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Editorial
Atuar cada vez mais próximo à sociedade, orientando os gestores, fiscalizando a aplicação dos 

recursos públicos e melhorando a qualidade de vida dos cidadãos. Esse tem sido o foco do Tribunal 

de Contas do Estado de São Paulo. Para tanto, o TCE disponibiliza uma série de instrumentos e ações 

que visam orientar os administradores públicos para que estabeleçam boas práticas de governança 

em prol do interesse social e coletivo.

Um bom exemplo desse trabalho pedagógico – e também preventivo – que vem sendo desen-

volvido pela Corte de Contas é o Ciclo de Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais. 

Ano após ano, cresce a participação de gestores, como Prefeitos, Vereadores, Secretários, lideranças 

políticas e agentes públicos. Prova disso é que em 2018, a 22ª edição do evento reuniu mais de 

6.500 pessoas nas 11 reuniões realizadas.

As capacitações promovidas pela Corte paulista em todo o Estado também demonstram a aproximação 

do TCE aos gestores e servidores dos órgãos fiscalizados. Ao longo do primeiro semestre de 2018 foram pro-

movidos 68 eventos e encontros que atraíram um público de mais de 8 mil participantes.

O mesmo acontece com a realização de fiscalizações ordenadas, a exemplo da vistoria realizada em 

junho em 162 municípios e 187 farmácias e almoxarifados de saúde, que verificou as condições de armaze-

namento, controle, manuseio e distribuição de medicamentos em unidades públicas de saúde. 

O TCE, com esta aproximação, se posiciona como um parceiro de seus jurisdicionados – para 

alertar sobre possíveis problemas e, com isso, permitir aos administradores públicos a correção de 

irregularidades ao longo da gestão. Isso porque o Tribunal sabe que os administradores querem 

fazer o melhor para atender aos anseios da sociedade. E, sobretudo, entende também que os erros, 

muitas vezes, são decorrentes da falta de conhecimento. 

Além de atuar como um fiscal permanente no exercício de sua missão constitucional, a Corte pau-

lista tem ido um pouco mais adiante. O desenvolvimento de ações integradas e conjuntas com outros 

órgãos e instituições de controle externo é outro marco na busca do aprimoramento da fiscalização 

dos recursos públicos e dos atos de seus gestores.

Com a Justiça Eleitoral, por meio do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo, o TCE firmou acordo 

de cooperação, no qual prestará auxílio-técnico no exame de contas eleitorais. O estabelecimento de 

parceria com o Ministério Público paulista para intensificar ações de combate à corrupção é mais um 

ponto de avanço no controle da administração pública.

Com ações, como as que você confere nas próximas páginas da Revista do TCE, o Tribunal reforça 

seu papel orientador, preventivo e pedagógico. E a ideia de órgão apenas punitivo vai ficando cada 

vez mais no passado. Boa leitura.
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NOTÍCIAS

COOPERAÇÃO

O Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo e o Tribunal Regional Eleitoral 
de São Paulo renovaram acordo de 
cooperação, no qual as instituições se 
dispõem a trabalhar juntas no exame 
das contas das campanhas eleitorais 
dos candidatos e partidos políticos. O 
objetivo é a prestação de auxílio técnico 
por servidores do TCE à justiça eleitoral.

Tribunal de Contas e 
TRE-SP trabalharão em 
conjunto na análise de 
contas eleitorais em 2018
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NOTÍCIAS

Uma parceria entre o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-
-SP) e o Tribunal de Contas do Estado (TCESP) permitirá a cooperação 
entre os dois órgãos no exame de prestações de contas de campanha. 

Os Presidentes do TCESP e TRE-SP, Conselheiro Renato Martins Cos-
ta e Desembargador Carlos Eduardo Cauduro Padin, respectivamente, 
assinaram, no dia 1º de agosto, acordo de cooperação de intercâmbio 
de servidores para reforçar a equipe técnica do Tribunal Regional Eleito-
ral responsável pela análise das contas relativas às Eleições 2018.

No período de 15 de setembro a 19 de dezembro, os técnicos 
auxiliarão no exame das prestações de contas dos candidatos eleitos 
e primeiros suplentes, bem como as contas dos partidos políticos.

O Conselheiro-Presidente do TCE afirmou que o Tribunal tem mui-
to orgulho de colaborar com a Justiça Eleitoral paulista. “A parceria 
representa uma afirmação de cidadania”, disse Renato Martins Costa.

“Será uma satisfação usufruir de toda a expertise do TCE. Essa 
assinatura é extremamente emblemática”, destacou o Presidente do 
TRE-SP, ao ressaltar a importância da análise de contas para a trans-
parência no processo eleitoral.

A requisição de servidores do Tribunal de Contas pela Justiça 
Eleitoral está prevista na Lei nº 9.504/97. O acordo é firmado em 
caráter de estrita colaboração, não existindo qualquer repasse de 
recursos financeiros entre os órgãos.

Assinaram o acordo de cooperação, os Presidentes do TCESP e do TRE-SP, Conselheiro Renato Martins Costa e Desembargador Carlos Eduardo Cauduro Padin.
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TCE participa de ciclo de  
palestras sobre eleições 2018

ELEIÇÕES 2018

Conselheiro Dimas Ramalho comandou o painel que discutiu a  
atuação das Cortes de Contas e seus reflexos no pleito eleitoral. 

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, representado 
pelo Conselheiro Dimas Ramalho, participou, no dia 28 de junho, 
de um ciclo de palestras que teve como tema central as eleições de 
2018. Durante o evento, foram apresentados e discutidos os prin-
cipais pontos da legislação eleitoral frente à atuação das Cortes 
de Contas e à nova realidade da Administração Pública.

No ciclo, promovido pela Escola de Contas do Tribunal de Con-
tas do Município de São Paulo (TCM-SP), o Conselheiro Dimas Ra-
malho comandou o painel que abordou a atuação das Cortes de 
Contas e seus reflexos nas eleições. 

Também compuseram a mesa de debates o Advogado e Ex-
-Juiz Titular do Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo na classe 

dos juristas, Professor Doutor André Guilherme Lemos Jorge, e a 
Assessora Jurídica de Controle Externo do TCM-SP, Maria Fernan-
da Pessatti de Toledo. A função de debatedor ficou a cargo do Con-
selheiro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO), 
Wilber Carlos dos Santos Coimbra.

O ciclo de palestras reuniu um público formado por auditores, 
Contadores, Procuradores, Vereadores, Assessores, Secretários Mu-
nicipais, Advogados, Professores, entre outros. 

Democracia, Controle da Administração Pública, Reforma Elei-
toral e seus desafios, perspectivas e novidades, além das condutas 
vedadas aos agentes públicos em campanhas eleitorais também 
fizeram parte dos assuntos debatidos durante o evento.

O evento reuniu um público formado por auditores, Contadores, Procuradores, Vereadores, Assessores, Secretários Municipais, Advogados, Professores, entre outros. 

NOTÍCIAS
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Tribunal cobra mais 
transparência de 
informações sobre 
repasses feitos ao 
Terceiro Setor

TRANSPARÊNCIA

Comunicado 
emitido pela 
Corte de Contas 
solicita aos entes 
estaduais e 
municipais que 
disponibilizem 
informações sobre 
a utilização dos 
recursos públicos.

Alinhado com a legislação vigente acerca da transparência na 
administração pública, o Tribunal de Contas do Estado de São Pau-
lo está cobrando das Secretarias de Estado, das Prefeituras e dos 
demais órgãos públicos responsáveis por repasses públicos ao Ter-
ceiro Setor que disponibilizem, em meios eletrônicos, informações 
sobre o uso dos recursos públicos.

Por meio de Comunicado emitido pela Secretaria-Diretoria Geral 
(SDG), a Corte de Contas paulista, considerando as diretrizes das leis 
reguladoras da Transparência e do Acesso à Informação, solicitou 
aos órgãos públicos – estaduais e municipais –, a divulgação dos 
atos e das informações nos Portais de Transparência dos órgãos con-
cessores e daqueles pertencentes às entidades beneficiárias.  

O Comunicado nº 19/2018 da SDG foi publicado no Caderno 
Legislativo do Diário Oficial do Estado de 19 de junho e pode ser 
consultado na íntegra por meio do link https://goo.gl/qymDYb.

A norma alcança as entidades que recebem recursos e prestam 
serviços ao Poder Público: Organizações Sociais (OS), Organiza-
ções da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIPs), Organiza-
ções da Sociedade Civil (OSCs), bem como outras instituições que 
podem ser identificadas como pertencentes ao Terceiro Setor.  

“É de sua responsabilidade (órgão público) exigir a demons-
tração e a identificação dos gastos custeados com os recursos pú-
blicos que foram repassados, devendo esse detalhamento constar 
dos ‘Portais de Transparência’ dos órgãos concessores bem assim 
daqueles pertencentes às entidades beneficiárias”, informou o Se-
cretário-Diretor Geral do TCE, Sérgio Ciquera Rossi.

De acordo com o Secretário, o Tribunal de Contas, no uso de 
suas atribuições e competências, quer que as beneficiárias cum-
pram a legislação, dando publicidade às informações pertinentes 
a suas atividades, resultados e atos administrativos. 

COMUNICADO 
SDG 19/2018
Acesse a íntegra

Para ler o Comunicado, basta posicionar seu 
leitor de QRCode sobre a imagem acima ou 

visitar o link https://goo.gl/Ck6Dez.

NOTÍCIAS
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O Presidente do TCE, Conselheiro Renato Martins Costa, acom-
panhado por especialistas, reuniu-se no dia 2 de maio com os in-
tegrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Assem-
bleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) que investiga as 
Organizações Sociais de Saúde (OSS). 

Na ocasião, o Conselheiro-Presidente falou sobre o trabalho de 
fiscalização realizado pela Corte de Contas em relação aos contratos 
firmados pelas instituições com o Governo Estadual e as prefeituras.

O TCESP encontrou irregularidades em alguns contratos de 
OSS, que, segundo Renato Martins Costa, têm virtudes e defeitos. 

“Suas virtudes são no sentido de suprir o poder público que 
não tem condições de assumir o gerenciamento e de oferecer me-
lhor serviço à sociedade. Porém, esse serviço precisa ser controla-
do, já que os recursos a ele destinados são elevados”, afirmou o 
Conselheiro-Presidente do Tribunal.

A CPI das OSS foi instaurada om o intuito de apurar denúncias 
a respeito de supostas irregularidades nos contratos realizados 
entre Organizações Sociais com o poder público. A investigação 
surgiu a partir de denúncias do desvio de R$ 4,5 milhões em ver-
bas públicas no Hospital Ouro Verde de Campinas. 

As Diretoras de Fiscalização do Tribunal de Contas, Sônia Roc-
co e Ednéia de Fátima Marques, também participaram da reunião 
com a CPI e puderam explicar a legislação a respeito das organi-
zações sem fins lucrativos. Elas também apresentaram dados que 
apontam o total de verba pública municipal repassada às OSS.

O Presidente da CPI, Deputado Edmir Chedid, comentou as 
declarações feitas por Renato Martins Costa. “É importante que 
tomemos conhecimento de vários procedimentos do Tribunal de 
Contas, onde foram criadas duas diretorias somente para cuidar 
dos contratos de OSS”, disse.

Na Alesp, TCE colabora com 
trabalhos da CPI das OSS

Durante a reunião foi apresentado o trabalho de fiscalização realizado pela Corte 
em relação aos contratos firmados pelas instituições com o Estado e as prefeituras.

COMISSÃO

NOTÍCIAS
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Tribunal de Contas debate leis e 
controle de OSC em evento da FGV

LEI Nº 13.655/2018

Apresentada na forma de painéis, atividade reuniu especialistas, técnicos e membros 
de órgãos de controle externo, bem como representantes das Organizações. 

O TCESP participou, no dia 29 de junho, de edição do ‘Diálogo 
Paulista’, que teve como foco a Lei de Introdução às Normas do Direi-
to Brasileiro (Lei nº 13.655/2018) nas parcerias entre Estado e as Or-
ganizações da Sociedade Civil (OSC). O encontro ocorreu no auditório 
da Faculdade de Direito da Fundação Getúlio Vargas (FGV). 

