalização, o que exige cuidado
por parte dos fiscais do contrato;

• para as obrigações previdenciárias, a Lei de Licitações prescreve
que elas são transferidas, sendo o Município responsável junto com
o particular (art. 71, § 2º). Aqui, ainda com mais razão, os fiscais do
contrato devem estar atentos ao cumprimento dessas obrigações,

notificando os particulares em qualquer caso sempre que houver
descumprimentos, mesmo que parciais.
b) Extinção dos contratos administrativos
A extinção dos contratos pode ocorrer ou por fatos ou por atos super-

venientes à sua celebração.

A extinção por fatos decorre de: cumprimento do objeto, término do

prazo ou extinção do objeto contratual.

Já a extinção por atos decorre de: rescisão unilateral, rescisão bilateral

(ou distrato), anulação do contrato ou rescisão judicial.
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2

PRINCIPAIS FALHAS
COMETIDAS PELA
ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL

2.1 Pagamento de Diárias
O pagamento de diárias é devido ao servidor que a serviço se deslocar

temporariamente da sede, em caráter eventual ou transitório, para outro ponto
do território nacional ou para o exterior, sendo tais valores destinados a cobrirem despesas com hospedagem, alimentação e locomoção urbana.

As formas de concessão de diárias, restituição e os documentos essen-

ciais para a sua concessão devem estar disciplinados em lei municipal.

É comum verificarmos em Municípios prestação de contas inexistente

ou incompleta, valores em desacordo com a legislação e falta de documentação para a concessão de diárias.

Portanto, todo o procedimento deve ser seguido corretamente, de for-

ma que o Município não efetue pagamentos irregulares, observando rigorosamente as normas locais.

Sobre tema, colacionamos decisão do TJRS:
Ementa: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MUNICÍPIO DE DOM PEDRITO. PAGAMENTO DE DIÁRIAS.
COMPROVADA A REALIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO PARA FORA
DO MUNICÍPIO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
Trata-se de ação de cobrança através da qual postula a parte autora o pagamento de diárias decorrente de viagens que realizou
para fora do Município na condição de motorista da Prefeitura,
por diversas vezes, a fim de transportar os atletas do Esporte
Clube São Paulo, julgada improcedente na origem. Princípio Da
Legalidade - A Administração Pública é regida a luz dos princípios constitucionais inscritos no “caput” do artigo 37 da Carta
Magna, sendo que o princípio da legalidade é a base de todos os
demais princípios que instruem, limitam e vinculam as ativida-
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des administrativas. Dessa feita, o administrador público está
adstrito ao princípio constitucional da legalidade e as normas
de Direito Administrativo. Legislação Municipal - Aplica-se ao
caso em comento o disposto na Lei Municipal n. 5.819/2003,
especialmente o artigo 69 que prevê o pagamento de diárias ao
servidor que for autorizado a se deslocar para fora do Município
ou para Distritos fora da sede. Ônus da Prova - No caso dos autos,
a parte autora logrou êxito em comprovar o fato constitutivo do
seu direito, uma vez que juntado aos autos Nota de Autorização
de Empenho com discriminação das viagens que realizou, na
condição de motorista da Prefeitura, autorizado pelo Gabinete
do Prefeito, com discriminação das datas e horários das viagens,
cujas despesas não foram pagas ao servidor. Sentença reformada
por seus próprios e jurídicos fundamentos ex vi do art. 46 da Lei
Federal n.9099/95.
RECURSO INOMINADO PROVIDO (Recurso Cível, Nº 71005828173,
Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator:
Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 15-07-2016).

2.2 Cargos em Comissão
O art. 37, inc. V, da Constituição Federal disciplina que:
V – as funções de confiança, exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissão, a serem preenchidos por servidores de carreira nos casos, condições
e percentuais mínimos previstos em lei, destinam-se apenas às
atribuições de direção, chefia e assessoramento. (BRASIL, 2010)

A Constituição define que o cargo em comissão destina-se exclusiva-

mente às atribuições de direção, chefia e assessoramento.

A realidade mostra que, em diversos casos, ocorre a utilização irregular

desses cargos, que acabam sendo alocados em funções não permitidas pela
Constituição.

Em muitos casos, encontram-se cargos em comissão desempenhando

funções técnicas como, por exemplo, motorista, agente administrativo ou até

mesmo médico. Tais funções permanentes do Quadro de Pessoal e com perfil

técnico precisam ser providas mediante concurso público (art. 37, inc. II, CF).
Vale ressaltar, ainda, a posição do Supremo Tribunal Federal quanto à

proibição de nomear parentes para ocupar cargo em comissão, conforme disposto na Súmula Vinculante 13.
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Destaca-se, entretanto, que o próprio STF entendeu que tal proibição

não alcança os agentes políticos, como são, por exemplo, os cargos de secretário municipal, secretário estadual ou de ministro.

2.3 Serviços extraordinários (horas extras)
A administração pública deve ficar atenta para a utilização excessiva

de prestação de serviços extraordinários de forma injustificada.

Serviço extraordinário somente deve ser feito de forma a atender à

necessidade dos serviços públicos inadiáveis, especialmente em situação de
iminente risco à saúde, à segurança de pessoas ou de preservação do patrimônio público.

2.4 Terceirizações
Se o Município tiver, em seu quadro de servidores, profissionais para

determinadas áreas, como advogados ou contadores, deve evitar a terceirização do serviço para outro profissional ou empresa.

Porém, nada obsta que, em situações excepcionais e justificadas, possa

ocorrer terceirização dos serviços advocatícios, por exemplo, desde que observada a obediência aos princípios administrativos vigentes e resguardado, em
qualquer caso, o interesse público.

Destaca-se que o STF, em recente decisão, considerou constitucional lei

que dispõe sobre a contratação direta de advogados e contadores.

2.5 Contratação por tempo determinado
A Constituição Federal, no art. 37, inc. IX, permite a realização, em ca-

ráter excepcional e mediante lei autorizativa da Câmara, de contratação por
prazo determinado.

De forma a garantir os princípios constitucionais da administração

pública, sobretudo o da impessoalidade, deve o Município realizar processo
seletivo simplificado para as contratações temporárias de pessoal.

Coleção Gestão Pública Municipal
Novos Gestores 2021-2024

55

2.6 Publicação dos atos da administração pública
É importante a aprovação de lei municipal instituindo o quadro-mural

da prefeitura como meio oficial de publicação dos atos normativos e administrativos expedidos pela administração.

A publicação visa a atender ao disposto no art. 37 da Constituição Federal,

que traz o princípio da publicidade a ser seguido pela administração pública.
Também é indispensável estabelecer, por meio de lei municipal, o jor-

nal escolhido para ser o Diário Oficial do Município ou, ainda, prever em lei

local que as publicações oficiais do Município serão realizadas em Diário Oficial Eletrônico.

Exemplos do que deve ser publicado no quadro-mural da prefeitura ou

outra forma de publicação oficial:

• editais e demais fases referentes a concurso público;
• editais e demais fases referentes a licitações;

• nomeação, promoção, aposentadoria, aproveitamento, demissão,

exoneração, falecimento, recondução, reintegração, reversão, readaptação e cedência de servidores;

• projetos de lei, vetos, leis aprovadas, decretos, portarias, resoluções,
instruções normativas, ordens de serviço;

• demais atos normativos da administração pública.
Esses são apenas alguns exemplos que destacamos aqui como orienta-

ção aos nossos gestores.

2.7 Concursos públicos
O concurso público para provimento de cargos e empregos públicos

está previsto art. 37, inc. II, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
[...]
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II – 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.
(BRASIL, 2010)

Os Municípios possuem legitimidade para organizar e executar o con-

curso público em âmbito local, podendo fazê-lo direta ou indiretamente (con-

tratações para essa finalidade). No caso de contratação de empresas, devem

ser observadas as normas de licitação para essa finalidade, e a administração

pública municipal tem de fiscalizar todo o certame. Para tanto, além do gestor
de contratos, deverá ser instituída comissão organizadora de concurso público.
Durante o andamento do concurso, o Município deve coibir:
• desrespeito aos resultados finais;

• problemas no cômputo das notas e falta de comprovação de desistências;

• desobediência à ordem classificatória dos candidatos aprovados
quando convocados para nomeação;

• falta de definição precisa de quesitos e pontuações;

• imposição de limites etários sem embasamento legal ou com base
em legislação inconstitucional;

• falta de apresentação de documento necessário à posse;
• nomeação para cargo não criado por lei;

• não exigência de registro em órgão de classe ou habilitação;

• requisitos para inscrição capazes de restringir o acesso ao cargo ou
emprego público;

• ausência de documentação do certame;

• acúmulos irregulares de cargos e/ou funções;

• elaboração de provas práticas sem definição precisa e objetiva de
quesitos e de pontuações atribuídas;

• não inclusão de matérias específicas para o cargo no edital.
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Sobre o tema, decisão do TJ SP:
Ementa: AÇÃO POPULAR – Concurso público – Pretensão de anulação de procedimento licitatório – Edital nº 01/2019 e pregão
nº 040/2019 – para contratação de profissionais para realização
de concurso público, sob alegação de utilização de modalidade
de licitação utilizada, ausência de verificação da capacidade técnica da banca examinadora, bem como método de avaliação deficiente – Inexistência de violação aos princípios da moralidade,
publicidade e impessoalidade - Modalidade de licitação escolhida
(pregão) admitida para a contratação de empresa para realização
de concurso público – Precedente do Conselho Nacional de Justiça
- Ausente indícios ou sequer prova cabal de direcionamento dos
cargos nominados como «cartas marcadas», tampouco acerca de
eventual conluio com a Municipalidade ou empresa que realizou
o certame – Valoração do aspecto qualitativo e quantitativo das
questões abordadas na prova de concurso dos cargos – Inexistência de ilegalidade – Não pode o Poder Judiciário se imiscuir
em debates pertinentes com exclusividade à banca examinadora, notadamente porque não verificada qualquer ilegalidade ou
afronta aos termos do Edital 01/2019 ou do Pregão Presencial
040/2019 – Sentença de improcedência mantida – Precedentes
deste Eg. Sodalício – Sentença mantida – Recurso não provido. 9ª
Câmara de Direito Público.