A mesa de trabalhos, contou com a participação do Presiden-
te do TCE, Conselheiro Renato Martins Costa; do Secretário-Diretor 
Geral, Sérgio Ciquera Rossi; e da Procuradora da Fazenda do Estado 
junto ao TCE, Vera Wolff Bava Moreira. 

No evento, o Presidente do TCE falou sobre a importância da fis-
calização dos repasses públicos às instituições do Terceiro Setor. De 
acordo com Renato Martins Costa, atualmente, mais de 8 mil enti-
dades recebem, aproximadamente, R$ 6 bilhões de transferências 
financeiras dos municípios paulistas jurisdicionados ao Tribunal, para 
prestar serviços de caráter público.

“Há que se estabelecer um equilíbrio entre as necessidades do 
poder público, as possibilidades de realização dessas demandas com 
os instrumentos próprios da Administração Pública e as situações em 
que, seja em caráter suplementar ou substitutivo, a Sociedade Civil é 
chamada por suas entidades organizadas a atuar na satisfação das 
necessidades sociais dos mais variados setores”, ponderou o Presi-
dente do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo.

A abertura foi feita pelo Diretor da FGV/Direito, Professor Oscar 
Vilhena Vieira, com a presença, dentre outras autoridades, do Presi-
dente do Tribunal de Contas do Município de São Paulo, João Antonio 
da Silva Filho; da Presidente da Associação Paulista de Fundações, 
Dora Silvia Cunha Bueno; e do Controlador-Geral do Município de 
São Paulo e representante do Conselho Nacional de Controle Interno, 
Gustavo Ungaro. Os debates foram mediados pelos pesquisadores da 
FGV, Eduardo Pannuzio e Aline Gonçalves de Souza.

No evento, o Presidente do TCE, Conselheiro Renato Martins Costa, falou sobre a importância da fiscalização dos repasses públicos às instituições do Terceiro Setor. 

NOTÍCIAS
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NOTÍCIAS

Tribunal de Contas passa 
a checar implantação dos 

Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável nos municípios

 Agentes da Fiscalização da Corte, ao realizarem fiscalizações 
ordinárias nas prefeituras, irão validar informações sobre 
a implementação das metas definidas pela Organização 

das Nações Unidas (ONU) nas cidades paulistas.

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo passará a mo-
nitorar, a partir de 2018, a adoção dos Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável (ODS) nos 644 municípios paulistas. Os 
Agentes da Fiscalização da Corte, ao realizarem fiscalizações 
ordinárias nas prefeituras, irão validar informações sobre a im-
plementação das metas definidas pela Organização das Nações 
Unidas (ONU) para o desenvolvimento sustentável.

O início da nova sistemática foi anunciado no dia 18 de junho, às 
14h00, no Auditório Nobre o TCE durante evento de capacitação que 
reuniu Diretores de Divisão, Chefes de Departamentos e Diretores de 
Fiscalização da Capital e das 20 Unidades Regionais localizadas no 
interior e no litoral paulista. Participaram do encontro o Presidente do 
TCE, Renato Martins Costa, e o Secretário-Diretor Geral, Sérgio Rossi, 
responsável pela coordenação da área de fiscalização do órgão.

Na abertura do evento, o Conselheiro-Presidente do TCE falou 
sobre a importância desse novo monitoramento. 

“Esse trabalho indicará o quanto os municípios do Estado de São 
Paulo estão se adequando para o pleno cumprimento dos Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável”, afirmou Renato Martins Costa.

Durante os debates, a Coordenadora do Observatório do Fu-
turo, Manuela Leitão, explicou como trazer as metas internacio-
nais da ONU para o contexto local. 

“Vamos incorporar o tema dos ODS aos nossos trabalhos para 
estimular os municípios a planejarem e a executarem as suas po-
líticas públicas para até 2030 alcançarmos uma melhor qualidade 
de vida para toda a sociedade”, disse Manuela Leitão.

O Observatório do Futuro é fruto de uma parceria entre o Tri-
bunal de Contas do Estao de São Paulo e o Programa das Nações 
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e foi criado para moni-
torar a implementação dos ODS no Estado. O núcleo também 
utiliza informações do Índice de Efetividade da Gestão Municipal 
(IEG-M) para medir o avanço dessas políticas.

NÚCLEO ODS
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NOTÍCIAS

Indicadores criados pelo TCESP 
serão utilizados em todo o país

EFETIVIDADE

Padrão nacional mínimo de validação do Índice de Efetividade da Gestão Municipal 
(IEG-M) será criado, bem como o aprimoramento periódico da metodologia do indicador.

Vice-Presidente de Desenvolvimento de Políticas Públicas do Insti-
tuto Rui Barbosa (IRB), o Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo parti-
cipou, no dia 11 de junho, em Brasília, de reunião com os Presidentes 
dos Tribunais de Contas. Na oportunidade, foi apresentado um balan-
ço trimestral de atividades e debatido o planejamento estratégico da 
instituição para o período compreendido entre 2018 e 2022.

Na área de Desenvolvimento e Políticas Públicas, o Conselhei-
ro Beraldo informou que serão desenvolvidas ações para criação 
do padrão nacional mínimo de validação do Índice de Efetividade 

da Gestão Municipal (IEG-M) – com base na matriz de planeja-
mento de auditoria baseada nos questionários – com aprimora-
mento periódico da metodologia do indicador.

A adoção do Índice de Efetividade da Gestão Estadual (IEG-E) 
– implantado no território paulista em 2017 para medir a efeti-
vidade das políticas públicas nos Estados – será outra frente de 
trabalho junto às Cortes de Contas do Brasil. O Instituto ainda 
pretende, com a participação dos demais Tribunais, promover ca-
pacitação para a formatação de novos indicadores.

O Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo participou, em Brasília, de reunião com os Presidentes dos Tribunais de Contas, oportunidade em que falou sobre o IEG-M.
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NOTÍCIAS

Com base em apontamentos feitos pelo Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo acerca de pagamentos feitos pela Pre-
feitura de São José do Rio Preto para o programa “Auxílio-Atle-
ta”, a Polícia Civil determinou a abertura de inquérito contra 
cinco gestores da pasta de Esporte do município.

A investigação, que contempla os atos praticados entre os 
anos de 2009 e 2016, apura um prejuízo estimado em R$ 1,5 
milhão aos cofres públicos com pagamentos de auxílios consi-
derados indevidos aos atletas que integraram o programa da 
Secretaria Municipal de Esportes. 

Além das informações dispostas no relatório de fiscalização 
da Corte de Contas paulista, o Núcleo de Perícias Criminais ain-
da trabalha com o cruzamento de dados disponibilizados pela 
própria Administração e com base em pareceres do Conselho 
Regional de Educação Física.

Caso comprovadas as irregularidades, os responsáveis po-
dem receber pena de até 12 anos de prisão pelos crimes de 
organização criminosa, peculato, falsidade ideológica e obs-
trução da Justiça. O caso ainda está sendo acompanhado pelo 
Legislativo Municipal, pela Justiça e pelo Ministério Público do 
Estado de São Paulo.

AUXÍLIO-ATLETA
Apontamentos 
do TCE ajudam 
a desvendar 
desvios em 
Programa 
Auxílio-Atleta

FISCALIZAÇÃO

Investigação apura os atos 
praticados entre 2009 e 2016; 
prejuízo pode chegar a R$ 1,5 
milhão aos cofres públicos.

NOTÍCIAS
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NOTÍCIAS

TCE e MPSP assinam acordo para 
intensificar combate à corrupção

Instuições irão aperfeiçoar a ação integrada, compartilhar dados e promover operações 
preventivas para proporcionar mais eficiência no controle nas administrações públicas.

 Durante solenidade realizada no auditório do Ministério Público 
do Estado de São Paulo (MPSP), na Capital, no dia 29 de agosto, o Pre-
sidente do Tribunal de Contas do Estado, Conselheiro Renato Martins 
Costa, e o Procurador-Geral de Justiça, Gianpaolo Smanio, assinaram 
termo de cooperação que aproxima o trabalho dos órgãos e institucio-
naliza as ações articuladas entre a fiscalização da Corte de Contas e as 
investigações promovidas pelo Ministério Público. 

Pelo acordo formalizado, o Tribunal de Contas e o MPSP se dis-
puseram a aperfeiçoar a ação articulada e integrada entre os ór-
gãos – o que resultará numa maior aproximação entre as Promoto-
rias de Justiça e as Diretorias de Fiscalização e Unidades Regionais 
do TCE em todo o Estado –, desenvolver procedimentos e sistemas 
para o compartilhamento de dados e informações, e promover ope-

rações planejadas e preventivas para proporcionar mais eficiência 
no controle nas administrações públicas. 

Os membros do Ministério Público terão acesso on-line 24 horas 
aos processos eletrônicos do Tribunal de Contas a partir das decisões 
de primeira instância, e os Agentes de Fiscalização da Corte poderão 
tomar conhecimento das investigações e trabalhos que estão sendo 
conduzidos pelo MPSP. O termo terá validade de 5 (cinco) anos. 

Participaram do ato o Vice-Presidente do TCESP, Antonio Roque 
Citadini, os Conselheiros Dimas Ramalho e Sidney Beraldo, e o Procu-
rador-Geral do Ministério Público de Contas, Rafael Neubern Demarchi 
Costa. Pelo empenho no estabelecimento do acordo entre as institui-
ções, assinaram o termo como testemunhas o Secretário-Diretor Geral, 
Sérgio Ciquera Rossi, e o Secretário-Executivo da PGJ, Fábio Bechara.

COOPERAÇÃO

NOTÍCIAS
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NOTÍCIAS

TCESP orienta gestores sobre 
boas práticas administrativas

Com o objetivo de discutir práticas e parcerias que promovem o de-
senvolvimento dos municípios paulistas, o Tribunal de Contas do Estado 
de São Paulo participou, em Ubatuba, das atividades da primeira edição 
do ‘Conexidades’ – evento voltado a gestores e agentes públicos.

Com uma experiência de quase 50 anos junto à Corte de Contas 
paulista, o Secretário-Diretor Geral do TCE, Sérgio Ciquera Rossi, apre-
sentou, no dia 10 de maio, o painel ‘Tribunal de Contas e a Fiscaliza-
ção da Legalidade’, no qual tratou sobre as competências e funções 
do órgão. “O TCE está mudando o viés de sua fiscalização. Estamos 
derivando para uma fiscalização de resultados, pois queremos saber 
como o dinheiro está sendo investido e qual resultado está trazendo 
para os municípios”, comentou Sérgio Rossi durante a apresentação.

Para o Secretário-Diretor Geral, os principais problemas encon-
trados nas fiscalizações promovidas pela Corte estão relacionados 
às folhas de pagamento, ao quadro de pessoal, à dificuldade de 
gestão e ao planejamento na administração dos recursos públicos.

“O Tribunal fica atento a isso. Nós temos o papel de zelar para 
que os orçamentos sejam os menores possíveis, sem deixar nenhu-
ma necessidade básica de lado. E, para isso, tendo em vista os exces-
sos, precisamos manter a fiscalização forte”, afirmou Sérgio Rossi.

Ao final da explanação o palestrante respondeu a mais de 70 
questionamentos dos participantes do evento acerca de ações de 
fiscalização, prestação de contas, consórcios, convênios, Parcerias 
Público-Privadas (PPPs), entre outros. 

Durante evento em Ubatuba, Secretário-Diretor Geral do TCE, Sérgio Ciquera Rossi, 
falou sobre as competências do Tribunal de Contas e tirou dúvidas dos participantes.

CONEXIDADES

“Queremos saber como o dinheiro está sendo investido e qual resultado está trazendo para os municípios”, afirmou Sérgio Rossi em sua a apresentação.
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NOTÍCIAS

Procurador-Geral do Ministério Público de Contas junto ao 
TCE, Rafael Neubern Demarchi Costa participou, do terceiro dia 
de atividades do I Conexidades, realizado no Teatro Municipal de 
Ubatuba. O Procurador de Contas proferiu palestra no dia 10 de 
maio, às 14h30, com o objetivo de orientar os participantes sobre 
questões de ordem tributária e financeira dos municípios.

Na oportunidade, ele falou sobre o papel do órgão que fisca-
liza o cumprimento da Constituição e das Leis no que se refere à 
fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patri-
monial do Estado e de seus municípios.