Essas são algumas situações que demandam máxima atenção daqueles

envolvidos com a organização do certame.

2.8 Compras e contratações
A administração pública não para, está em constante funcionamento e

com supervisão ininterrupta. Por esses e outros motivos, para que a máquina

pública possa realizar aquisições de bens duráveis ou não duráveis, contratação
de obras e serviços, é necessário que um rito processual seja seguido.

Por isso, elencamos aqui algumas falhas mais comuns cometidas nes-

ses procedimentos.
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Ausência de estudos técnicos/levantamento de viabilidade técnica,
operacional e financeira
Como em uma empresa privada, a administração pública também deve

realizar planejamento e traçar estratégias, evitando, assim, erros logísticos,

procedimentais, entre outros. Para tal, é necessário que a prefeitura realize
levantamentos preliminares, estudos técnicos e avaliações com especialistas.

Entretanto, por urgência, falta de tempo, falta de pessoal e até mesmo

inexperiência, incontáveis licitações são realizadas sem levantamento prévio.
O INFO 05/TCU aborda a necessidade de estudo técnico que justifique

a inviabilidade de parcelamento.

Aquisição de solução computacional para gestão técnica de infraestrutura de suporte e serviços de tecnologia da informação: 1
- Necessidade de comprovação da inviabilidade do parcelamento
do objeto. Cabe ao órgão deflagrador da licitação a responsabilidade de oferecer estudo técnico que comprove a inviabilidade
técnica e econômica da divisão do objeto em parcelas. Com base
nesse entendimento, o Tribunal considerou procedente representação que apontava possível irregularidade no âmbito do Pregão
Eletrônico 12/2009, deflagrado pela Coordenação-Geral de Recursos Logísticos do Ministério das Cidades, ao não observar os
comandos insculpidos no art. 23, §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/1993.
Para a representante, o objeto do certame “agrupou diversos itens
de natureza distinta em lote único, sob o fundamento de que o
sistema pretendido necessita de integração para ser operado”. O
objeto da licitação consistia na aquisição de solução computacional para gestão técnica de infraestrutura de suporte e serviços de
tecnologia da informação, operando de forma integrada com o
gerenciamento de processos organizacionais, incluindo implantação, configuração, capacitação técnica, garantia de manutenção de tecnologia e fornecimento de licenças de uso definitivo
de software, com direito à atualização de versão por 24 meses.
Referido objeto subdividir-se-ia, segundo o relator, nos seguintes
produtos da solução de TI pretendida: “a) fornecimento de licenças
de uso definitivo para a Gestão do Suporte, Garantia da Entrega
dos Serviços de TI; b) fornecimento de licenças de uso definitivo
para Gerenciamento de Processos Organizacionais; c) serviços de
execução, implementação, treinamento, transferência de tecnologia e suporte técnico das soluções licenciadas”. Tem-se como
regra, insculpida no art. 23, § 1º, da Lei 8.666/1993, enfatizou o
relator, “que a fragmentação do objeto deve ocorrer sempre que
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tal medida se mostre técnica e economicamente viável”. A propósito, “a matéria encontra-se sumulada no âmbito desta Corte de
Contas, a teor da Súmula 247/2004”. Considerando que o termo
de referência e o edital do certame não traziam motivação capaz
de justificar a alternativa escolhida de licitar a integralidade do
objeto, deliberou o Tribunal, acolhendo proposta do relator, no
sentido de determinar à Secretaria Executiva do Ministério das
Cidades que, caso opte por dar continuidade ao certame para
contratação do serviço objeto do Pregão Eletrônico 12/2009
– suspenso administrativamente –, analise e faça constar, do
processo licitatório, documento ou arrazoado que demonstre
a inviabilidade técnica do parcelamento dos itens do certame,
identificando as diferentes soluções e alternativas de mercado,
conforme preconiza o art. 10, inc. IV, da IN 04/2008-SLTI. Acórdão 280/2010, TC-016.975/2009-5, rel. Min-Subst. Marcos Bemquerer Costa, 24.02.2010.

Comissão de licitação: membros e o acúmulo de funções
Dentre os 5.568 Municípios, aproximadamente 80% são de pequeno

porte, ou seja, com estruturas menores.

Muitas vezes, em razão do acúmulo de funções ou trabalhos por outras

circunstâncias, os membros da comissão de licitação não executam tarefas a
seu encargo, deixando lacunas não preenchidas e falhas técnicas pelo caminho.

Nem sempre ocorre, porém, há casos em que o TCU exclui a responsabi-

lização dos membros da Comissão ou até mesmo do pregoeiro, conforme segue:

TCU – Acórdão 687/2007 – Plenário Voto: “6. Examinando-se os
argumentos dos recorrentes – ex-membros da comissão de licitação da Fundação (...) –, verifico que procedem suas alegações,
no que pertine à ausência de suas responsabilidades pela contratação indireta de mão-de-obra. De fato, a definição do objeto
licitado não foi nem era atribuição deles, ex-vi do caput do art. 51
da Lei 8.666/93, que a limita às seguintes atividades: habilitação
preliminar, inscrição em registro cadastral, alteração ou cancelamento, julgamento e processamento das propostas”.
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Especificação do objeto/indicação de marca
Quando falamos em especificação do objeto, de maneira geral, a legis-

lação proíbe a indicação de marca em procedimentos licitatórios, porém, em
alguns casos, é admissível desde que exista justificativa técnica para tal.
Segue acórdão do TCU:

Análise do TCU
Acórdão 116/2015 – P:
“(...) na legislação de regência, a regra é a vedação à indicação de
marca (arts. 15, § 7º, inciso I, e 25, inciso I, da Lei 8.666/1993),
excepcionada apenas nos casos em que for tecnicamente justificável (art. 7º, § 5º, da Lei 8.666/1993) a vedação à indicação de
marca (arts. 15, § 7º, inciso I, e 25, inciso I, da Lei 8.666/1993) não
se confunde com a menção à marca de referência, que deriva da
necessidade de caracterizar/descrever caracterizar/descrever de
forma adequada, adequada, sucinta e clara o objeto da licitação
(arts. 14, 38, caput, e 40, inciso I, da mesma Lei). A diferença básica entre os dois institutos é que o primeiro (excepcionado pelo
art. 7º, § 5º, da Lei 8.666/1993), admite a realização de licitação
de objeto sem similaridade nos casos em que for tecnicamente
justificável, ao passo que o segundo é empregado meramente como
forma de melhor identificar o objeto da licitação, impondo-se a
aceitação de objeto similar à marca de referência mencionada”.
(Acórdão 2.829/2015 Plenário)

Vale lembrar que jamais se deve esquecer do princípio da impessoali-

dade, sendo imprescindível que o órgão licitante, caso realize o apontamento
de marca específica, esteja amparado em razões de ordem técnica.

Pesquisa de preços
A administração pública normalmente tem dificuldade em realizar

pesquisas de preço de qualidade e aceitável, contudo, não lhe tira a respon-

sabilidade de realizar tal tarefa com maestria, evitando a não realização ou
efetuada de maneira inapropriada.

Análise do TCU: Acórdão 3351/2015 9.2. determinar ao Controle Interno do [órgão], com fundamento no art. 250, inciso II, do
RITCU, que: 9.2.1. oriente as unidades do Exército Brasileiro no
sentido de que: 50 Erros – Licitações 9.2.1.1. na elaboração de
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orçamento, durante a fase de planejamento da contratação de
bens e serviços, devem ser utilizadas fontes diversificadas, a fim
de dar maior segurança no que diz respeito aos valores a serem
adjudicados, priorizando-se os parâmetros previstos nos incisos
I e III, do art. 2º, da IN SLTI/MPOG 5/2014, relacionados com o
Portal de Compras Governamentais e com as contratações similares de outros entes públicos, sobre os parâmetros contidos nos
incisos II e IV do mesmo art. 2º, com relação à pesquisa junto à
mídia especializada, em sítios eletrônicos especializados ou de
domínio amplo, e junto e a fornecedores, cuja adoção deve ser
vista como prática subsidiária e suplementar.

Realização de visita técnica em obras (vistoria)
Uma das ações mais realizadas pela administração pública ao longo de

4 anos de mandato são as obras. Obras em praças, escolas, UBS e UPA, centros
esportivos, entre tantas outras. E um dos grandes erros cometidos é a falta de
visita técnica.

Sobre o tema, veja acórdão do TCU.
Análise do TCU Acórdão 2826/2014: A exigência de visita técnica
antes da licitação é admitida, desde que atendidos os seguintes
requisitos: (i) demonstração da imprescindibilidade da visita;
(ii) não imposição de que a visita seja realizada pelo engenheiro
responsável pela obra; e (iii) não seja estabelecido prazo exíguo
para os licitantes vistoriarem os diversos locais onde os serviços
serão executados.

Participação de Pequenas Empresas e Empresas de Pequeno Porte
De acordo com o art. 44 da Lei Complementar 123 (BRASIL, 2006), como

critério de desempate, nas licitações é assegurada a preferência de contratação
para as microempresas e empresas de pequeno porte.

Para fins de enquadramento da LC 123/2006, considera-se receita

bruta o produto da venda de bens e serviços nas operações de conta própria,

o preço dos serviços prestados e o resultado nas operações em conta alheia,
não incluídas as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos.

Porém, um dos grandes erros da administração pública é contratar em-

presas que não detenham nenhuma dessas condições. A classificação dessas
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empresas como beneficiária do Simples Nacional é autodeclaratória, por isso,
algumas com o intuito de não serem tributadas em altos valores declaram receitas muito abaixo do limite que é legalmente estabelecido.

Análise do TCU: 1173/2012 – Plenário nas licitações com participação de microempresas e empresas de pequeno porte, para o
fim do uso do benefício de desempate constante do § 9º do art. 3
º da Lei Complementar 123/2006, deverão ser somadas todas as
receitas obtidas pela empresa pleiteante, inclusive as auferidas no
mercado privado. O uso indevido de tal benefício implica fraude,
justificante da aplicação da sanção da declaração de inidoneidade
para licitar e contratar com a administração pública.

a) Microempresa (ME): aufere, em cada ano-calendá-

rio, receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00
(Trezentos e sessenta mil reais);

b) Empresa de Pequeno Porte (EPP): aufere, em

cada ano-calendário, receita bruta superior a
R$ 360.000,00 (Trezentos e sessenta mil reais) e

igual ou inferior a R$ 4.800.000,00 (Quatro milhões
e oitocentos mil reais).

O mercado de compras públicas é uma grande oportunidade para que

as pequenas empresas levem seu negócio a outro patamar, trabalhando em
conjunto com a administração pública.

Por sua vez, cabe à administração pública alavancar o comércio local,

mesmo que de forma indireta, levar o desenvolvimento para o Município, gerando oportunidades em várias frentes e promovendo a melhoria constante

da qualidade de vida da população. Claro que para tanto deve respeitar os
princípios e as regras jurídicas atinentes.

Falta de fiscalização dos contratos ou análise deficiente deles
A administração pública lida com assuntos das mais diversas nature-

zas em seu dia a dia – matérias das pastas social, territorial e financeira. Por
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isso, é normal que exista um volume considerável de contratos que estejam
em andamento e que precisam de análise e acompanhamento frequentes.

Análise do TCU Acórdão TCU 1.094/2013–P: traz recomendações
ao gestor quando da designação de fiscal: 1. portaria com atribuições e responsabilidades (recebida). 2. considerar formação,
segregação de função e sobrecarga de trabalho. 3. acompanhar
o trabalho do fiscal. 4. orientar o fiscal a documentar as suas atividades em processo específico para: rastreamento, resposta a
auditorias, aplicar penalidades, contratações futuras.

2.9 Obras públicas
No que se refere a investimentos em obras e serviços de engenharia, os

novos gestores devem atentar para os projetos e as atividades contemplados no

plano plurianual (PPA) e na Lei Orçamentária para o exercício (LOA). Somente
nos casos em que haja previsão legal e recursos alocados, podem ser autorizadas despesas por conta dos cofres do Ente público. Ademais, para executar uma

obra pública que atenda aos princípios legais, à boa técnica e à economicidade,
é necessário planejar o investimento, elaborar o projeto básico contendo os

projetos arquitetônicos e complementares, memorial descritivo, especifica-

ções técnicas, orçamento detalhado, cronograma físico/financeiro e demais

elementos técnicos necessários e suficientes à precisa caracterização da obra.

Todos os procedimentos técnicos desde o projeto

até o recebimento da obra ou serviço devem ser exe-

cutados por profissionais da área de engenharia e/
ou arquitetura, com o devido registro no conselho
profissional respectivo (ART ou RRT).

Especificamente sobre as obras, várias situações ou fases do investimento

podem se apresentar a uma administração que se inicia, como segue:
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i. Obras em andamento com desembolso regular de recursos e que

devem ser executadas até sua conclusão, em face ao princípio
da continuidade e do cumprimento de contratos regularmente
assinados pela gestão antecedente. Este também é um direito

da empresa contratada, devendo a administração atentar para o
cronograma, assim como exigir comprovação do adimplemento da

etapa programada para o respectivo período. Durante a transição,
a gestão que encerra o mandato deve formalizar um relatório

completo de todas as obras em andamento, detalhando a fase em

que se encontra o empreendimento, o que foi empenhado, liquidado,
bem como os valores pagos por serviços regularmente executados.

Com esses elementos, a nova administração deve examinar caso a
caso e assumir a continuidade das obras que entender estarem em
condições técnicas, financeiras e jurídicas para seu prosseguimento.

No caso de haver irregularidades, elas devem ser sanadas antes de
qualquer desembolso, sob pena de responsabilização dos novos

gestores. Todavia, se forem insanáveis, a obra deve ser paralisada e

sanções previstas na legislação devem ser aplicadas, após regular

processo administrativo, com direito ao contraditório aos possíveis
responsáveis por ações que lhes deram causa (p.ex. agente público

ou empresa contratada). Há casos em que o contrato original deve
ser rescindido e, nos termos da lei, nova empresa contratada.

ii. Obras inconclusas ou paralisadas, cujo interesse público propugna
por sua continuidade e conclusão, sob pena de configurar prejuízo ao
erário pela deterioração das partes já executadas ou pela ausência da

regular prestação de serviços públicos para o qual ela foi projetada.
Esta situação é uma verdadeira chaga na conjuntura atual da

administração pública em todos os níveis e em todas as regiões do
país. Causam enormes prejuízos aos cofres públicos e à sociedade,

que se vê privada de desfrutar de uma política pública tão necessária
para a melhoria de sua condição de vida. As causas para essa situação

caótica são diversas e vão desde um projeto deficiente, licitação

inadequada selecionando uma empresa sem condições técnicas e/
ou econômicas, como também uma inadequada fiscalização dos
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serviços. Nos casos de convênios, depara-se com desatendimentos
de cláusulas e prestações de contas que impedem a continuidade

de repasses dos recursos necessários à continuidade da obra até sua
conclusão. Cabe ao novo gestor adotar todas as medidas corretivas
que permitam a solução das irregularidades que deram causa à paralisação da obra, tais como rescisão e aplicação de penalidades à

empresa contratada, se for o caso, nova licitação, regularização das
inconformidades apontadas pelo órgão concedente dos recursos,
se for o caso, sem prejuízo da responsabilidade daqueles que de-

ram causa a irregularidades, com a instauração, inclusive, de uma

tomada de contas especial, nos moldes preconizados pelos órgãos
de controle.

iii. Continuidade de execução dos projetos, procedimento licitatório,
contratação ou emissão de ordem de início em situações cujas fases

anteriormente executadas atenderam aos princípios da administração pública, com destaque para o da legalidade, especialmente
os ritos da Lei 8.666/1993 (ou outra aplicável ao caso), da eficiência

e da economicidade, como também da oportunidade e do interesse
em dar continuidade aos investimentos previstos na gestão anterior.
Recomenda-se que sigam seu curso normal na execução de etapas

de responsabilidade da nova gestão até sua conclusão e funcionamento prestando os serviços planejados na sua concepção.

iv. Programação de novos investimentos. Destaca-se o estabelecido no
art. 45 da LRF, quanto à Preservação do Patrimônio Público: “Observado o disposto no § 5o do art. 5o, a lei orçamentária e as de créditos

adicionais só incluirão novos projetos após adequadamente atendi-

dos os em andamento e contempladas as despesas de conservação do
patrimônio público, nos termos em que dispuser a lei de diretrizes

orçamentárias”, ou seja, primeiro é necessário concluir as obras em
andamento e destinar recursos para a conservação do patrimônio,
antes de projetar novos investimentos.
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A escassez de recursos próprios para investimentos
determina que os Municípios recorram a recursos das

outras esferas de governo, União e Estados, através
de convênios que precisam ser aplicados nos exa-

tos termos do respectivo programa que estabelece
um regramento próprio, além dos princípios e das
normas gerais que regem a administração públi-

ca. Nesse sentido, a nova gestão poderá se deparar

com várias situações complexas que necessitam de
atenção redobrada, sob pena de sérios problemas

que se estenderão ao longo do mandato, tais como

responsabilização dos gestores por atos pretéritos à
sua gestão, inscrição em cadastros de inadimplentes
(Cauc), que impedem, por exemplo, o Município de

receber transferências voluntárias da União e firmar
novos convênios para executar investimentos fun-

damentais à implementação das políticas públicas
estabelecidas no plano de governo.

É de fundamental importância que o órgão execu-

tor de obras e serviços possua em seus quadros uma
equipe técnica (engenheiros e arquitetos) estruturada e com capacidade para gerenciar e fiscalizar os
programas e os recursos aplicados. Para isso, permanentemente, os profissionais devem se atualizar

e qualificar, participando de eventos e cursos com

temática específica para a área, sugerindo-se aqueles disponibilizados pela Confederação no programa

CNM Qualifica, como também os oferecidos pelo TCU,
através do Instituto Serzedello Corrêa (ISC).
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Nos casos em que os recursos humanos sejam insuficientes para exe-

cutar diretamente as tarefas do setor, a administração poderá terceirizar serviços, nos termos da lei, mediante a contratação de empresa especializada,

inclusive para apoio à fiscalização, o que não retira dos agentes públicos a

responsabilidade sobre a correta execução dos serviços e das obras, bem como
dos recursos aplicados.

2.10 Renúncia de receita
A Renúncia de Receita nada mais é do que o ato em que o gestor público

concede benefícios ou incentivos de natureza tributária, creditícia e financeira aos cidadãos.

A Renúncia de Receita compreende a anistia, a remissão de subsídio e

a isenção de crédito quanto à alteração na alíquota ou modificação na base de
cálculo que gere redução de taxas e contribuições.

Um exemplo clássico de Renúncia de Receita é quando um órgão público

lança um encargo como o IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) ou o ISS
(Imposto Sobre Serviço). Ao lançar um tributo, a gestão notifica o contribuinte
e espera recolher o valor referente ao imposto.

Caso o cidadão não cumpra com suas obrigações tributárias dentro do

prazo, o devedor será cadastrado na dívida ativa do Município e o órgão público responsável terá até cinco anos para negociar o débito de forma amigável
ou executar a dívida em juízo.

Porém, todo esse procedimento deve estar previsto na legislação muni-

cipal, devendo ser recolhido normalmente e sem a redução da receita. Dessa
forma, os valores arrecadados com os impostos são usados em melhorias na
cidade, como obras em ruas e reforma de escolas.

Infelizmente, muitos gestores abrem mão de receitas básicas ou sim-

plesmente não atualizam o Código Tributário Municipal, deixando de arrecadar
por falha técnica, ficando o Município muitas vezes dependente de repasses
advindos de outros Entes.
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TIPOS DE RENÚNCIA DE RECEITA!
Anistia: perdão da falta cometida pelo contribuin-

te ao não cumprir com seus deveres tributários ou
perdão da penalidade imposta.