“As atribuições dos membros do Ministério Público estão liga-
das diretamente às competências dos Tribunais de Contas, que vão 

desde analisar o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
apreciar contratos celebrados pelo poder público, repasses ao ter-
ceiro setor, contas do governo e de gestão, até a apreciação dos 
atos de admissão de pessoal da administração”, disse o Procurador.

Rafael Demarchi Costa ainda esclareceu que todas as Câmaras 
Municipais, pela Constituição, devem ter em seus quadros Procu-
radores devidamente concursados para responder pelo cumpri-
mento da Carta Maior, evitar que ocorram mudanças de legislação 
e manter os Vereadores atualizados. 

“O Procurador tem uma missão difícil que é dizer ‘não’, mas 
importante para evitar erros maiores que comprometem todo um 
trabalho”, encerrou o Procurador-Geral do MPC.

Procurador-Geral do MPC 
apresenta palestra sobre finanças

Rafael Demarchi Costa orientou público do Conexidades sobre questões de ordem 
financeira dos municípios e falou sobre o papel do Ministério Público de Contas.

ORIENTAÇÃO
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Tribunal solicita 
esclarecimentos 

sobre estações de 
radiomonitoramento

FISCALIZAÇÃO

Decano da Corte e Relator do processo, Roque Citadini cobrou posicionamento 
sobre a contratação que prevê a instalação de 135 estações de rádio no Estado.

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, através de des-
pacho de autoria do Conselheiro Antonio Roque Citadini, solicitou 
esclarecimentos à Secretaria de Estado da Segurança Pública so-
bre a implantação de estações repetidoras de radiomonitoramen-
to em delegacias e unidades policiais do Estado.

No despacho, veiculado no Diário Oficial do dia 14 de julho, 
o Decano da Corte de Contas e Relator do processo, concedeu o 
prazo de 30 dias para que a Pasta da Segurança se posicione sobre 
a contratação que prevê a instalação de 135 estações de rádio em 
Delegacias Seccionais e Unidades Policiais.

O Conselheiro apontou nos autos impropriedades na execu-
ção do contrato – fruto de licitação internacional – que vão desde 
inconsistências na elaboração dos projetos básicos e variação nos 
orçamentos até atraso no fornecimento dos equipamentos.

“Noto que os editais elaborados pela Secretaria são feitos na 

mesma moldagem, o que dificulta o exame e a comparação de 
exigências, valores de orçamento e propostas”, destacou o Conse-
lheiro Antonio Roque Citadini.

A contratação, que inclui fornecimento de componentes, ma-
teriais, mão de obra, implantação da infraestrutura e de terminais 
nas estações, foi dividida em sete lotes em regionais do Departa-
mento de Inteligência da Polícia Civil no Estado.

A substituição das estações, do modelo analógico para o digi-
tal, deve-se ao cumprimento de resolução da Agência Nacional de 
Telecomunicações (Anatel) e as trocas dos equipamentos melho-
rarão o sistema onde a comunicação se mostra ineficiente.

No documento, o Relator ainda cita problemas com a garan-
tia e assistência técnica, indícios de cartelização dos serviços por 
meio dos dois consórcios e cobra a remessa dos valores e planilhas 
de pagamento dos ajustes promovidos pela Pasta da Segurança.

NOTÍCIAS
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Andradina doa terreno para 
construção de sede do TCE

Unidade Regional atua na fiscalização de 21 municípios e de 31 entes 
jurisdicionados na região; nova sede deve ser edificada até o final de 2019. 

A Unidade Regional do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
em Andradina (UR-15), responsável pela fiscalização de 21 municípios 
na Região Noroeste paulista, deverá funcionar em endereço próprio, 
até o final de 2019, em terreno cedido pelo município ao órgão. 

Em maio, ao cumprir agenda na região, o Presidente do TCE, 
acompanhado pelo Diretor-Geral de Administração, Carlos Eduardo 
Malek, e pelo Diretor-Substituto do Departamento de Supervisão da 
Fiscalização I, Abílio Licínio dos Santos Silva, vistoriou a área oferta-
da pelo município para a edificação da sede própria. 

O terreno cedido, localizado na Avenida Barão do Rio Branco esqui-
na com a Rua Vitório Guaraciaba, fica situado próximo ao centro comer-
cial da cidade e na mesma quadra onde está instalado o Poupatempo.

A informação foi confirmada oficialmente pela Prefeita de An-
dradina, Tamiko Inoue, durante audiência com o Presidente Renato 
Martins Costa, no dia 5 de julho, na Capital. 

Criada em 2008, a UR de Andradina foi a 15ª unidade descentrali-
zada da instituição inaugurada no interior paulista e atualmente é coor-
denada pelo Diretor-Técnico Regional Haruki Isa. 

A unidade tem como jurisdicionados os municípios de Araçatuba, 
Auriflama, Castilho, Guaraçaí, Guzolândia, Ilha Solteira, Itapura, Lavínia, 
Mirandópolis, Monte Castelo, Murutinga do Sul, Nova Guataporanga, 
Nova Independência, Panorama, Paulicéia, Pereira Barreto, Santa Merce-
des, São João do Pau D’Alho, Sud Menucci, Suzanápolis e Tupi Paulista. O 
município de Andradina é fiscalizado pela Regional de Araçatuba (UR-1).

Criada em 2008, a Unidade Regional de Andradina foi a 15ª unidade descentralizada do Tribunal de Contas do Estado inaugurada no interior paulista.

REGIONAIS

NOTÍCIAS
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TCE lança novo site com mais 
recursos e interatividade

Mais interatividade, transparência e acessibilidade. Foi 
com este propósito que o Presidente do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, Conselheiro Renato Martins Costa, 
apresentou, no dia 8 de agosto, a nova plataforma do site 
institucional do TCESP.

O ambiente repaginado, apresentado durante o encerramen-
to das atividades da XVI Semana Jurídica do Tribunal, foi desen-
volvido, em conjunto, pelo Departamento de Tecnologia da Infor-
mação (DTI) e pela Coordenadoria de Comunicação Social (CCS), 
sob orientação da Presidência do órgão, e prioriza a gestão de 
conteúdo e dos serviços prestados pela Corte de Contas paulista 
a diversos públicos: jurisdicionados, cidadãos e servidores.

A reformulação do portal teve como objetivo facilitar a 
rotina dos usuários, deixando o ambiente mais atrativo, orga-
nizado e fácil de navegar. Para tanto, foram atualizados, rees-
truturados e reagrupados todos os conteúdos – desde contatos, 
notícias, publicações e artigos, até comunicados e canais de 
interação com os setores da Casa.

“O novo portal está renovado, moderno – porém sóbrio, como 
cabe às instituições –, e com um grau de informações extraordina-
riamente enriquecido”, observou o Presidente do TCE ao destacar 
que a página eletrônica foi inteiramente desenvolvida pelo corpo 
funcional da Corte. “E essa ampla gama de conteúdo e informações 
está disponível para acesso de todo cidadão”, destacou.

O portal reformulado prioriza a gestão de conteúdo e dos serviços prestados pela Corte 
de Contas paulista a diversos públicos: jurisdicionados, cidadãos e servidores.

INTERNET

NOTÍCIAS
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Presente há quatro anos na maior plataforma de vídeos da in-
ternet, o canal oficial do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
no YouTube ultrapassou os 140 mil acessos. A ferramenta hoje con-
centra mais de 600 vídeos e conta com cerca de de 2.200 inscritos.

Criado para atender as diretrizes estratégicas para promover 
a transparência e a interação com a sociedade e os jurisdiciona-
dos, o canal teve seu primeiro vídeo postado em 21 de janeiro 
de 2014 sobre a sessão extraordinária, ocorrida no final de 2013, 
para a eleição da Mesa Diretora do ano seguinte. A partir daí, 
todas as sessões ordinárias das Primeira e Segunda Câmaras e 
do Pleno passaram a ser transmitidas pela plataforma.

Em agosto de 2016, a Corte de Contas passou a utilizar a Língua 
Brasileira de Sinais (LIBAS) nas transmissões das sessões de julgamen-
to – sistema que é reconhecido pela Lei nº 10.436/2002 e utilizado 
pela maioria dos deficientes auditivos dos centros urbanos. 

Dois meses depois, em 5 de outubro, o TCESP começou a 
transmitir em tempo real todas as sessões ordinárias e alguns 
eventos importantes, que até então eram veiculados apenas pela 
TVTCE, via streaming.

Entre os vídeos mais acessados está o ‘Vídeo Institucional’ com 
mais de 5.700 visualizações. Nele, o Conselheiro Edgard Camargo 
Rodrigues fala sobre as competências e as atividades exercidas pela 
Corte de Contas paulista. Em seguida, a palestra proferida pela Pre-
sidente do Supremo Tribunal Federal, Ministra Cármen Lúcia Antu-
nes Rocha, na XIII Semana Jurídica, registra mais de 3 mil acessos.

É possível acompanhar as sessões e eventos que acontecem 
ao vivo e também revê-los por meio do link https://bit.ly/2tHAq7K. 
Para ser notificado a cada transmissão, é só se inscrever no canal. 

A Primeira e a Segunda Câmaras ocorrem às terças-feiras, às 
14h30 e às 10h00. O colegiado se reúne às quartas, às 10h00.

REDES SOCIAIS

Entre os vídeos mais acessados está o ‘Vídeo Institucional’ , que aborda as competências e as atividades exercidas pela Corte de Contas paulista, com mais de 5.700 visualizações. 

Plataforma social disponibiliza mais de 600 vídeos aos usuários e conta com cerca de 
2 mil inscritos; sessões ordinárias e eventos são transmitidos em tempo real.

Canal do TCESP no YouTube 
ultrapassa 140 mil acessos

NOTÍCIAS
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NOTÍCIAS

Com o objetivo de facilitar o exercício da ampla defesa, dar mais 
celeridade ao andamento de processos e economizar recursos, o Tri-
bunal de Contas do Estado de São Paulo dispõe de um sistema de 
videoconferência que permite que os interessados e/ou seus defen-
sores legais façam sustentação oral a distância durante as sessões de 
julgamento realizadas no Auditório Nobre do TCE, na Capital paulista.

Segundo levantamento do Departamento de Tecnologia da Infor-
mação (DTI) do TCESP, responsável pelo gerenciamento das chama-
das por vídeo, entre 6 de fevereiro e 8 de julho de 2018 foram realiza-
das 17 sustentações orais a distância. O uso da ferramenta é 5,6 vezes 
maior comparado ao mesmo período de 2017, quando o recurso foi 
usado em três oportunidades.

A utilização do sistema de videoconferência em 2018 já é quase 
igual ao total de vezes que foi usada ao longo de todo o ano passado, 
quando o número chegou a 18 videochamadas. Abril e maio de 2018 
foram os meses que tiveram maior registro de defesas a distância 
durante as sessões de julgamentos, somando quatro vezes cada. 

Implantado em 21 de março de 2016, o projeto de videoconferên-
cias do TCESP é pioneiro entre as Cortes de Contas do país. Para rea-
lizar a defesa oral por meio de videoconferência, a parte interessada 
pode utilizar a estrutura disponível nas 20 Unidades Regionais (URs) 
do Tribunal de Contas no interior e no litoral do Estado. Para tanto, 
basta solicitar autorização para o uso do sistema até 24 horas antes 
do início das sessões das Câmaras e do Tribunal Pleno.

Uso de videoconferência em 
sessões de julgamentos aumenta 
Levantamento feito pelo TCE mostra que o número de sustentação oral feita a 

distância cresceu 566% em relação ao primeiro semestre do ano passado.

DEFESA 

NOTÍCIAS
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Com o intuito de ampliar o acesso à comunicação e promover a 
inclusão de pessoas com deficiência auditiva aos conteúdos digitais, o 
Tribunal de Contas disponibiliza em seu portal institucional o sistema 
VLIBRAS para tradução dos textos para a Língua Brasileira de Sinais.

O software público está disponível para download gratuito no ca-
beçalho do portal do TCESP e consiste em um conjunto de ferramen-
tas que traduz conteúdos digitais (texto, áudio e vídeo) para LIBRAS. 

O aplicativo pode ser utilizado nas versões para computadores, 
dispositivos móveis (smartphones e tablets, tanto no sistema An-
droid quanto no iOS) e navegadores Chrome, Firefox e Safari.

“Além de atender à uma exigência legal de acessibilidade digi-
tal, a ferramenta permite que o site do Tribunal possa alcançar um 

segmento grande e importante da sociedade, minimizando dificul-
dades e tornando-o mais democrático”, esclarece o Diretor do De-
partamento de Tecnologia da Informação (DTI), Fabio Correa Xavier

De acordo com o censo demográfico do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE) de 2010, existem no Brasil cerca de 
9,5 milhões de pessoas com algum nível de deficiência auditiva, o 
que corresponde a, aproximadamente, 5% da população.

A Língua Brasileira de Sinais, que conta com mais de 11 mil 
símbolos, é um conjunto de formas gestuais utilizadas para a comu-
nicação e uma importante ferramenta de acessibilidade que ajuda 
a tornar conteúdos digitais compreensíveis a deficientes auditivos 
sem capacidade de leitura.

Portal 
do TCE
adota 
sistema 

VLIBRAS

TECNOLOGIA

A C E S S I B I L I D A D E

NOTÍCIAS
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O Tribunal de Contas, em alusão aos 94 anos de fundação do órgão, 
comemorado em 6 de maio, realizou, no dia 9 de maio, solenidade de 
hasteamento das bandeiras, no pátio do TCE, na Capital. O evento con-
tou com a presença do Presidente, Conselheiro Renato Martins Costa, 
de todos os Conselheiros, Procuradores, Auditores, Diretores e servido-
res dos gabinetes e Departamentos da Corte de Contas em São Paulo. 

O Hino Nacional foi executado pela Banda da Policia Militar. 
Promoveram o hasteamento das bandeiras – do Brasil, do Estado 

de São Paulo e do Tribunal de Contas – , os três funcionários mais 
antigos da Casa, Márcio Cesar Beltramini, Cláudio Plaschinsky e 
Aparecida Izabel Francisco.

Em suas palavras, em nome do Colegiado, o Presidente do TCE 
agradeceu a presença de todos e destacou que o maior patrimônio 
da instituição é o seu corpo funcional que, ao longo de mais de 
nove décadas, tem trabalhado com comprometimento, dedicação 
e empenho junto aos jurisdicionados e à sociedade.

Ao completar 94 anos de fundação, 
TCE celebra criação das URs

Solenidade foi realizada em alusão à fundação da Corte de Contas;
Ocasião relembrou 30 anos de início de funcionamento das URs.

EFEMÉRIDE

NOTÍCIAS
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Tribunal relembra 
abertura de 
unidades 
descentralizadas
no Estado

O TCE paulista, por meio da Lei Complementar nº 709/93, se reorganizou  
e mudou o título de Escritórios Regionais para Unidades Regionais.

A criação das unidades descentralizadas do Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo foi o tema central das comemorações dos 
94 anos de fundação do TCE. Implantadas a partir de 1988, Araça-
tuba, Bauru, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto e São José 
do Rio Preto foram os primeiros municípios a sediarem as regionais.

Denominadas de Escritórios Regionais, as unidades da Corte 
de Contas paulista no interior do Estado foram criadas por meio 
da Resolução nº 4/1988, editada pelo TCE, e regulamentada por 
meio da Instrução 1/88. Em 14 de janeiro de 1993, entretanto, por 
meio da Lei Complementar nº 709/93, o Tribunal alterou o título de 
Escritórios Regionais para Unidades Regionais.

Durante a abertura da 12ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, rea-
lizada no dia 9 de maio, no Auditório Nobre do TCE, o Conselheiro De-
cano, Antonio Roque Citadini – que está no cargo desde março de 1988 
– lembrou como foi o processo de criação dos Escritórios Regionais.

“A criação das Unidades Regionais foi um ato de sabedoria 
que deu certo, uma vez que esses Escritórios se transformaram em 

um instrumento eficiente de fiscalização que fortaleceu o Tribu-
nal”, destacou o Conselheiro Decano do TCE.

Citadini ainda salientou a importância de todos os Presiden-
tes da Corte que se empenharam pela consolidação das Regio-
nais e agradeceu aos servidores envolvidos. “Em 30 anos conso-
lidou-se um novo modelo de trabalho que permitiu um grande 
avanço ao TCESP. Agradecemos a todos os funcionários que aju-
daram a construir esse projeto tão bem sucedido”, completou. 

Atualmente o órgão, com sede na Capital, possui três prédios 
para abrigar toda a estrutura das 10 Diretorias de Fiscalização e 
Departamentos. No interior e litoral são 20 Unidades Regionais 
para atendimento aos 644 municípios e órgãos estaduais. 

As regionais do TCE ficam localizadas em Araçatuba, Bauru, 
Campinas, Marília, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São José 
dos Campos, São José do Rio Preto, Sorocaba, Araras, Fernandó-
polis, Registro, Araraquara, Guaratinguetá, Andradina, Itapeva, 
Ituverava, Adamantina, Mogi Guaçu e Santos.

MARCO HISTÓRICO

NOTÍCIAS
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NOTÍCIAS

Levantamento feito pelo Tribunal de Contas no primeiro se-
mestre de 2018 indica que a tramitação processual na Corte está 
mais rápida e eficiente após a adoção do sistema de Processo Ele-
trônico (e-TCESP). O estudo inédito, feito a partir de solicitação do 
Presidente do TCE, Conselheiro Renato Martins Costa, abrange o 
período de 2012 – ano em que o e-TCESP foi implantado – a 2017. 

Os dados utilizados na análise compreendem tanto a autu-
ação de processos impressos em papel quanto os eletrônicos. 

Em 2012, de um total de 17.020 processos ativos na Cor-
te de Contas paulista, 16.409 circulavam em papel enquanto 
apenas 611 por via eletrônica. No ano seguinte, 15.300 autos 
tramitavam de forma física e 3.317 por meio do sistema virtual, 
somando 18.617 processos. 

Em 2014, o número de processos eletrônicos subiu para 
4.879, enquanto os impressos caíram para 13.161, totalizando 
18.040 processos em trâmite. No ano de 2015, 18.582 autos tra-
mitavam no TCESP, dos quais 10.582 em papel e 7.990 eletro-
nicamente. Já em 2016, com a adoção do critério de matriz de 
risco, eram 17.404 processos autuados, sendo que a quantidade 
daqueles físicos caiu bruscamente, somando apenas 2.353 autos. 
Em 2017, o movimento de queda se confirmou, resultando em 
12.964 processos eletrônicos e 1.200 circulando em papel.

A tendência é que, ao final de 2018, a diminuição no número de 
processos que tramitam no Tribunal seja ainda mais expressiva. Isso, 
segundo o Presidente do TCE, seria benéfico, uma vez que possibili-
taria uma análise com mais qualidade e profundidade dos processos.

Diminuição no número total de processos que tramitam no Tribunal é benéfico, uma 
vez que possibilita uma análise com mais qualidade e profundidade dos autos.

E-TCESP

Com 5 anos, Processo Eletrônico 
proporciona tramitação mais rápida
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TCE emite parecer pela aprovação 
das contas 2017 do Governo de SP

Durante sessão extraordinária realizada em 28 de junho, Colegiado votou, por 
unanimidade, pela aprovação das contas do Governador Geraldo Alckmin.

O Plenário do Tribunal de Contas do Estado de São Pau-
lo, reunido no Auditório Nobre ‘Professor José Luiz de Anhaia 
Mello’, na Capital, durante sessão extraordinária realizada no 
dia 28 de junho, examinou as contas referentes ao exercício de 
2017 do Governador Geraldo Alckmin.

Na sessão, o voto favorável à aprovação das contas, com 
recomendações, apresentado pelo Conselheiro Relator Edgard 
Camargo Rodrigues, foi acompanhado pela unanimidade do 
Colegiado da Corte de Contas paulista.

A decisão convergiu com as manifestações emitidas pelos 
órgãos técnicos do Tribunal – Assessoria Técnico-Jurídica (ATJ) 
e Secretaria-Diretoria Geral (SDG) –, bem como pelo Ministério 

Público de Contas (MPC) e pela Procuradoria da Fazenda do Es-
tado (PFE). Todos propuseram a aprovação dos demonstrativos.

Sobre a realização das fiscalizações operacionais – com o 
acompanhamento de programas e projetos desenvolvidos por 
meio das Secretarias–, o Conselheiro Relator destacou que o 
trabalho ‘é de extremo valor para o Governo’.

“Mais do que apontar as deficiências das atividades do 
Estado nessas auditorias, o trabalho apresenta sugestões in-
teressantíssimas, que estão condensadas nas recomendações. 
Se as autoridades souberem aproveitar esses trabalhos, eles 
acrescentarão um imenso valor”, consignou o Conselheiro Ed-
gard Camargo Rodrigues.

SESSÃO EXTRAORDINÁRIA

NOTÍCIAS
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A Conselheira Cristiana de Castro Moraes será a Relatora 
do processo de prestação de contas do Governo de São Paulo 
referente ao exercício de 2018. A designação, feita oficialmen-
te em 7 de fevereiro, foi realizada com base na Lei Complemen-
tar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, e no Regimento Interno 
da Corte de Contas paulista.

A designação da relatoria das contas estaduais é de res-
ponsabilidade da Presidência da Corte e prevê que os pro-
cessos referentes às contas do Governador do Estado obede-
cerão, na distribuição, ao sistema de rodízio, a começar dos 
Conselheiros mais antigos.

Segundo o disposto no Regimento Interno do TCE, ‘a partir 
da designação e independentemente da entrada das contas no 
Tribunal, o Relator assume, desde logo, as funções de prepara-
dor do feito’ e tem como prerrogativa acompanhar concomi-
tantemente os trabalhos desenvolvidos pelo setor competente 
– no caso, a Diretoria de Contas do Governador (DCG) –, e 
demais órgãos técnicos incumbidos das tarefas relativas aos 
demonstrativos do exercício. O Conselheiro-Relator poderá so-

licitar o que convier, dentro ou fora do Tribunal, para subsidiar 
a respectiva instrução. A emissão de parecer prévio do TCE às 
contas anuais do Governador segue em consonância com o 
previsto no artigo 2º da Lei Complementar nº 709, de 14 de 
janeiro de 1993, e com os termos da Constituição Estadual.

O Governo tem o prazo de 60 dias, a contar do início dos 
trabalhos da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo 
(Alesp), para enviar a prestação de contas ao TCESP. O prazo 
para emissão do parecer prévio é também de 60 dias – contados 
da remessa da documentação ao TCE pelo Governo do Estado. 

Após a votação, a decisão é encaminhada à Assembleia 
paulista para que seja analisada pelos Parlamentares e servirá 
como base para o julgamento definitivo das Contas do Execu-
tivo, feito anualmente pela Alesp. 

O Tribunal de Contas é responsável apenas por emitir o pa-
recer e encaminhar o balanço anual para exame da Assembleia 
Legislativa, que apreciará os relatórios sobre a execução dos 
Planos e Programas do Estado e fará o efetivo julgamento das 
contas prestadas pelo Governador.

Conselheira 
Cristiana de 
Castro Moraes 
será Relatora 
das contas de 
2018 do Estado

CONTAS DO GOVERNADOR

Governo tem o prazo de 60 dias, a contar do início dos trabalhos da Assembleia 
Legislativa do Estado de São Paulo, para enviar a prestação de contas ao TCESP.

NOTÍCIAS
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Fiscalização 
encontra 
medicamentos 
vencidos em 
farmácias e 
almoxarifados 
de saúde 

REMÉDIOS

Fiscalização ordenada realizada em 162 cidades paulistas verificou as condições 
dos estoques das unidades públicas, o manuseio e a distribuição de remédios.

Em uma operação ordenada envolvendo 187 Agentes da 
Fiscalização, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo fisca-
lizou almoxarifados da saúde – mais conhecidos como farmá-
cias – de 162 municípios em todo o Estado. 

O objetivo foi verificar as condições de armazenamento, 
controle, manuseio e distribuição de medicamentos armazena-
dos em unidades públicas de saúde.

Durante a ação, realizada em 28 de junho, os fiscais do TCE 
checaram in loco a estrutura das farmácias – tanto no que se 
refere aos recursos humanos quanto aos materiais – o acon-
dicionamento dos medicamentos, as condições de controle na 
aquisição, no armazenamento e na utilização dos remédios.

 A vistoria surpresa, realizada sem aviso prévio ou utiliza-
ção de viaturas identificadas, foi feita simultaneamente em 187 
órgãos públicos de todo o Estado.