Remissão: forma de Renúncia de Receita que ocorre

quando o crédito tributário é extinto total ou parcialmente, porém exige justificativa para a sua concessão prevista em lei.

Subsídio: atribui concessões econômicas a uma
pessoa física ou jurídica sem a obrigação de fazer
reembolso.

Crédito presumido: ocorre quando o governo atri-

bui um crédito fiscal ao contribuinte sem taxação
posterior.

Alteração na alíquota e modificação de base de
cálculo: Ocorre quando tanto a alíquota quanto a

base de cálculo são fixadas e estabelecidas por meio
de legislação.

Conheça a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) – Lei

Complementar 101, de 2000, mais especificamente o art. 14, que diz respeito à Renúncia de Receita!
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3

OUTROS TEMAS DE
INTERESSE PARA A GESTÃO
MUNICIPAL

3.1 Improbidade Administrativa
3.1.1 Introdução
No exercício do poder disciplinar, a administração pública é munida

de diversos instrumentos de controle dos atos praticados pelos seus agentes.

Esses instrumentos podem ser internos, quando realizados pelo próprio órgão
ou âmbito de prática do ato sindicado, em exercício da chamada autotutela

(por exemplo, recursos administrativos, inspeção, auditoria, correição, ouvidoria etc.) e externos, quando realizados por outros órgãos ou poderes, notadamente aqueles realizados pelos chamados órgãos de controle (Ministério
Público, Tribunais de Contas, Controladorias Gerais) e pelo Poder Judiciário.

O exercício do poder disciplinar, caso apurada alguma irregularidade,

ensejará possíveis responsabilidades (sanções) em âmbito administrativo,
civil e penal.

Uma dessas possíveis sanções, de natureza civil – e seguramente das mais

temidas pelos agentes públicos –, é aquela dos chamados “atos de improbida-

de”, disciplinados pela Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992),
uma lei que busca concretizar o princípio da moralidade administrativa.

Nesse contexto, convém destacar sinteticamente alguns temas rele-

vantes para o entendimento da improbidade administrativa:

• atos de improbidade e destinatários da Lei de Improbidade;
• atos de improbidade: três escalas de responsabilidade;
• penalidades e prescrição;

• procedimentos: administrativo e penal.
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3.1.2 Atos de improbidade e destinatários da lei
Os atos de improbidade são aqueles praticados contra a administração

direta (União, Estados, Distrito Federal, Municípios) ou indireta (autarquias,
fundações públicas, empresas estatais, associações públicas) de todos os poderes e, ainda, contra o patrimônio de entidades cuja criação ou custeio o

erário tenha concorrido com mais de 50% do patrimônio ou receita anual. A

lei reputa também como atos de improbidade outros casos, como aqueles em

que empresas privadas tenham recebido subvenções, benefícios ou incentivos
ou, nos casos de recebimento de percentual inferior a 50%, de forma restrita
à repercussão do ilícito.

O destinatário natural da lei de improbidade é o agente público. Esse

conceito, para efeito da aplicação da lei (art. 2º), é bastante abrangente, uma
vez que contempla todas as pessoas que exerçam mandato, cargo, emprego,

função ou outras formas de vínculo com a administração pública, ainda que
transitoriamente.

Todavia, não são apenas os agentes públicos os destinatários da lei.

Também podem cometer atos de improbidade aqueles que, mesmo não sendo
agentes públicos, concorram ou se beneficiem com atos de improbidade (art. 3º).

3.1.3 Atos de improbidade: três escalas de responsabilidade
Os atos de improbidade são divididos, pela lei, em três espécies, cada

uma recebendo um rol exemplificativo de atos e um tratamento próprio em
termos de sanção. Essas espécies podem ser entendidas como “escalas de

responsabilidade”, uma vez que vão dos atos mais aos menos ofensivos, tratando-se de: enriquecimento ilícito, prejuízo ao erário e ofensa a princípios.

Enriquecimento ilícito
Esses são os atos de improbidade mais graves, encontrando-se disci-

plinados no art. 9º da lei. Trata-se de situações nas quais há o recebimento de
vantagem patrimonial, valendo-se o agende da condição de seu vínculo com
a administração pública, como ocorre, por exemplo, no caso de recebimento
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de uma comissão para a realização de um contrato ou para a aprovação de um
ato administrativo.

Prejuízo ao Erário
Esses são os atos de improbidade de gravidade intermediária, encon-

trando-se disciplinados no art. 10 e 10-A da lei. Trata-se de situações em que,

embora o agente não tenha recebido uma vantagem patrimonial, seu ato con-

tribui para que ocorresse algum prejuízo ao erário público, como ocorre, por
exemplo, em caso da liberação de um recurso ou benefício a particular sem
que tenham sido obedecidas formalidades legais.

De acordo com a lei, esses atos de improbidade podem

ocorrer tanto de modo doloso (quando há a intenção
do agente) como de modo culposo (quando não há

a intenção, mas uma negligência ou imprudência).

Isso deixa o agente público suscetível à responsabi-

lidade mesmo quando não ocorre qualquer violação
à moralidade administrativa.

Por essa razão, a CNM vem promovendo diversos eventos, realizando

discussões sobre esse tema, bem como apoiando modificações na lei, atualmente em trâmite pelo PL 10.887/2018.

Discussões sobre o tema podem ser encontradas no:
I Congresso Nacional de Improbidade Administrativa:

https://www.youtube.com/watch?v=KfcosXZU98I
Seminário sobre a “Nova Lei de Improbidade”:

https://w w w.youtube.com/watch?v=4mj4F5-hGuk&t=3s
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Atentatórios contra princípios
Esses são os atos de improbidade de menor gravidade que se encontram

disciplinados no art. 11 da lei. Trata-se de situações em que atos ou omissões
de agentes públicos ofenderiam princípios da administração pública, assim
como deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às insti-

tuições. Nesses casos, mesmo que não haja enriquecimento ilícito do agente
ou prejuízo ao erário, haveria a improbidade, como por exemplo ao se retar-

dar a prática de um ato de ofício ou ao não se dar publicidade a um ato oficial.

Uma vez que há uma excessiva indeterminação dessas violações, há

muitas críticas contra essas sanções relacionadas ao art. 11, razão pela qual
também foram objeto de modificação no projeto de lei acima referido.

Penalidades e prescrição
Considerando as três escalas acima referidas, as sanções de improbida-

de obedecem à seguinte gradação:

• art. 9º: perda dos bens ou valores acrescidos ao patrimônio, ressar-

cimento integral do dano, perda da função pública, suspensão de
direitos políticos de 8 a 10 anos, multa civil de até 3 vezes o valor

patrimonial acrescido; proibição de contratar ou receber incentivos
do poder público pelo prazo de 10 anos;

• art. 10 e 10-A: perda dos bens ou valores acrescidos ao patrimônio,

ressarcimento integral do dano, perda da função pública, suspensão
de direitos políticos de 5 a 8 anos, multa civil de até 2 vezes o valor
do dano; proibição de contratar ou receber incentivos do poder público pelo prazo de 5 anos;

• art. 11: ressarcimento integral do dano (se houver), perda da função
pública, suspensão de direitos políticos de 3 a 5 anos, multa civil de
até 100 vezes o valor da sua remuneração; proibição de contratar ou
receber incentivos do poder público pelo prazo de 3 anos.

Coleção Gestão Pública Municipal
Novos Gestores 2021-2024

73

Procedimentos: administrativo e penal
A representação às autoridades pela ocorrência de ato de improbida-

de por ser realizada por qualquer pessoa (art. 14), a partir do que essa poderá

ser rejeitada se não preencher as formalidades legais, ou será determinada a
apuração dos fatos, dando-se conhecimento ao Tribunal de Contas e ao Ministério Público.

A ação civil de improbidade administrativa poderá ser proposta pelo

Ministério Público ou pela pessoa jurídica interessada. Poderá o autor da ação
requerer, em caso de fundados indícios de responsabilidade, a decretação de
sequestro de bens do réu.

Preenchidos os requisitos da petição inicial, o juiz determinará que o

réu seja notificado para a realização de manifestação prévia. Da análise des-

sa manifestação, o juiz poderá rejeitar a ação ou citar o réu para contestação,
prosseguindo-se o processo pelo rito ordinário.

Com as alterações propostas pela Lei 13.964/2019, é possível, nas ações

de improbidade, a celebração de acordo de não persecução cível (art. 17, § 1º)
bem como outra solução consensual (art. 17, § 10-A).

3.2 Lei Anticorrupção e Compliance
3.2.1 Introdução
O Brasil possui um dos mais acentuados índices de percepção de cor-

rupção do mundo. De acordo com a Transparência Internacional, nosso país
possui uma pontuação 35 de 100 pontos possíveis, o que se reverte no número 106 em um ranking de 180 países (https://www.transparency.org/en/
countries/brazil).

Essa situação indesejável produziu uma crescente preocupação com

o regime de responsabilidades, notadamente no ambiente da administração

pública. Duas abordagens possíveis para o enfrentamento desse problema são:
(i)

o aprimoramento – e, mesmo, aumento – das sanções (penalizações) para os atos de corrupção; e

(ii) o aprimoramento das formas de prevenção contra os atos de corrupção.
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A Lei 12.846, editada em 1º de agosto de 2013, designada como “Lei

Anticorrupção” – ou “Lei da Empresa Limpa” – surge exatamente do cenário

narrado. Dispondo sobre “a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional

ou estrangeira”, prescreve regras relacionadas a essas duas abordagens, abaixo
destacadas, em síntese, nos seguintes tópicos:
• Lei Anticorrupção;
• Compliance.

3.2.2 Lei Anticorrupção
Se a Lei de Improbidade Administrativa possui como destinatário na-

tural (ver item 3.1 desta cartilha) os agentes públicos, a Lei Anticorrupção
possui, como destinatário natural, o corruptor, isso é, aquela pessoa vinculada à iniciativa privada – notadamente em função diretiva de pessoas jurídicas

que se relacionam juridicamente com a administração pública –, que busca
lesar os cofres públicos.