Remédios fora do prazo de validade, ausência de Farmacêu-
tico Técnico responsável, extintores de incêndio vencidos, con-
dições de higiene inadequadas, prédios sem Auto de Vistoria do 
Corpo de Bombeiros e locais sem Alvará da Vigilância Sanitária 
foram algumas das irregularidades constatadas pela equipe do 
Tribunal de Contas do Estado.

Durante a fiscalização foram encontrados, ainda, remédios 
de uso controlado guardados sem medidas de segurança e em 
contato direto com o solo, paredes com mofo e umidade, re-
frigeradores sendo utilizados com finalidade diversa ao arma-
zenamento exclusivo de medicamentos, inexistência de dados 
de estoque mínimo de segurança, além de divergências na 
contagem física dos remédios em comparação aos registros de 
controle do estoque.

Todos os dados coletados – fotos, questionários e situações 
de irregularidade –, foram transmitidos em tempo real aos De-
partamentos de Tecnologia da Informação e de Supervisão da 
Fiscalização do Tribunal de Contas. 

Das ações foi elaborado um relatório gerencial parcial – 
para divulgação de informações de interesse público – e outro 
relatório consolidado, com dados segmentados e regionaliza-
dos, que foi encaminhado aos Conselheiros relatores de pro-
cessos ligados aos órgãos fiscalizados.

A partir deste relatório será possível traçar um mapa da 
situação dos almoxarifados de saúde de todo o Estado e per-
mitir ao administrador que tome conhecimento e possa reparar 
possíveis falhas na gestão.

NOTÍCIAS
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A constatação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
acerca de contratações ilegais feitas pelas prefeituras paulistas 
para prestações de serviços técnicos especializados de consul-
toria e assessoria tributária, jurídica e administrativa, levou ao 
desmantelamento de um grupo de empresas – que operou entre 
2003 e 2017 – e causou um rombo estimado em R$ 500 milhões 
em 135 administrações municipais.

A ação, que envolveu o Ministério Público do Estado e a Polí-
cia Civil, com base nos apontamentos feitos pela Corte de Contas 
paulista, prendeu, no dia 7 de junho, empresários indicados como 
‘mentores’ do esquema de fraudes nos municípios.

Os alvos foram apontados no âmbito da Operação Casteluc-
ci, que mostrou a atuação dos escritórios de advocacia junto aos 
gestores municipais que realizavam as contratações com dispensa 
de licitação – o que contraria a Lei de Licitações (Lei nº 8.666/93) 
e vai de encontro ao entendimento da Corte de Contas paulista.

Além de determinar a prisão de integrantes das empresas que 
realizam este tipo de ajuste com os municípios, a Justiça ainda 
determinou a proibição de ex-prefeitos para o exercício da função 

pública. O Judiciário tem se posicionado pela suspensão de con-
tratações que tenham este perfil. Outros servidores que compac-
tuaram com a situação estão sendo denunciados.

Deflagrada em maio de 2017, a Operação Castelucci deter-
minou que 32 prefeitos e ex-prefeitos do interior e da região 
metropolitana de São Paulo passassem a ser investigados pela 
contratação, sem licitação, do escritório Castelluci Figueiredo. O 
contratado oferecia serviços para fazer o levantamento de even-
tuais pagamentos indevidos ao Instituto Nacional do Seguro So-
cial (INSS), a título de contribuição patronal.

À época, a Corte de Contas detectou este tipo de contratação 
com 173 prefeituras paulistas. Segundo estimativa do TCE, em 
apenas 5 anos, estes ajustes chegaram a proporcionar ganhos 
de aproximadamente R$ 45 milhões ao escritório. 

O TCESP considerou irregulares os contratos firmados nessa 
modalidade e, além de detectar falhas como a falta da alegada 
especialização das empresas contratadas, apontou que o serviço 
prestado não possuía fundamento jurídico – fato que levou à 
impetração de mandados de segurança contra os municípios.

Deflagrada em maio de 
2017, a Operação Castelucci 
determinou que 32 prefeitos 
e ex-prefeitos passassem a 
ser investigados por realizar 
contratos sem licitação. 

INVESTIGAÇÃO

Fiscalização do TCESP
 auxilia a revelar desvios de 

R$ 500 milhões em prefeituras

NOTÍCIAS
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 O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo realizou, 
entre os meses de junho e julho, a arrecadação de donativos 
para a Campanha do Agasalho 2018. Com o tema ‘É tempo de 
doar’, a ação foi realizada em parceria com o Fundo Social de 
Solidariedade do Estado de São Paulo (FUSESP).

Lançada em 9 de maio, por iniciativa da Presidência do 
TCE, a campanha arrecadou cobertores, agasalhos, luvas, ca-
checóis, camisetas, meias, sapatos e outros itens de inverno 
novos ou em bom estado de conservação.

Ao longo de dois meses, as peças foram depositadas pelos 
funcionários nas caixas de coleta ofertadas pelo FUSESP e 
ficaram disponíveis nas entradas do Prédio Sede e Anexos I e 
II do TCE na Capital com identificação com cartazes da Turma 
da Mônica e parceiros.

 “Gostaria de agradecer a colaboração de todos que se 
empenharam na Campanha do Agasalho deste ano. O que ar-
recadamos é pouco para quem precisa de muito. Mas quando 
todos se juntam para fazer um pouquinho é possível ajudar 
aqueles que necessitam”, afirmou o Presidente do TCE, Con-
selheiro Renato Martins Costa.

Campanha do 
Agasalho do TCE 
destina doações 
para Fundo Social 
de Solidariedade 
do Estado

SOLIDARIEDADE

Protagonizada por personagens da 
Turma da Mônica, a campanha teve 
como meta estimular o espírito de 
solidariedade dos servidores.

NOTÍCIAS

Ao longo de dois meses da campanha, as peças foram depositadas pelos funcionários nas caixas de coleta ofertadas pelo Fundo Social de Solidariedade.
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A Ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo reali-
zou um total de 3.032 atendimentos no primeiro semestre de 2018. 

De acordo com levantamento realizado pelo órgão, janeiro foi o 
mês com maior número de consultas, totalizando 575 solicitações.

No primeiro trimestre – período compreendido entre 1º de ja-
neiro e 31 de março – foram recebidas 1.604 solicitações, enquan-
to que no segundo trimestre (de 1º de abril a 30 de junho) foram 
registrados 1.428 pedidos de informações. 

Relatório elaborado pela Ouvidoria revelou ainda que, dos seis 
canais de relacionamento disponibilizados pelo Tribunal, o Portal 
foi o que mais recebeu demandas – 1.275. 

O atendimento via aplicativo WhatsApp aparece em segundo 
lugar, com 699 mensagens instantâneas. 

Em seguida, com 480 questionamentos, aparece o telefone 
0800. O e-mail, o Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e os 
atendimentos presenciais somaram 578 pedidos de informações.

Solicitações de esclarecimentos a respeito do Sistema de Audito-
ria Eletrônica do Estado de São Paulo (AUDESP), concursos públicos 
e Certidões Negativas foram as mais recorrentes. Acompanhamento 
processual, Processo Eletrônico (e-TCESP) e dúvidas relacionadas 
à Escola Paulista de Contas Públicas ‘Presidente Washington Luiz’ 
(EPCP) também aparecem entre as questões encaminhadas.

Para entrar em contato com a Ouvidoria, basta abrir um pro-
tocolo por meio do site www.tce.sp.gov.br/ouvidoria, ligar para o 
número 0800.8007575 ou encaminhar mensagem por meio do 
aplicativo WhatsApp para o (11) 99508-7638.

Portal, WhatsApp e telefone 
0800 foram os canais mais 
procurados pelos cidadãos 
e órgãos fiscalizados; janeiro 
foi o mês com maior número 
de consultas pelos usuários.

Ouvidoria 
realiza mais 
de 3 mil 
atendimentos 
no primeiro 
semestre

TRANSPARÊNCIA

NOTÍCIAS
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NOTÍCIAS

22º Ciclo de Debates do TCE 
orienta mais de 6.500 gestores

Após realizar encontros em 11 municípios localizados nas 
regiões administrativas jurisdicionadas, percorrer mais de 7.500 
quilômetros pelas estradas do interior em um intervalo seis meses, 
o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo encerrou, no dia 23 
de agosto, as atividades do calendário da 22ª edição do Ciclo de 
Debates com Agentes Políticos e Dirigentes Municipais.

O saldo final, após os eventos realizados no interior, no litoral e 
na Capital, alcançou um público de mais de 6.500 participantes, en-
tre gestores, Prefeitos, Vereadores, Secretários, lideranças políticas e 
agentes públicos – que receberam, por meio de palestras e debates, 

as orientações do TCE sobre boas práticas administrativas.
Durante todos os encontros, o Presidente do TCE, Conselheiro 

Renato Martins Costa, disponibilizou um comparativo sobre a si-
tuação das contas das Prefeituras da região em que o evento foi 
sediado, com as principais causas de reprovação. 

As exposições apresentaram um cotejo entre os dados do 
Sistema de Auditoria Eletrônica de Órgãos Públicos do Estado 
de São Paulo (AUDESP) e o Índice de Efetividade da Gestão 
Municipal (IEG-M), que mostra o desempenho dos municípios 
nos últimos três anos.

Durante os eventos, que ocorreram em 11 municípios do Estado, foram debatidas questões 
ligadas ao Planejamento, Controle Interno, Terceiro Setor e Transparência. 

ORIENTAÇÃO

NOTÍCIAS
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. Os eventos de 2018 con-
tram com uma mesa técnica, 
coordenada pelo Secretário-
-Diretor Geral do TCE, Sérgio 
Ciquera Rossi, na qual foram 
esclarecidas as principais 
dúvidas dos jurisdicionados 
sobre temas relativos ao 
Controle Interno, Terceiro 
Setor, Transparência, Aplica-
ção no Ensino, Precatórios 
Judiciais e elaboração de 
editais.

. Desde março, quando as 
atividades da 22ª edição 
do evento foram iniciadas, 
o Ciclo de Debates passou 
por  dez cidades do interior 
e do litoral do Estado de 
São Paulo (Presidente 
Prudente, Bauru, Ribeirão 
Preto, Araraquara, Araçatu-
ba, São José do Rio Preto, 
Santos, Campinas, Soroca-
ba, São José dos Campos) e, 
por fim, pela Capital.

. O recorde de público foi 
registrado em Ribeirão Pre-
to, onde 1.052 participantes 
de 56 municípios jurisdi-
cionados ao TCE estiveram 
presentes. Na oportunidade, 
compareceram ao encontro 
36 Prefeitos e 15 Presiden-
tes de Câmaras.

. São José dos Campos foi 
o segundo município com 
mais participações - 713. 
O evento sediado em São 
José do Rio Preto ficou em 
terceiro lugar, reunindo 
658 pessoas.

ACESSE O INFOSITE
Galeria de fotos, 

notícias, relatórios e 
dados regionais.

www.tce.sp.gov.br/ciclo
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CAPACITAÇÃO
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Capacitações ultrapassam 8 mil 
participantes no primeiro semestre

TREINAMENTO

Tribunal de Contas do Estado promoveu ao longo dos primeiros meses do ano 
68 eventos e encontros que alcançaram um público de 8.333 participantes.

Com o propósito de capacitar servidores e gestores públi-
cos – por meio de cursos, palestras, treinamentos, workshops, 
seminários, entre outros –, além de desenvolver atividades de 
pesquisa, estudos e cursos de extensão, o Tribunal de Contas 
do Estado de São Paulo, por meio da Escola Paulista de Contas 
Públicas ‘Presidente Washington Luís’ (EPCP), promoveu, ao lon-
go do primeiro semestre de 2018, 68 eventos e encontros que 
alcançaram um público de 8.333 participantes.

De acordo com levantamento realizado pela EPCP, do total 
das atividades, 38 foram realizadas nas dependências da Corte 

de Contas paulista – nos plenários, auditórios e dependências da 
Escola na Capital – e o restante dos eventos – 30 cursos, pales-
tras, encontros e seminários – ocorreram em espaços externos.

As atividades abrangeram 6.059 participantes na modalida-
de presencial e 2.274 pessoas acompanharam as capacitações 
por meio das transmissões feitas pela internet e pelo sistema da 
intranet, que engloba a rede interna do TCE na Capital e nas 20 
Unidades Regionais no interior e litoral do Estado.