A lei indica a responsabilidade objetiva, administrativa e civil da pessoa

jurídica por atos de corrupção, responsabilizando também as pessoas físicas

em função diretiva dessas empresas, nesse caso, de modo individualizado e
na medida de suas responsabilidades.

Os atos de corrupção que recebem a atenção da lei são aqueles atos le-

sivos à administração pública, nacional ou estrangeira, ou porque atentam

contra o patrimônio público, ou porque atentam contra os princípios da ad-

ministração pública, ou porque atentam contra compromissos internacionais
assumidos pelo Brasil. Esses atos estão definidos no art. 5º da lei, relacionan-

do-se ao oferecimento de vantagens indevidas, à subvenção de atos ilícitos, à
fraude a licitações e contratos, dentre outros.

A lei divide, em capítulos distintos, a responsabilização administrativa

e a responsabilização judicial.

No âmbito da responsabilização administrativa, estão previstas as se-

guintes sanções:
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• multa, no valor de 0,1% a 20% do faturamento bruto do exercício anterior ao da instauração do processo administrativo ou, não

sendo possível utilizar o faturamento, nos valores de R$ 6.000,00
a R$ 60.000.000,00 (não podendo a multa ser inferior à vantagem
auferida); e

• publicação extraordinária da decisão condenatória.
Essas sanções devem ser aplicadas após processo administrativo ins-

taurado pela autoridade máxima do órgão ou entidade onde se garanta ampla

defesa e contraditório, sendo conduzido por Comissão com, pelo menos, dois
(2) servidores estáveis.

A aplicação das sanções deve ser realizada mediante decisão fundamen-

tada, com manifestação da Advocacia Pública respectiva, devendo ser levada
em conta as peculiaridades do caso. Essas sanções não se confundem com a

reparação do dano causado. Em caso de decisão pela responsabilização, a Comissão deve dar ciência ao Ministério Público acerca do procedimento e, não
ocorrendo pagamento, o crédito pode ser inscrito em dívida ativa.

Outra possibilidade é a realização do chamado “acordo de leniência”,

em havendo colaboração do responsável pelo ato de corrupção para identificar
outros envolvidos e obter de modo mais rápido informações e documentos que
comprovem esses atos. Esse acordo, embora não isente a pessoa da reparação
integral do dano, permite a isenção do responsável de algumas penalidades

administrativas (publicação da decisão) e judiciais (proibição de receber incentivos), além de uma redução da multa em até 2/3.

No âmbito da responsabilização judicial, estão previstas as seguintes

sanções:

• perdimento dos bens, direitos ou valores relacionados à vantagem
do ato de corrupção;

• suspensão ou interdição parcial de suas atividades;
• dissolução compulsória da pessoa jurídica;

• proibição de receber incentivos, subsídios, subvenções, doações ou
empréstimos de órgãos ou entidades públicas e de instituições financeiras públicas ou controladas pelo poder público, pelo prazo
de 1 a 5 anos.
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As ações judiciais relacionadas à Lei Anticorrupção tramitam de acordo

com o mesmo rito das ações civis públicas (Lei 7.347/1985).

3.2.3 Compliance
A Lei Anticorrupção, alinhada com uma tendência internacional de apri-

moramento das formas de prevenção contra os atos de corrupção, houve por
fomentar a realização do chamado compliance das pessoas jurídicas. Embora

não utilize expressamente o termo de origem inglesa (que se lê “kuhm·plai·uhns”
e advém do verbo “to comply”, isso é, “agir de acordo”), a lei refere o equivalente

“programa de integridade”, ao prescrever que a existência desses programas
será levada em consideração no momento da aplicação de penalidades. Isso

é: a empresa que realiza Compliance (ou Programa de Integridade) terá uma

consequência positiva, de amenização de responsabilidades, em caso de apuração de atos de corrupção praticados pelos seus agentes.

A realização de Compliance – a qual é desejável, e em alguns casos até

obrigatória – para as pessoas jurídicas de direito privado que contratam com
a administração, é igualmente desejável para as próprias pessoas jurídicas de
direito público.

Em uma concepção abrangente, pode-se dizer que o compliance (ou

Programa de Integridade) supõe dois grandes pilares:

(i) aquele relacionado à manutenção de uma integridade da pessoa jurídica, isso é, o fortalecimento da ética na organização; e

(ii) aquele relacionado à conformidade da pessoa jurídica com o ordenamento jurídico vigente, notadamente no âmbito de sua atuação.

Já do ponto de vista normativo, importante citar que o Decreto Federal

8.420/2015 regulamentou a Lei Anticorrupção, destacando o Programa de
Integridade, em seu art. 41, como o

conjunto de mecanismos e procedimentos internos de integridade, auditoria e incentivo à denúncia de irregularidades e na
aplicação efetiva de códigos de ética e de conduta, políticas e
diretrizes com objetivo de detectar e sanar desvios, fraudes, irregularidades e atos ilícitos praticados contra a administração
pública, nacional ou estrangeira.
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O Programa de Integridade é avaliado, para efeito da lei, de acordo com

diversos parâmetros estabelecidos no art. 42 do citado Decreto. Esses parâme-

tros passam pelo comprometimento da alta administração, estabelecimento

de padrões de conduta a partir de Códigos de Ética, realização de treinamentos periódicos, avaliações de riscos, existência de mecanismos de controle in-

terno, canais de denúncia e procedimentos para apuração de irregularidades

e previsão de medidas disciplinares a responsáveis, transparência da pessoa
jurídica, dentre outros.

3.3 Nova Lei do ISS
De início, cabe fazer um breve apanhado das alterações legislativas que

permeiam a questão. Em dezembro de 2016, foi publicada a Lei Complementar
(LC) 157, que promoveu alterações na legislação do Imposto Sobre Serviços de
Qualquer Natureza (ISS). Uma das principais inovações da lei foi o dispositivo

que transfere a cobrança do ISS, antes feita no Município do estabelecimento
prestador do serviço, para o Município dos tomadores de serviços.

No ano seguinte, em novembro de 2017, a Ação Direta de Inconstitu-

cionalidade (ADI) 5.835 questionou a falta de clareza na definição de quem

eram os tomadores de serviços e a quem deveriam recolher o imposto. Em
março de 2018, foi concedida a liminar que suspendeu os efeitos do dispositi-

vo que promovia a redistribuição, de modo que muitos Municípios acabaram
paralisando as atualizações para aguardar a decisão. A liminar suspendeu a

modificação do local de tributação dos serviços previstos nos subitens 4.22,

4.23, 5.09, 10.04, 15.01 e 15.09 da lista anexa à Lei Complementar 116/2003,
condicionando-a à definição do conceito de tomador dos referidos serviços.

A LC 175/2020, recentemente publicada, permite a operacionalização

da mudança do local de recolhimento do ISS, que deixa de ser na origem e
passa a ser no destino, ou seja, onde de fato o serviço é prestado, e isso porque

cria um sistema padronizado de obrigações acessórias que será gerido por um
Comitê Gestor. O sistema padronizado resolve questionamentos dos setores

financeiros de que teriam que atender a legislações municipais com obrigações, datas e formas de pagamento diferentes. O sistema possibilita que em

um único lugar todos os Municípios coloquem suas alíquotas, leis, data e forma de receberem o imposto.
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A recente LC define quem são os tomadores de serviços das atividades

de planos de saúde (4.22, 4.23 e 5.09), administração de cartões de crédito e
débito, de fundos quaisquer e de consórcios (15.01) e arrendamento mercan-

til – leasing (15.09), esclarecendo os questionamentos apontados na ADI. A
LC 175/2020 também altera a LC 157/2016 e estabelece período de transição
para seus efeitos.

A partir da breve síntese exposta, existem dois cenários possíveis:

i) se o Município não efetuou a adequação da sua lei em relação ao que

dispõe a LC 157/2016 deverá fazê-lo, agora considerando as alterações promovidas pela LC 175/2020; e

ii) se o Município promoveu adequações em relação à norma de 2016,
deverá atualizá-la mais uma vez, em razão das mudanças promovidas.

A nova LC estabelece que, como regra, o tomador é o contratante do

serviço. No entanto, em algumas hipóteses, foram definidos o tomador como
pessoa diversa do contratante e ainda, para evitar questionamentos judiciais

futuros, as definições consideraram as peculiaridades de algumas atividades
econômicas.

• Operadoras de planos de saúde (4.22 e 4.23): o tomador é a pessoa

física beneficiária, vinculada à operadora por meio de contrato de

plano de saúde individual ou familiar, coletivo empresarial ou coletivo por adesão.

• Administração de cartões de crédito e débito (15.01) prestados ao

usuário do cartão, o tomador é o próprio titular do cartão. Agora,
quanto aos serviços de administração de cartão de crédito relativos

às transferências realizadas no interesse da pessoa física ou jurídica
que detém a posse das máquinas de cartões, terminais eletrônicos e/
ou leitores, o tomador é o estabelecimento credenciado.

• Administração de fundos e administração de carteira de valores mobiliários: o tomador do serviço é o cotista.
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• Administradoras de consórcios: o consorciado é o tomador do serviço.

• Arrendamento mercantil: o tomador é o arrendatário, pessoa física

ou a unidade beneficiária da pessoa jurídica, domiciliado no país, e,

no caso de arrendatário não domiciliado no país, o tomador é o bene-

ficiário do serviço no país. A medida resguarda a hipótese de o contratante do leasing estar no exterior, mas o serviço não sair do Brasil.

Cumpre salientar que, considerando que a LC 175/2020 nada mais é

que a operacionalização da mudança prevista na LC 157/2016, definindo os

pontos questionados na ADI, entendemos que, enquanto não houver a suspenção da medida cautelar, não conseguiremos aplicar a tributação no domicílio do tomador.

O art. 9° da LC 175/2020 institui o Comitê Gestor de Obrigações Aces-

sórias do ISS (CGOA), o qual terá como competências definir os leiautes, o aces-

so, a forma de fornecimento das informações no sistema eletrônico de padrão
unificado, regulando a aplicação do padrão nacional da obrigação acessória dos
serviços de planos de saúde (4.22, 4.23 e 5.09), administração de cartões de

crédito e débito, de fundos quaisquer e de consórcios (15.01) e arrendamento
mercantil – leasing. Ao Comitê caberá, ainda, regulamentar a partilha do imposto no período de transição entre o Município do local do estabelecimento

prestador e o Município do domicílio do tomador desses serviços, bem como
elaborar seu regimento interno e definir as atribuições do Grupo de Trabalho
mediante resolução.