No primeiro semestre de 2018, a EPCP realizou ainda oito 
edições do curso ‘Conheça o TCESP’. 

Do total de atividades promovidas, 38 foram realizadas nas dependências da Corte de Contas paulista e 30 ocorreram em espaços externos.

CAPACITAÇÃO
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Programação inclui workshops, 
treinamentos, cursos e seminários

Calendário de atividades da Escola Paulista de Contas Públicas apresentou uma 
programação diversificada e voltada à capacitação de gestores e servidores públicos.

  Workshops no formato tira-dúvidas sobre a Fase IV do Sistema de 
Auditoria Eletrônica do Estado de São Paulo (AUDESP), capacitações vol-
tadas aos membros dos Conselhos Municipais de Saúde, treinamentos 
sobre licitações, contratos e Exames Prévios de Editais foram alguns dos 
eventos promovidos durante o primeiro semestre pelo Tribunal de Contas. 

A programação contou com a realização de Seminário sobre 
Gestão Documental e Acesso à Informação, capacitação a respei-
to da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (Lei nº 
13.655/18) e cursos que tiveram como tema o controle interno e o 
sistema de Processo Eletrônico (e-TCESP).

Com o objetivo de capacitar os servidores que atuam no setor 
de fiscalização, foi promovida também, de 26 de fevereiro a 1º de 
março, a 22ª edição do Ciclo Anual de Aperfeiçoamento do Pessoal 
da Fiscalização (CAAPEFIS). 

O evento, realizado no Memorial da América Latina, na Capital, reu-
niu cerca de 650 servidores que atuam na área da fiscalização do TCE.

As oito edições do curso ‘Conheça o TCESP’, promovidas pela 
Escola Paulista de Contas Públicas, reniram 185 alunos de facul-
dades e universidades paulistas. As atividades que fazem parte 
do programa têm como finalidade apresentar aos estudantes de 
demais interessados a estrutura organizacional, a composição, 
as competências e o papel do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo junto à sociedade.

Criado em 2004, o projeto inclui assistir a uma apresentação 
institucional, participar de uma palestra sobre as atividades de con-
trole externo e presenciar o desenvolvimento e as deliberações de 
uma sessão do Tribunal do Pleno. Os visitantes ainda podem fazer 
um curso à distância sobre o TCESP.

TREINAMENTO

CAPACITAÇÃO
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Servidores de todo 
o Estado recebem 
instruções sobre 
controle interno

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

Treinamento, que teve 
três horas de duração 
e reuniu cerca de 300 
pessoas no Auditório 

Nobre do TCE, abordou 
a importância da adoção 

do procedimento para 
minimizar os riscos nas 

atividades administrativas.

Gestão, governança, preparação de 
relatórios e plano de comunicação foram 
alguns dos assuntos discutidos no dia 14 
de maio durante curso sobre controle inter-
no organizado pelo Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo, na Capital.

Responsável pelo treinamento, o Di-
retor Técnico de Divisão do TCESP, Paulo 
Massaru Sugiura, falou sobre as funções e 
destacou a importância do sistema de con-
trole interno para a execução das ativida-
des administrativas. 

“O controle interno deve ser um pro-
cesso efetuado pela administração e por 
todo o corpo funcional, estruturado para 
enfrentar riscos e fornecer segurança na 
consecução da missão, dos objetivos e das 
metas institucionais, sob pena de perder 
sua eficiência”, esclareceu.

Dirigida a administradores públicos e 
servidores, a aula aconteceu no Auditó-
rio Nobre ‘Professor José Luiz de Anhaia 
Mello’, das 14h00 às 17h00, e reuniu cerca 
de 300 participantes. 

Manual do TCE orienta 
sobre implantação 
do controle interno

Com o propósito de ajudar as entidades a organizarem o con-
trole interno, o Tribunal de Contas disponibiliza um manual que traz 
orientações sobre a estruturação do sistema nos órgãos. 

O guia visa recomendar que a Administração adote os manuais 
para rotinas e procedimentos de suas atribuições e responsabili-
dades. Redigido em linguagem simples, clara e objetiva, o Manual 
Básico ‘Controle Interno - Com a Jurisprudência, Instruções e Comu-
nicados do TCE’ é uma fonte ágil de consulta por parte de contabilis-
tas, orçamentistas, procuradores, ordenadores de despesa e agentes 
do controle interno, externo e social.

Para fazer a leitura e o download gratuito do arquivo, basta 
acessar o link https://goo.gl/PW6Psg.

CAPACITAÇÃO
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Em Campinas, Tribunal de Contas 
capacita controladores internos

Evento promovido em parceria com a Escola do Legislativo de Campinas reuniu 
participantes de 93 municípios da região e especialitas de todo o Brasil.

Cerca de 200 representantes de 93 municípios da região admi-
nistrativa e metropolitana de Campinas acompanharam a palestra 
‘Apontamentos mais comuns do TCESP no Poder Legislativo Munici-
pal e o papel da Controladoria nesse contexto’, proferida pelo Dire-
tor Técnico de Divisão, Paulo Massaru Uesugi Sugiura, que represen-
tou o Tribunal de Contas do Estado na programação do II Encontro 
de Controladores Internos do Poder Legislativo Municipal. 

As atividades, promovidas em conjunto por meio da Escola do Legis-
lativo (ELECAMP) em parceria com diversos órgãos – dentre eles a Escola 
Paulista de Contas Públicas (EPCP) –, contaram com palestras e debates 
nas dependências do plenário da Câmara Municipal de Campinas.

Os trabalhos, abertos pelo Presidente da Câmara, Vereador Rafael 
Fernando Zimbaldi, contaram com a presença da Controladora Geral da 
Câmara, Camila Helen Grant, e do Controlador Geral-Adjunto, Bruno 
Barbosa Santos. Por parte do TCE integrou a mesa o Diretor da Unidade 
Regional de Campinas (UR-03), Oscar Maximiano da Silva.

O evento contou ainda com a presença do Chefe da Assessoria Es-
pecial de Controle Interno do Ministério do Planejamento, Desenvolvi-
mento e Gestão, Rodrigo Fontenellle de Araujo Miranda; do Secretário 
de Controle Interno do Senado Federal, Eduardo Pereira da Silva; do Con-
trolador-Geral do Distrito Federal, Henrique Moraes Ziller; e do Diretor 
Executivo da CrossOver Consulting & Auditing, Eduardo Person Pardini.

Representando TCE, o Diretor Técnico de Divisão, Paulo Massaru, proferiu a palestra ‘Apontamentos mais comuns do TCESP no Poder Legislativo Municipal e o papel da Controladoria’.

CAMPINAS

CAPACITAÇÃO
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Tribunal de Contas participa 
de programação do 7º SGESP

SEMINÁRIO

Secretário-Diretor Geral, Sérgio Ciquera Rossi, integrou painel temático  
com o tema ‘Controladoria e Aspectos da Fiscalização do TCESP’.

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo participou, nos 
dias 18 e 19 de julho, das atividades do 7º Seminário de Gestão 
Pública Fazendária (SGESP) – considerado um dos maiores eventos 
da área público-fazendária do país –, realizado em Ribeirão Preto.

Na oportunidade, o TCESP foi representado pelo Secretário-
-Diretor Geral, Sérgio Ciquera Rossi, que desenvolveu o painel 
temático ‘Controladoria e Aspectos da Fiscalização do TCESP’, 
no qual discorreu sobre as atribuições e competências da Corte 
na fiscalização de seus entes jurisdicionados.

Também fizeram parte da mesa de debates o Secretário de 
Negócios Jurídicos do Município de Luiz Antônio, Mário Aparecido 
Euzébio Junior, o Presidente da União dos Vereadores do Estado 
de São Paulo (UVESP), Sebastião Misiara, o Secretário da Fazenda 
de Ribeirão Preto, Manoel Jesus Gonçalves, e o Presidente do AS-

SEFIN-SP, Aurílio Sérgio Costa Caiado. O evento ainda contou com 
a presença do Presidente do SGESP, Francisco Sérgio Nalini.

Os trabalhos foram voltados a um público de Secretários 
Municipais de Finanças, gestores e servidores públicos que 
atuam nas áreas de contabilidade, controladoria, orçamento, 
finanças e tributação de todo o Estado e do Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O simpósio foi iniciativa da Associação dos Secretários Muni-
cipais de Finanças do Estado de São Paulo e da Prefeitura Muni-
cipal de Ribeirão Preto, com participação do BNDES, da Receita 
Federal do Brasil, do Setor de Contabilidade da Secretaria do Te-
souro Nacional, do Conselho Regional de Contabilidade de São 
Paulo, da Associação Nacional dos Procuradores Municipais, da 
Associação Paulista dos Municípios e da UVESP.

 Seminário, realizado em Ribeirão Preto, é considerado um dos maiores eventos da área público-fazendária do país e reúne especialistas de importantes instituições brasileiras.

CAPACITAÇÃO
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TCESP e Arquivo Público do 
Estado realizam seminário

Como desempenhar a função social de dar acesso a informa-
ções confiáveis à sociedade? De que modo incentivar a partici-
pação e o controle dos cidadãos nas ações dos governos? O que 
as instituições públicas podem fazer para promover a gestão de 
documentos e preservar o patrimônio documental público?

Esses e outros questionamentos foram fruto dos debates 
promovidos durante a terceira edição do ‘Seminário de Ges-
tão Documental e Acesso à Informação’, evento organizado 
pelo Tribunal de Contas do Estado de São Paulo em conjun-
to com o Arquivo Público do Estado, no dia 17 de maio, das 
13h30 às 17h30, na Capital.

O objetivo do encontro – voltado a agentes públicos e ser-
vidores que atuam no Serviço de Informação ao Cidadão (SIC) e 
membros das Comissões de Avaliação de Documentos e Acesso 
(CADA) –, foi estimular as reflexões acerca das diferentes pers-
pectivas do acesso à informação, com base na legislação vigente.

Cerca de 350 participantes acompanharam as atividades 
presenciais no Auditório Nobre ‘Professor José Luiz de Anhaia 
Mello’ e nas dependências da Escola Paulista de Contas Públi-
cas Presidente ‘Washington Luís’ (EPCP). 

As atividades – painéis técnicos e debates –  também foram 
transmitidas em tempo real pela internet por meio da TVTCE.

Evento, que teve como temas a Gestão Documental e o Acesso à Informação, 
foi realizado com o objetivo de estimular reflexões com base na legislação vigente.

GESTÃO DOCUMENTAL

CAPACITAÇÃO
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TCE ministra palestra na OAB  
sobre moralidade administrativa 

O Secretário-Diretor Geral do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo, Sérgio Ciquera Rossi, a convite da Ordem dos Advogados do Bra-
sil (OAB) - subseção de Guarulhos, proferiu, no dia 1 de junho, na Casa 
da Advocacia e da Cidadania, palestra sobre o entendimento da Corte 
acerca dos princípios da moralidade administrativa.

Promovido pela 57ª subseção da Ordem dos Advogados do Brasil 
– presidida por Alexandre de Sá Domingues –, o evento foi coordenado 
pela Comissão de Fiscalização das Contas e Obras Públicas com apoio 
do Departamento de Cultura e Eventos da entidade.

Na ocasião, o Secretário-Diretor abordou questões ligadas à função 
da Corte de Contas como órgão fiscalizador das contas públicas de todos 
os municípios paulistas (exceto da Capital), das Câmaras Legislativas e 
do Governo Estadual (incluindo secretarias, fundações e autarquias).

Segundo o palestrante, é essencial que o cidadão acompanhe as 
administrações e as políticas públicas adotadas nos municípios. Para 
tanto, ele destacou o TCE como um mecanismo à disposição da so-
ciedade para fiscalizar e acompanhar os atos dos gestores – seja por 
meio de julgamentos, de ações de fiscalização, de eventos de cunho 
pedagógico ou de orientação para as boas práticas. 

“Nada melhor do que vir à Ordem dos Advogados para explicar qual 
é o papel que o Tribunal de Contas desempenha, a sua importância no 
cenário da sociedade, sua atuação constitucional e, naturalmente, atender 
à demanda no que diz respeito ao gasto do dinheiro público”, enfatizou.