A convergência das obrigações tributárias acessórias instituídas pelos

Entes federativos para um patamar comum e a redução da complexidade da

respectiva legislação tributária são fundamentais para permitir ao contribuinte pagar o imposto e ao Município receber – assim, foi estabelecido o sistema

eletrônico do padrão unificado a ser desenvolvido pelo contribuinte, indivi-

dualmente ou em conjunto com outros contribuintes e seguindo leiautes e
padrões definidos pelo Comitê Gestor.
Caberá ao Município:

i. acessar o sistema eletrônico de padrão unificado dos contribuin-

tes exclusivamente em relação às informações de suas respectivas
competências;
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ii. fornecer, até o último dia do mês subsequente ao da disponibilização
do sistema de cadastro, as seguintes informações diretamente no

sistema eletrônico do contribuinte, conforme definições do CGOA:

o alíquotas, conforme o período de vigência, aplicadas aos serviços
referidos no art. 1º desta da LC 175/2020; o arquivos da legislação

vigente no Município ou no Distrito Federal que versem sobre os
serviços referidos no art. 1º da LC 175/2020 e dados do domicílio
bancário para recebimento do ISS;

iii. a responsabilidade pela higidez dos dados que esses prestarem no

sistema, sendo vedada a imposição de penalidades ao contribuinte

em caso de omissão, de inconsistência ou de inexatidão de tais dados; e

iv. a exigência de emissão pelo contribuinte de que tratam os subitens
4.22, 4.23 e 5.09, de notas fiscais de serviços referidos, nos termos
da legislação de cada Município e do Distrito Federal.

Na hipótese de o sistema não estar pronto em janeiro de 2021, a LC

175/2020 prevê a possibilidade do diferimento, em que o imposto será pago
com atualização pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia (Selic). As competências de janeiro, fevereiro e março de 2021 poderão ser recolhidas até o 15º dia do mês de abril de 2021, sem a imposição
de penalidade.

Ademais, o legislador entendeu necessária a aplicação de regra de tran-

sição destinada a mitigar os impactos causados pela modificação de competên-

cia sobre os Municípios nos quais se situam os estabelecimentos prestadores
dos serviços tratados na Lei Complementar 157/2016. Nesse sentido, o art.

15 da nova LC definiu que o produto da arrecadação do imposto será partilha-

do entre o Município do local do estabelecimento prestador e o Município do
domicílio do tomador em 2021 e 2022, da seguinte forma:

i. relativamente aos períodos de apuração ocorridos no exercício de

2021, 33,5% (trinta e três inteiros e cinco décimos por cento) do
produto da arrecadação pertencerão ao Município do local do esta-

belecimento prestador do serviço e 66,5% (sessenta e seis inteiros
e cinco décimos por cento), ao Município do domicílio do tomador;
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ii. relativamente aos períodos de apuração ocorridos no exercício de
2022, 15% (quinze por cento) do produto da arrecadação pertence-

rão ao Município do local do estabelecimento prestador do serviço,
e 85% (oitenta e cinco por cento), ao Município do domicílio do tomador;

iii. relativamente aos períodos de apuração ocorridos a partir do exercício de 2023, 100% (cem por cento) do produto da arrecadação
pertencerão ao Município do domicílio do tomador.

Trata-se de partilha do produto da arrecadação, ou seja, não existirão

dois fatos geradores, ou mesmo a necessidade de atendimento a duas alíquotas, duas datas de pagamentos e obrigações acessórias diversas nesse caso da

transição. O imposto é devido, cobrado e fiscalizado unicamente pelo tomador
do serviço, o Município do domicílio.

3.4 Instrumentos urbanísticos e recuperação de maisvalias urbanísticas
Em se tratando de Política Urbana, o administrador municipal deve ter

uma noção muito clara sobre o papel do poder público no preço dos imóveis

da cidade: o valor econômico de um imóvel urbano não se determina somente pelas características do bem imóvel construído em si mesmo – materiais

utilizados, acabamento, tipologia e dimensões – mas, sobretudo, por características que dizem respeito a seu contexto na cidade: localização e presença
de equipamentos públicos.

Essa valorização causada pela atuação pública, seja por meio de obras

ou por mudanças urbanísticas de zoneamento ou índices construtivos, é chamada de mais-valia urbanística.

No Brasil, por opção do legislador, apenas as atividades públicas são

consideradas fatos imponíveis, ou seja, fatos geradores, passíveis de gerar a
aplicação dos instrumentos de recuperação dessas mais-valias

Portanto, o objetivo de uma adequada política fundiária deve focar na

recuperação – por parte do Município – da valorização do solo urbano gerado

pelas intervenções do poder público. Assim, as administrações municipais de-

vem aprimorar a gestão do uso do solo por meio da aplicação dos instrumentos
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urbanísticos aptos, de modo a possibilitar o financiamento do desenvolvimento

urbano, com a implantação de infraestrutura urbana e a provisão de serviços.
Um fato ignorado por boa parte das administrações locais se refere,

principalmente, à geração de mais-valia urbanística por alteração de norma
jurídica. Por exemplo: considerando que a edificabilidade, ou seja, a altura e
a densidade permitidas condicionam e influenciam diretamente no valor do
solo urbano, isso gera uma oportunidade para que o Município angarie recur-

sos sempre que alterar a norma ou regulamentação urbana e possa recuperar
parte dos investimentos públicos decorrente dessa valorização.

É importante ressaltar que recuperação da mais-valia fundiária é uma

obrigação do poder público, ela é uma questão de justiça urbanística. Um dos

fundamentos para a recuperação da mais-valia fundiária é o princípio da dis-

tribuição equitativa de encargos e benefícios, previsto no Estatuto da Cidade.
Segundo Sotto1 (2016), a recuperação da mais-valia fundiária tem im-

portância sob diversos aspectos: sob o viés econômico, porque garante à administração pública local um aporte de recursos indispensável para financiamento das atividades urbanísticas; sob a perspectiva regulatória, ao impedir
que a valorização imobiliária alheia ao esforço do proprietário se incorpore ao

imóvel, diminui a expectativa de rendimentos futuros e desestimula a alta dos
preços. Assim, se aplica um controle direto sobre o valor do solo e se diminui a

especulação imobiliária. Vários são os instrumentos aptos a recuperar a mais
valia urbanística, segundo Giacobbo e Hermany2 (2019).

Eles se dividem em instrumentos tributários e não tributários. Com

relação aos instrumentos não tributários, temos os seguintes:

I. Outorga Onerosa do Direito de Construir (OODC) – instrumento que

separa o direito de propriedade do direito de construir. Trata-se de uma con-

trapartida financeira paga para que o proprietário possa construir para além

do potencial construtivo básico até o limite do coeficiente de aproveitamento
máximo. É o que o Estatuto da Cidade chama de solo criado, que corresponde

ao acréscimo, para além do coeficiente básico de aproveitamento estabelecido

pela lei. Recomenda-se aos Municípios definir, em seu plano diretor, o coeficiente básico igual a 1.

1 SOTTO, Debora. Mais-valia urbanística e desenvolvimento urbano sustentável: uma análise jurídica. Editora Lumen Juris, 2016.
2 GIACOBBO, Guilherme Estima; HERMANY, Ricardo. Os impasses da política urbana frente à garantia do direito à cidade no brasil: o desafio dos governos locais na definição e fiscalização da função social da propriedade urbana e recuperação de mais-valias
urbanísticas. Revista Culturas Jurídicas, v. 6, n. 14, 2019.
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Figura 1 – Potenciais construtivos, índices de aproveitamento e áreas

COMO FUNCIONA NA CIDADE...
Potencial construtivo
adicional

Potencial
construtivo
adicional

(pertence à coletividade,
portanto passível
de cobrança de
Outorga Onerosa do
Direito de Construir)

(pertence à coletividade,
portanto passível
de cobrança de
Outorga Onerosa do
Direito de Construir)

Índice de Aproveitamento = 1

Índice de Aproveitamento = 3

Índice de Aproveitamento = 2

ÁREA X DA CIDADE

ÁREA Y DA CIDADE

ÁREA Z DA CIDADE

Área com menos
infraestrutura

Área com mais infraestrutura
(maiores investimentos públicos)

Área com infraestrutura

Fonte: elaborada pela CNM a partir de WRI Brasil, disponível em https://wribrasil.org.br/pt/blog/2019/08/o-que-e-outorga-onerosa-do-direito-de-construir

II. Transferência do Direito de Construir – também prevista no Esta-

tuto da Cidade, no art. 35, implica na possibilidade de o proprietário exercer

seu direito em outro local, quando o referido imóvel for considerado necessário para fins de: i – implantação de equipamentos urbanos e comunitários;

ii – preservação, quando o imóvel for considerado de interesse histórico, ambiental, paisagístico, social ou cultural; iii – servir a programas de regulariza-

ção fundiária, urbanização de áreas ocupadas por população de baixa renda e
habitação de interesse social.

III. Operações Urbanas Consorciadas – instrumento utilizado na rela-

ção entre poder público e iniciativa privada, implicando em contrapartidas

em câmbio de um modelo urbanístico mais flexível (transferência de potencial construtivo, medidas mitigadoras e compensatórias, entre outras). Está
previsto no art. 32 do Estatuto da Cidade.

IV. Medidas Compensatórias no Licenciamento Ambiental – é o ins-

trumento utilizado quando há necessidade de implantação ou ampliação

de vias públicas quando há impacto no trânsito, na construção de obras de
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drenagem, na plantação de espécies vegetais, ou que acarretem impacto ambiental ou no tráfego.

V. Parcerias Público-Privadas (PPPs) – instrumentos criados por lei para

viabilizar e contratualizar a realização de tarefas públicas, de serviços e obras
públicas por particulares, com boa margem de discricionariedade.

Já em relação aos instrumentos tributários de recuperação de mais valia

fundiária, se pode mencionar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)
e a Contribuição de Melhoria. Ressalte-se que a mera atualização da planta de

valores venais dos imóveis para cobrança de IPTU, com base nos valores de

mercado (e não somente por planta genérica), por si só já consistiria em uma

alternativa de recuperação de mais-valia fundiária eficaz. Isso porque à medida
que o valor do imóvel incorpora um acréscimo de valor agregado, em virtude
da melhora de infraestrutura pública, quando devidamente atualizado o valor venal, o imposto predial já seria capaz de recuperar parte desse acréscimo.

Já a contribuição de melhoria, que é o tributo cobrado pelo Estado em

decorrência de obra pública que proporciona valorização do imóvel do indivíduo tributado, explicitamente designado para recuperação da mais-valia fundiária, ainda que utilizado em raras oportunidades, pois tem um custo político

e um grau elevado de litigiosidade para as administrações públicas. Sugere-se
que a Contribuição de Melhoria seja discutida antes com a população a ser be-

neficiada com a obra pública, em um processo transparente demonstrando as
vantagens e os custos envolvidos para aplicação do tributo.

3.5 Royalties do pré-sal
Uma das pautas estruturantes mais expressiva do movimento muni-

cipalista diz respeito à nova distribuição dos royalties e participação especial
do pré-sal. A matéria encontra-se judicializada nas Ações Diretas de Incons-

titucionalidade 4.916, 4.917, 4.918 e 4.920, com liminar suspendendo seus
efeitos desde 2013.

Vale referir que nossa Constituição Federal define, em seu art. 20, que

os recursos naturais da plataforma continental, como o petróleo extraído em
alto mar, são bens da União e não de um ou alguns dos Entes subnacionais.
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A Lei 12.734/2012, que estipula os novos critérios, nesse contexto,

foi aprovada justamente com intuito de harmonizar as regras de distribui-

ção dos royalties e da participação especial com os dispositivos constantes na
Constituição e, sobretudo, para com os princípios do federalismo cooperati-

vo, da subsidiariedade e da solidariedade intergeracional. Com isso, busca-se
alterar os pesos atribuídos a cada critério adotado, atualmente, na repartição

dessas receitas, visando à equidade e à justiça na repartição dos recursos entre os brasileiros.

Em apertada síntese, a mencionada lei objetiva reduzir – mas não ex-

cluir – a parcela distribuída de acordo com o critério de confrontação e au-

menta a fatia repartida por meio do fundo especial do petróleo, que segue os
coeficientes dos Fundos de Participação de Estados e Municípios (FPE e FPM).
Tais princípios são mais justos, redistributivos e estão em consonância com
a equalização fiscal e a redução das desigualdades regionais.

Segundo estudo econômico, já protocolizado nos autos – que atua

como Amicus Curiae (amiga da corte) nas ações acima referidas –, o aumento

exponencial que está se verificando nas receitas petrolíferas, que já dobraram
de valor em sete anos, devem atingir quase R$ 60 bilhões em 2020, segundo

projeções da Agência Nacional de Petróleo (ANP). Esse acréscimo de receitas
possibilitaria uma transição para as novas regras de distribuição sem perdas

efetivas de arrecadação para os Estados confrontantes, que – a despeito da re-

dução de sua fatia no bolo – permaneceriam recebendo mais recursos do que
na última década.

Na esfera local, o estudo demonstra que as novas regras de distribuição

favoreceriam mais de 95% dos 5.568 Municípios brasileiros e permitiriam mo-

dificar o atual quadro, em que apenas 30 cidades concentram 70% de todos

os royalties e participações especiais distribuídas pela União. Como exemplo
do tamanho das distorções fiscais e federativas reproduzidas pela legislação
atual, é simbólico o caso da cidade de Maricá, no Rio de Janeiro, que, em 2020,

de acordo com projeções da ANP, receberá cerca de R$ 2 bilhões em royalties e
participação especial, quase 20 vezes mais do que recebeu em 2012, quando
a Lei 12.734 foi aprovada.

Para se ter uma ideia da desproporção desse número, basta compará-

-lo a outros Municípios do próprio Rio de Janeiro, como São Gonçalo, uma das
cidades mais pobres do país, com um milhão de habitantes, que receberá em
2020 apenas R$ 30 milhões de royalties pelas regras atuais.
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A pergunta, que não pode deixar de ser respondida, é a seguinte: qual a

justificativa para que, em uma mesma unidade da Federação, dita “produtora”
de petróleo, um Município seja agraciado com R$ 13 mil por habitante, a título

de royalties e participação especial, enquanto outro receba apenas R$ 28 por
habitante? Qual a justificativa para uma diferença de quase 500 vezes entre os

benefícios conferidos a dois Entes locais de um mesmo Estado da Federação?

Não é demais, por fim, relembrar a cronologia que envolve a controvér-

sia a respeito da distribuição dos royalties e participações especiais:
Figura 2 – Linha do tempo - nova distribuição dos
royalties e participação especial do pré-sal
06/11/2012

Legislação que modifica os critérios de distribuição é aprovada pelo Congresso Nacional;

30/11/2012

Presidente Dilma Rousseff sanciona a Lei com vetos às mudanças promovidas pelo Parlamento;

12/12/2012

Congresso Nacional aprova a urgência para a apreciação dos vetos;

17/12/2012

Em decisão monocrática, STF derruba a urgência para a análise dos vetos;

27/12/2012

Plenário do STF cassa liminar concedida e reestabelece a urgência para a apreciação dos vetos;

07/03/2013

Congresso Nacional derruba os vetos da presidente Dilma Rousseff;

18/03/2013

Em decisão monocrática, STF concede liminar que suspende os efeitos da Lei;

10/04/2019

Presidente do STF marca julgamento para o dia 20 de novembro de 2019;

07/11/2019

STF adia julgamento para o dia 29/04/2020;

23/04/2020

Exclusão de pauta do julgamento;

18/09/2020

Presidente do STF marca julgamento para o dia 03 de dezembro de 2020;

04/11/2020

Presidente do STF desmarca o julgamento.

Fonte: Jurídico/CNM, 2020.
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O movimento municipalista segue atento a esta pauta estruturante

para mais justiça federativa e autonomia financeira dos Municípios e conta
com os novos gestores para uma mobilização permanente.

3.6 Organizações da sociedade civil
A Lei 13.019/2014 tem como principal avanço a criação de um regi-

me jurídico próprio para a realização das parcerias entre as organizações da
sociedade civil (OSCs) e o Estado, entendido aqui como a União, os Estados, o
Distrito Federal e os Municípios.

Destinada à regulação das parcerias a serem firmadas por todas as OSCs

sem fins lucrativos como: as associações e as fundações, as cooperativas sociais,
as organizações religiosas e todas as que atuam em prol do interesse público.

Os instrumentos jurídicos a serem firmados são: termo de fomento;

termo de colaboração; e acordo de cooperação.

O termo de fomento poderá apoiar ou promover iniciativas das próprias

OSCs, buscando atrair para as políticas públicas tecnologias sociais inovado-

ras e a promoção e o fomento de projetos, como por exemplo a capacitação
de grupos da agricultura familiar; de projetos de combate à violência contra
populações vulneráveis ou a proteção ou promoção dos direitos das pessoas
com deficiências e outros nesta linha de atuação.

O termo de colaboração é utilizado para a execução de políticas públi-

cas em diversas áreas quando a política já tem parâmetros consolidados, com

indicadores e formas de avaliação conhecidos, como, por exemplo, o Sistema
Único de Assistência Social (Suas).

Por sua vez, o acordo de cooperação continuará a ser utilizado para as

parcerias que não envolvem transferências de recursos financeiros.

A lei impõe às OSCs uma maior preocupação com o planejamento, que

precisará assegurar que cada etapa do projeto seja desenvolvida organizadamente, em sincronia com todas as outras etapas.

Ao Ente público que queira firmar parcerias, recomenda-se estar aten-

to para:

a) tempo mínimo de existência da OSC (no mínimo um ano no caso
dos Municípios);
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b) regularidade cadastral (estar inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica);

c) experiência prévia que deve ser comprovada documentalmente;

d) capacidade técnica e operacional que deverá ser demonstrada, pro-

vando que a OSC tem condições para desenvolver as atividades e
alcançar as metas da parceria;

e) regularidade jurídica e fiscal.

Em consulta realizada pelo Ministério da Saúde, o Tribunal de Contas

da União decidiu que:

[...] nos termos do art. 33, inc. V, alínea “a” da Lei 13.019/2014,
com redação dada pela Lei 13.204/2015, as entidades filantrópicas
sem fins lucrativos, para poderem ser contratadas, deverão ter os
serviços mencionados no item anterior em seu rol de atribuições
constante de seus estatutos sociais, os quais deverão já terem sido
registrados em cartório, contendo as referidas atribuições, há pelo
menos três anos, nos termos do art. 33, inc. V, alínea “a” da Lei
13.019/2014, com redação dada pela Lei 13.204/2015 [...] (TCU –
CONSULTA (CONS): 02374620181, Relator: AUGUSTO NARDES,
Data de Julgamento: 13/05/2020, Plenário)

Não poderão celebrar parcerias as OSCs que tenham:
• contas rejeitadas pela administração pública nos últimos cinco anos;
• contas julgadas irregulares ou rejeitadas por Tribunal ou Conselho
de Contas nos últimos oito anos, se a decisão for irrecorrível;

• que tenha sido punida pela administração pública com:
I.

II.

suspensão da participação em processo licitatório;

impedimento de contratar com a administração pública;

III. declaração de inidoneidade;

IV. suspensão temporária para participar de chamamento público;
V.

impedimento para celebrar termo de fomento, termos de colaboração, acordos de cooperação e contratos com órgãos e entidades da administração pública por até dois anos.