O Presidente da OAB, Alexandre de Sá, em nome da diretoria, agra-
decendo a presença do TCE, reiterou a importância do órgão e a neces-
sidade do engajamento dos cidadãos nos assuntos de ordem pública. 

Com o tema ‘Moralidade Administrativa – Controle, Fiscalização e Transparência na Gestão 
Pública’, a exposição foi direcionada a advogados, estudantes e demais interessados.

POLÍTICAS PÚBLICAS

Secretário-Diretor Geral do Tribunal de Contas, Sérgio Ciquera Rossi, falou sobre o entendimento da Corte acerca dos princípios da moralidade administrativa.

CAPACITAÇÃO
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Conselhos de Saúde participam 
de capacitação em Araraquara

SUBSEDE EPCP

Treinamento abordou o controle da qualidade dos serviços prestados à sociedade, 
bem como a formulação e a gestão das políticas públicas de saúde.

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo promoveu, no dia 
13 de junho, das 13h30 às 17h30, na Subsede da Escola Paulista de 
Contas Públicas ‘Presidente Washington Luís’, em Araraquara, capa-
citação voltada aos integrantes dos Conselhos Municipais de Saúde 
Pública que atuam nos municípios do interior paulista.

O objetivo do curso, que contou com a presença de mais de 170 
participantes, foi ampliar os conhecimentos necessários para o exercí-
cio efetivo do controle social realizado pelos Conselhos de Saúde, com 
foco no controle da qualidade dos serviços prestados à sociedade, bem 
como na formulação e controle das políticas públicas de saúde.

Na oportunidade, os instrutores Honormélio Pereira da Silveira 
e Marcos Massayuki Yoshimine, ambos servidores do TCE, falaram, 
dentre outros tópicos, sobre o exercício do controle social que deve 
ser exercido de forma responsável, visando a melhorar a qualidade 
das ações de saúde e otimizar os recursos públicos aplicados.

Os palestrantes, que durante a exposição ainda abordaram a 
jurisprudência da Corte de Contas paulista e noções de licitações, 
discorreram sobre o papel dos Conselhos de Saúde – estrutura, com-
petências e funcionamento –, e traçaram um panorama dos 30 anos 
do Sistema Único de Saúde (SUS).

CAPACITAÇÃO



50 Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP)

TCE apresenta atualização de 
súmulas em São José do Rio Preto

O Presidente do TCESP, Conselheiro Renato Martins Costa, 
participou, no dia 16 de agosto, em São José do Rio Preto, do XII 
Congresso de Municípios do Noroeste Paulista, coordenado pela 
Associação dos Municípios da Araraquarense (AMA).

Durante o encontro, o Presidente do TCE discorreu sobre o re-
pertório de súmulas e as atualizações da jurisprudência da Corte 
de Contas paulista. As novas alterações, com base no disposto no 
artigo 131 do Regimento Interno, abrangem o cancelamento de 
quatro súmulas – de números 5, 7, 14 e 19 – e introduzem ou-
tros 20 itens – de números 31 a 51, que dispõem principalmente 
sobre atos pertinentes à elaboração de peças licitatórias. Entre 
as súmulas suprimidas, encontram-se aquelas que dizem respeito 

a exigências de habilitação e laudos de comprovação técnicas aos 
vencedores de licitações, bem como determinação de prazos e datas 
para apresentação de amostras por parte dos proponentes.

As últimas alterações foram dispostas em 2016, por meio da 
Resolução nº 10/2016, quando foi constituída a Comissão Perma-
nente de Análise de Jurisprudência, cuja função é formular propos-
tas de cancelamento, aperfeiçoamento ou introdução de súmulas 
de jurisprudência no repertório do Tribunal.

O Presidente do TCE ainda falou sobre os novos regramentos 
que abrangem questões ligadas ao repasse de recursos financeiros 
às entidades do Terceiro Setor, aquisições de gêneros alimentícios 
e concessão do serviço público de transporte coletivo.

Encontro reuniu Prefeitos, Vereadores, Secretários Municipais e agentes políticos para 
debater aspectos da integração administrativa, econômica e social dos municípios.

NOROESTE PAULISTA

Presidente do TCESP, Conselheiro Renato Martins Costa, discorreu sobre o repertório de súmulas e as atualizações da jurisprudência da Corte de Contas paulista. 
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DEBATES

Com o Auditório Nobre ‘Professor José Luiz de Anhaia Mello’ repleto, 
o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo iniciou, no dia 6 de agosto, 
as atividades da 16ª edição da Semana Jurídica. A solenidade de abertura 
foi regida pelo Presidente do TCE, Conselheiro Renato Martins Costa, que 
agradeceu a participação do Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), 
Alexandre de Moraes, responsável por proferir a palestra inaugural, com 
o tema ‘A Constituição de 1988 e o fortalecimento institucional brasileiro’. 

Em sua exposição, o Ministro do STF traçou um panorama sobre os 
30 anos da Carta Magna brasileira e falou sobre a importância da Cons-
tituição para a consolidação da democracia e das instituições. “Apesar 
das inúmeras falhas que possa ter, a Constituição de 1988, por ter dese-
nhado o esqueleto de fortalecimento institucional, vem permitindo que 
durante 30 anos o Brasil consiga viver o maior período de estabilidade 
democrática e de Estado de Direito da República”, afirmou Moraes.

Compuseram a mesa de abertura o Secretário de Estado da 
Justiça e Defesa da Cidadania, Márcio Elias Rosa, representando 
o Governador do Estado de São Paulo, Márcio França; o Procu-
rador-Geral de Justiça de São Paulo, Gianpaolo Poggio Smanio; 
o Procurador-Chefe da Procuradoria da República em São Paulo, 
Thiago Lacerda Nobre; o Defensor Público-Geral, Davi Eduardo 
Depiné Filho; e o Presidente do TJM, Paulo Prazak. 

Por parte do TCE, participaram da solenidade o Corregedor do 
TCE, Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues, e os Conselheiros 
Dimas Ramalho, Cristiana de Castro Moraes e Sidney Beraldo; o 
Auditor-Substituto de Conselheiro, Márcio Martins Camargo; o 
Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, Rafael Neubern 
Demarchi Costa; o Coordenador do Corpo de Auditores, Samy 
Wurman, e o Secretário-Diretor Geral, Sérgio Ciquera Rossi.

Servidores públicos, profissionais de Direito, representantes de órgãos da Administração Pública e estudantes participaram da programação da Semana Jurídica de 2018.

Ministro do STF abre atividades 
da XVI Semana Jurídica do TCE

Alexandre de Moraes traçou um panorama sobre os 30 anos da Carta Magna brasileira e 
falou sobre a importância da Constituição para a consolidação da democracia no Brasil.

RETROSPECTIVA
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Presidente do TJ-SP explica os 
mecanismos de combate à corrupção

O Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, De-
sembargador Manoel de Queiroz Pereira Calças, abriu a programa-
ção do segundo dia da XVI Semana Jurídica. 

Compuseram a mesa de trabalhos, ao lado do Presidente do TCE, 
Conselheiro Renato Martins Costa, e do palestrante, os Conselheiros 
Cristiana de Castro Moraes, Dimas Ramalho e Sidney Estanislau Be-
raldo; os Auditores-Substitutos de Conselheiro, Silvia Monteiro e Val-
denir Antônio Polizelli; o Procurador-Geral do Ministério Público de 
Contas, Rafael Demarchi Costa; e o Procurador-Chefe da Procuradoria 
da Fazenda junto ao TCE, Luiz Menezes Neto.

O evento ainda foi prestigiado pelo Conselheiro Joaquim 
Kennedy Nogueira Barros e pelo Conselheiro-Substituto Jaylson 

Fabianh Lopes Campelo, ambos do TCE do Piauí; pelo Secretário-
-Diretor Geral, Sérgio Ciquera Rossi; e pelo Chefe de Gabinete da 
Presidência, Olavo Silva Junior.

Ao proferir a palestra ‘O Judiciário e o combate à corrupção’, o De-
sembargador fez uma análise da evolução da legislação que combate 
o delito, abordando desde o Direito Romano até os mecanismos atuais 
de punição, a exemplo da Lei Anticorrupção das Pessoas Jurídicas.

Em sua explanação, Pereira Calças falou sobre a importância de 
debater o assunto, que, na opinião do Desembargador, atinge todos os 
países do Mundo e precisa ser extirpada. “A corrupção é uma chaga, 
um câncer, que assola a humanidade desde os tempos mais primitivos e 
continua pulsando firme na administração pública e privada”, afirmou.

 Durante a palestra, o Desembargador afirmou que o Poder Judiciário, quando chamado a julgar os crimes de corrupção, deve agir sempre com rigor, cumprindo a Constituição.

PODER JUDICIÁRIO

No segundo dia do evento, o Desembargador Manoel de Queiroz Pereira Calças 
falou sobre a importância de debater o assunto junto à sociedade.

RETROSPECTIVA



54 Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP)

RETROSPECTIVA

Como parte da programação do segundo dia de atividades da Se-
mana Jurídica do TCE, o Procurador de Justiça do Estado de São Paulo, 
Pedro Franco de Campos, e o Advogado e Especialista em Direito Penal, 
Antonio Cláudio Mariz de Oliveira, debateram, no período vespertino, 
os desdobramentos e ações promovidas na Operação Lava-Jato.

Durante as exposições, que versaram sob o tema ‘Os Instrumentos 
da Lava-Jato na Visão da Acusação e da Defesa’, os palestrantes fala-
ram – cada um dentro de sua área de atuação – sobre temas pontuais 
da operação – a exemplo dos acordos de delação e leniência.

Ex-Secretário de Segurança do Estado de São Paulo, o Procurador 
Pedro Franco de Campos enalteceu os trabalhos que estão sendo con-
duzidos pela força-tarefa da Lava-Jato e destacou que as investigações  
puderam avançar a partir do apoio dos movimentos sociais.

“A corrupção prejudica, sobretudo, a quem mais precisa dos ser-
viços públicos. Ela afeta a qualidade da escola pública, do sistema 
de saúde e prejudica aqueles que mais dependem e possuem menos 
recursos”, argumentou Franco de Campos. “O combate à impunidade 
não é, portanto, uma bandeira elitista. Deve ser uma prioridade para 
todos que anseiam pela reconstrução do Brasil”, finalizou.

Considerado um dos principais críticos da Operação Lava-Jato, o 
advogado Antônio Cláudio Mariz de Oliveira disse que, com o vaza-
mento de informações e dados, teme que o exercício da defesa e da 
presunção da inocência não sejam contemplados. “A punição é ne-
cessária, assim como a Lava-Jato também o é. O ideal é que se agisse 
antes da prática delituosa. A punição é consequência da prática da 
corrupção. É preciso investigar as causas”, argumentou.

Procurador de Justiça do Estado e 
advogado debatem ações da Lava-Jato

 Os palestrantes falaram – cada um dentro de sua área de atuação – sobre 
as atividades e os desdobramentos da operação, além do combate à corrupção.

FORÇA-TAREFA
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Procurador-Geral de Justiça apoia 
ações de controle conjuntas com TCE

COOPERAÇÃO

Ao participar da palestra de encerramento das atividades da 16ª 
edição da Semana Jurídica, o Procurador-Geral de Justiça de São Paulo, 
Gianpaolo Poggio Smanio, disse que apoia o desenvolvimento conjunto 
de ações de controle e fiscalização entre a Corte de Contas paulista e o 
Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP).

“A atuação integrada entre Ministério Público e Tribunal de Contas 
gera resultados muito efetivos, uma vez que as duas instituições têm 
atribuições e competências na fiscalização da administração pública”, 
afirmou o Procurador-Geral de Justiça do Estado.

Bacharel em Direito pela Universidade de São Paulo (USP), com 
Mestrado e Doutorado em Direito das Relações Sociais pela PUC-SP, 
Gianpaolo Smanio ministrou a palestra ‘Competências do Ministério 
Público e dos Tribunais de Contas: Possibilidades de Atuação Conjunta’.