As punições com advertência não são impeditivas para contratação.
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A Lei 13.019/2014 também cita impedimentos relativos aos dirigen-

tes das OSCs como:

i. prestação de contas julgadas irregulares ou rejeitadas por órgãos de
controle externo;

ii. julgados responsáveis por falta grave e inabilitados para o exercício
de cargo em comissão ou função de confiança, enquanto perdurar;

iii. responsabilizados por ato de improbidade enquanto durarem os
prazos da Lei 8.429/1992.

Estão também impedidas de contratar as organizações cujos dirigentes sejam: a) membros de Poder

ou do Ministério Público; b) dirigente de órgão ou
entidade da administração pública da mesma esfera governamental.

A vedação citada acima se estende aos respectivos cônjuges ou com-

panheiros e aos parentes em linha reta ou colateral ou por afinidade, até o
segundo grau.

O procedimento para firmar parceria envolve cinco principais fases:

planejamento e gestão administrativa, seleção e celebração; execução; monitoramento e avaliação e prestação de contas.

A administração pública, por sua vez, deverá ativar com maior e me-

lhor planejamento, capacidade operacional e capacitação de pessoal; obrigatoriedade de realizar chamamento público; exercitar a transparência e utilizar
ações de comunicação, desenvolvimento de programas de formação, criação e

promoção de instâncias de participação social que possam fomentar o debate
sobre o trabalho conjunto com as OSCs.

A vedação citada acima se estende aos respectivos cônjuges ou com-

panheiros e aos parentes em linha reta ou colateral ou por afinidade, até o
segundo grau.

O procedimento para firmar parceria envolve cinco principais fases:

planejamento e gestão administrativa, seleção e celebração; execução; monitoramento e avaliação e prestação de contas.

90

Coleção Gestão Pública Municipal
Novos Gestores 2021-2024

A administração pública, por sua vez, deverá ativar com maior e me-

lhor planejamento, capacidade operacional e capacitação de pessoal; obrigatoriedade de realizar chamamento público; exercitar a transparência e utilizar
ações de comunicação, desenvolvimento de programas de formação, criação e

promoção de instâncias de participação social que possam fomentar o debate
sobre o trabalho conjunto com as OSCs.

A CNM recomenda que, antes de firmar qualquer
parceria, a administração realize um minucioso estudo da Lei 13.019/2014 com as alterações realizadas pela Lei 13.204/2015.

3.7 Transparência, publicidade e abertura
Um dos princípios fundamentais da democracia é o controle social. Na

última década, a questão da transparência, do acesso à informação e da participação popular ganharam relevo na gestão pública.

O controle social das ações dos governantes e funcionários públicos

é essencial para a garantia do bom emprego dos recursos públicos para benefício da coletividade. É a participação da sociedade no acompanhamento

e verificação das ações da gestão pública na execução das políticas públicas,

avaliando os objetivos, processos e resultados que garantirão uma gestão pública compartilhada.

Para isso, os governos locais devem utilizar algumas ferramentas vol-

tadas à transparência. A mais importante delas é o Portal da Transparência,

o qual deve oferecer recursos que permitam ao cidadão acompanhar e compartilhar os dados disponíveis. Essas ferramentas devem permitir ao cidadão

entender melhor o funcionamento do governo sob diversas perspectivas, além
de possibilitar que recebam notificações em diversas situações.

É essencial que o Município ofereça dados e informações de forma fá-

cil para o acompanhamento dos gastos em suas diversas etapas. A celerida-
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de com que os dados são inseridos no Portal também são fundamentais: se

possível, os dados e as informações devem ser alimentados em tempo real. A

publicidade de todos os atos administrativos é o que garante legitimidade e a
legalidade da gestão pública. A Lei Complementar 131 – denominada Lei da

Transparência – obriga União, Estados e Municípios a divulgar seus gastos na
internet em tempo real.

Outra iniciativa que vem tomando espaço na gestão pública é a do go-

verno aberto. Governo Aberto é um conjunto de ações, processos e mecanis-

mos que tem o intuito de promover a transparência, integridade, participação
social e inovação dentro do poder público e nas suas relações com os distintos
atores da sociedade. É sempre importante que o poder público municipal ouça

os cidadãos da comunidade sobre os principais assuntos públicos, por meio de
instrumentos de participação popular como as audiências públicas3, enquetes
eletrônicas, consultas populares e, eventualmente, referendos e plebiscitos.

3.8 Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD)
A Lei 13.709/2018 instituiu a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais

(LGPD) com a finalidade de proteger os direitos fundamentais de liberdade e

de privacidade. Essa Lei versa sobre o tratamento de dados pessoais, seja em
meio físico ou digital, feito por pessoa física ou jurídica de direito público ou

privado e engloba um amplo conjunto de operações efetuadas em meios manuais ou digitais.

Um dos principais sentidos da criação da lei é para que os dados capta-

dos em qualquer ação sejam restritos às finalidades específicas e informados
previamente ao titular.

No caso do setor público, a finalidade relaciona-se com a execução de

políticas públicas, devidamente estabelecida em lei, regulamentos ou respal-

dadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres. O tratamento
para cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador também é uma hipótese corriqueira no serviço público. Nessas duas situações, o
consentimento do titular de dados é dispensado.

3 Em razão da pandemia e da necessidade de realização das consultas populares de forma virtual, a CNM editou a Nota Técnica 25/2020 com orientações quanto à realização de audiências públicas eletrônicas em sede de discussão da Lei de Diretrizes
Orçamentárias e Orçamentos Municipais – executivo e legislativo. Disponível em: https://www.cnm.org.br/biblioteca/exibe/14598.
Acesso em: 7 dez. 2020.
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Por outro lado, em hipóteses bastante específicas, o consentimento

do titular pode ser necessário para finalidades determinadas. Quando isso

ocorrer, as autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão
consideradas nulas.

Os principais agentes de tratamento de dados são o controlador e o

operador:

Controlador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado,

a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. No

âmbito da administração pública, o controlador será a pessoa jurídica do ór-

gão ou entidade pública sujeita à Lei, representada pela autoridade imbuída
de adotar as decisões acerca do tratamento de tais dados.

Operador: pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, que

realiza o tratamento de dados pessoais em nome do controlador, aí incluídos
agentes públicos no sentido amplo que exerçam tal função, bem como pes-

soas jurídicas diversas daquela representada pelo controlador, que exerçam
atividade de tratamento no âmbito de contrato ou instrumento congênere.

Considera-se “tratamento de dados” qualquer atividade que utilize um

dado pessoal na execução da sua operação, como, por exemplo: coleta, pro-

dução, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão,
distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação,

avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

Essas operações de tratamento são destacadas no quadro a seguir:

Quadro 2 – Bases Legais de Tratamento de Dados Pessoais art. 7° da LGPD
HIPÓTESE DE TRATAMENTO
DE DADOS PESSOAIS

DISPOSITIVO
LEGAL

REQUER CONSENTIMENTO
DO TITULAR?

1. Mediante consentimento do
titular

LGPD, art. 7º, inc. I

Sim

2. Para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória

LGPD, art. 7º,
inc. II

Não

3. Para a execução de políticas
públicas

LGPD, art. 7º,
inc. III

Não

4. Para a realização de estudos
e pesquisas

LGPD, art. 7º,
inc. IV

Não
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HIPÓTESE DE TRATAMENTO
DE DADOS PESSOAIS

DISPOSITIVO
LEGAL

REQUER CONSENTIMENTO
DO TITULAR?

5. Para a execução ou
preparação de contrato

LGPD, art. 7º,
inc. V

Termos de consentimento definidos
no contrato ou decorrentes da
autonomia da vontade

6. Para o exercício de direitos
em processo judicial, administrativo ou arbitral

LGPD, art. 7º,
inc. VI

Não

7. Para a proteção da vida ou
da incolumidade física do titular ou de terceiro

LGPD, art. 7º,
inc. VII

Não

8. Para a tutela da saúde do titular

LGPD, art. 7º, inc.
VIII

Não

9. Para atender interesses legítimos do controlador ou de terceiro

LGPD, art. 7º,
inc. IX

Não

10. Para proteção do crédito

LGPD, art. 7º,
inc. X

Não

Fonte: Jurídico/CNM, 2020.

Há ainda as regras que devem ser seguidas de forma complementar

pelo poder público, como o art. 6º que trata sobre os princípios fundamentais

específicos, bem como os arts. 23 (procedimentos de atuação) e 30 (regulamentos da ANPD).

Não basta apenas o enquadramento em uma das

hipóteses legais autorizativas para se iniciar o tratamento de dados pessoais. É fundamental garantir

também que os princípios listados no art. 6º da LGPD
sejam respeitados.

O tratamento de dados é um processo composto por 5 procedimentos,

conforme demonstrado na ilustração a seguir:
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Figura 3 – Ciclo do tratamento de dados

Coleta

Retenção

Processamento

Compartilhamento

Eliminação

Fonte: Jurídico/CNM, 2020.

Coleta: obtenção, recepção ou produção de dados pessoais indepen-

dente do meio utilizado (documento em papel, documento eletrônico,
sistema de informação etc.).

Retenção: arquivamento ou armazenamento de dados pessoais inde-

pendente do meio utilizado (documento em papel, documento eletrônico, banco de dados, arquivo de aço etc.).

Processamento: qualquer operação que envolva classificação, utiliza-

ção, reprodução, processamento, avaliação ou controle da informação,
extração e modificação de dados pessoais.

Compartilhamento: qualquer operação que envolva transmissão, distribuição, comunicação, transferência, difusão e compartilhamento
de dados pessoais.

Eliminação: qualquer operação que visa a apagar ou eliminar dados
pessoais. Esta fase também contempla descarte dos ativos organizacionais nos casos necessários ao negócio da instituição.

Todos os órgãos e entidades da administração pública deverão se ade-

quar à LGPD, que envolve uma transformação cultural de modo a alcançar os
níveis estratégicos, táticos e operacionais, de forma a conceber a ideia da pri-

vacidade dos dados pessoais do cidadão desde a fase de concepção do serviço

ou produto até sua execução, além de promover ações de conscientização de
todo corpo funcional no sentido de incorporar o respeito à privacidade dos
dados pessoais nas atividades institucionais cotidianas.
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