Prestigiaram a solenidade de encerramento o Secretário de Estado 
da Cultura, Romildo Campello, e o Corregedor-Geral da Administração 
do Estado de São Paulo, Ivan Agostinho. Por parte do TCE, integraram a 
mesa o Conselheiro-Presidente Renato Martins Costa; o Vice-Presiden-
te, Antonio Roque Citadini; os Conselheiros Cristiana de Castro Moraes, 
Dimas Ramalho e Sidney Estanislau Beraldo; o Auditor-Substituto de 
Conselheiro, Marcio Martins de Camargo; o Procurador-Geral do Minis-
tério Público de Contas, Rafael Demarchi Costa; e o Procurador-Chefe 
da Procuradoria da Fazenda junto ao TCE, Luiz Menezes Neto.

“Esta Semana Jurídica propiciou momentos extraordinariamente 
ricos, tanto pela importância daqueles que compareceram como pa-
lestrantes quanto pelo excepcional conteúdo apresentado para nossa 
reflexão”, afirmou o Presidente do TCESP, Renato Martins Costa.

“Se encontrarmos um espaço de trabalho conjunto, vamos ter um leque de possibilidades de atuação muito maior na fiscalização”, afirmou Smanio.
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Senhoras e Senhores,

 Quero dizer da imensa alegria de retornar a 
esta Casa, que generosamente abre suas portas 
para a cerimônia de minha posse na presidência 
do Tribunal de Contas, o que muito me envaidece. 

Penso que não haveria melhor local para 
esta solenidade, pela minha trajetória na Au-
gusta Assembleia Legislativa, que também tive 
a honra de presidir.                 

  Feito esse registro, dedico minhas pri-
meiras palavras, como não poderia deixar de 
ser, aos mais sinceros agradecimentos a todos 
e a cada um dos Eminentes Conselheiros do Tri-
bunal de Contas do Estado de São Paulo, pela 
grandiosa missão que me confiaram e que rece-
bo com humildade, muita disposição de traba-
lho e o entusiasmo imprescindível à busca do 
novo, não pela novidade em si, mas pela reno-
vação que se mostre capaz de aglutinar e revi-
gorar as forças institucionais para a melhoria 
da defesa dos interesses da sociedade.

  Em momentos como este é inevitável 
promover um balanço dos fatos e circunstân-
cias que nos conduziram a determinadas posi-
ções, o que me fez rememorar o longo caminho 
percorrido desde a infância na minha querida 
São João da Boa Vista, berço também de meus 
pais e avós, passando pelos primeiros empre-
gos e pela trajetória na vida pública, até chegar 
ao honroso cargo de Conselheiro do Tribunal de 
Contas do Estado de São Paulo.

 Dessa viagem ao passado me pareceu pos-
sível constatar que um elemento esteve presen-
te em toda a trajetória: o de que nunca fugi de 
desafios, fossem eles produto do acaso ou de 
minhas escolhas.

 As dificuldades foram superadas sempre 
com muito trabalho, orientado pelos princípios 

e valores que herdei de minhas origens e da-
queles adquiridos ao longo da vida, especial-
mente na esfera pública, onde tive o privilégio 
de conviver e aprender com homens e mulheres 
da mais elevada estirpe, que me inspiraram e 
motivaram a exercer cargos com ética e sempre 
a serviço do povo, principalmente em benefício 
daqueles que mais precisam.

E é com este mesmo acervo pessoal que 
pretendo enfrentar a nobre tarefa de presidir o 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, su-
cedendo ao Eminente Conselheiro Dimas Edu-
ardo Ramalho, que dirigiu a implantação de um 
amplo e diversificado conjunto de medidas, com 
invulgar dinamismo e capacidade de trabalho, 
do que resultou notável projeção da imagem da 
Corte, tudo a confirmar sua biografia de respei-
tado homem público.

Sua gestão, Conselheiro Dimas, é motivo de 
júbilo para o Tribunal de Contas e para o Estado 
de São Paulo!

Tenho, pois, a enorme responsabilidade de 
apontar novos caminhos e ações a serem de-
senvolvidas, na trilha da rica e quase secular 
história do nosso Tribunal, reconhecido no cená-
rio nacional pelo pioneirismo da atuação e pela 
intransigência no controle dos gastos públicos.

Conforta saber que não estarei só nessa 
empreitada e aproveito para cumprimentar os 
Eminentes Conselheiros Renato Martins Costa 
e Antonio Roque Citadini, respectivamente Vi-
ce-Presidente e Corregedor, ao lado dos quais, 
por sábia escolha de nossos ilustres Pares, terei 
a honra de dirigir o Tribunal.

Essa referência duplamente elogiosa, longe 
de ser lugar-comum, impõe-se porque reve-
la dois aspectos que considero imprescindível 
registrar e homenagear: - de um lado, a uni-
dade de nosso Colegiado, pois os encargos de 
uns são de todos, assim como os resultados são 
sempre coletivos; esse fio condutor é da tradi-
ção de nossa Corte, marca indelével de todas 
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Os seis anos de vigência da Lei Federal 
12.527/2012, ou Lei de Acesso à Informação, tra-
zem pouco a se comemorar quanto a um de seus 
aspectos mais importantes, a transparência ativa. O 
dever de publicidade mediante divulgação de infor-
mações de interesse público, independentemente 
de solicitações, especialmente pelo meio eletrôni-
co, ainda é uma meta muito mal orquestrada, que 
carece de resultados minimamente satisfatórios.

Basta verificar os “portais da transparência” 
da União, dos Estados, dos Municípios, além das 
respectivas autarquias e fundações. As dificuldades 
saltam aos olhos. Como regra, os sites não possuem 
padronização, são de péssima diagramação e pou-
ca intuitividade; inexiste disponibilidade completa 
e atualizada de dados obrigatórios; os mecanismos 
de pesquisa são pouco eficientes; e, dificilmente, é 
possível baixar informações em formato editável.

Tanto mais obscuros são os repasses ao terceiro 
setor. Conquanto este importante braço da sociedade 
civil organizada atue, progressivamente, na execução 
direta das atividades de interesse público, o momento 
seguinte aos repasses orçamentários permanece, em 
grande parte, um mistério. Quando muito, o órgão 
estatal repassador publica um emaranhado de docu-
mentos denominado “prestação de contas” cujo con-
teúdo está longe de ser o que se pretende.

Para aferir o grau de barreiras, bastaria subme-
ter os dados à análise de um grupo que represen-
te a média da população brasileira. Essas pessoas 
conseguiriam dizer se a entidade gastou bem o 
dinheiro? Saberiam se os valores são compatíveis 
com o mercado? Em geral, nem profissionais que 
atuam na fiscalização conseguem responder a tais 
perguntas com médio grau de certeza.

Transparência não é uma obrigação técnico-pro-
fissional. Trata-se de uma ferramenta que viabiliza a 
participação social e legitima a atividade pública de-

senvolvida por particulares. A linguagem utilizada tem 
de permitir o entendimento, o diálogo e a confiança. 
Não há presunção favorável àquele que foge da clari-
dade. Esse é um dos pontos em que mais tenho insis-
tido no exercício do controle externo, a fim de que se 
evolua na demonstração dos gastos. A resistência à 
formação dessa cultura, contudo, é concreta. 

Amparadas por interpretações rasas de normas 
diversas, parcela significante de entidades sem 
fins lucrativos confluem para o mesmo argumento 
quando questionadas sobre o cumprimento da LAI. 
Dizem que a lei só obriga o ente público repassa-
dor. Pela tese dessa parcela recalcitrante do tercei-
ro setor, a transparência se faz obrigatória apenas a 
partir da entrega dos documentos de sua prestação 
de contas à administração pública.

Mas não é bem assim. Segundo o art. 2º da LAI, 
os dispositivos da norma serão aplicados, no que 
couber, às entidades privadas sem fins lucrativos 
quanto às atividades realizadas mediante repasse. O 
parágrafo único do mesmo artigo não deixa dúvida 
de que a expressão “no que couber” abrange, no 
mínimo, à obrigatoriedade de dar publicidade ativa 
da “parcela dos recursos públicos recebidos e à sua 
destinação, sem prejuízo das prestações de contas”. 
São duas obrigações distintas: a prestação de contas, 
conforme o art. 70, parágrafo único, da CR/88, e o 
cumprimento da LAI, que também tem raízes cons-
titucionais, fincadas em princípio. Em São Paulo, a 
demanda é explicitada ainda pelo art. 1º do Decreto 
Estadual 58.052/2012, que regulamenta a norma.

No contexto da Reforma Administrativa do Es-
tado, instituída no Brasil desde 1995, o conceito de 
interesse público está cada vez mais atrelado à rea-
lização dos direitos e garantias fundamentais indivi-
duais e difusos. Por esse prisma, especialmente com 
relação às políticas públicas e programas de caráter 
social, é desejável que o Estado se dedique ao plane-

Transparência não 
é uma obrigação 
técnico-profissional. 
Trata-se de uma 
ferramenta 
que viabiliza 
a participação 
social e legitima a 
atividade pública 
desenvolvida por 
particulares. 

Seis anos de Lei de Acesso à  
Informação e o Terceiro Setor

DIMAS RAMALHO
Conselheiro do  Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
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O volume de 
recursos públicos 
repassados ao 
terceiro setor 
e os aspectos 
legais que podem 
implicar disso não 
podem passar à 
sombra em mais 
um aniversário.

jamento, financiamento, monitoramento e avaliação 
de resultados, ao passo que a execução deve situar-se 
preferencialmente no seio da sociedade organizada.

É aonde entra o terceiro setor, que, embora te-
nha natureza privada, é público quanto aos interes-
ses e objetivos que desempenha. Não sem razão, as 
entidades a ele vinculadas passaram a ser concei-
tuadas como públicas não-estatais.

Essa abertura da atividade de interesse coletivo 
financiada pelo Estado obedece ao princípio da sub-
sidiariedade horizontal, cujo preceito estabelece que 
só deve ser estatal o que não puder ser executado e 
controlado pela sociedade. A exclusividade do Estado 
estaria vinculada a setores estratégicos, que exigem 
tratamento político-burocrático, ou emprego do apa-
relho coercitivo, como no caso da segurança pública.

O mesmo princípio alcança as normas que re-
gulam tais atividades. Assim, ao valer-se de expres-
sões como “órgãos e entidades do Poder Público”, 
a LAI está se referindo àqueles que, por atribuição 
clássica, de fundo constitucional, têm a obrigação 
do desempenho da atividade pública. Tais menções, 

portanto, abarcam igualmente entidades do tercei-
ro setor financiadas pelo erário. Não há fundamen-
to para interpretação oposta e que seja coerente 
com o Estado Democrático de Direito.

Também é patente que a aplicação da LAI in-
depende de regulamentação por cada ente federa-
tivo, uma vez que a norma possui eficácia plena e 
suficiente para ser cumprida por seus destinatários. 
Atos normativos regulamentares poderiam deta-
lhar procedimentos ou ampliar o rol de exigências 
rumo à maior transparência, mas sem jamais limi-
tar o alcance da lei nacional.

Esse panorama parece relegado no proces-
so de concretização da LAI, que, de modo geral, 
ainda engatinha. O volume de recursos públicos 
repassados ao terceiro setor e os aspectos legais 
que podem implicar disso – desde nepotismo, fa-
vorecimento de terceiros prestadores de serviços, 
ou mesmo desvio de finalidade e prejuízo ao erá-
rio – não podem passar à sombra em mais um 
aniversário. É preciso que a transparência irradie 
com qualidade, sem sumidouros.
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“Você será avaliado anualmente.” – afirma a 
área de Gestão de Pessoas da sua organização. É 
comum, após ouvir essa frase, o surgimento de 
preocupações, principalmente se o resultado da 
avaliação refletir em promoções e bônus pecuniá-
rios.  Além disso, tem-se a cultura de que o escopo 
principal dessa ferramenta seria propiciar ganhos 
financeiros e que tais avaliações dificilmente 
trariam melhorias, ao contrário, poderiam gerar 
desconfortos e discordâncias entre os colegas de 
trabalho. Mas será que a avaliação de desempe-
nho não é importante? E se for bem planejada e 
corretamente aplicada, não poderia ser um ins-
trumento eficaz? Quais os seus objetivos, afinal? 

A avaliação de desempenho vem sendo difun-
dida e aplicada por organizações públicas, objeti-
vando-se a prestação de serviços com maior qua-
lidade e o alcance de resultados com excelência, 
exigências do modelo contemporâneo da Admi-
nistração Pública Gerencial. 

Como instrumento gerencial, a avaliação de 
desempenho tem como objetivo, além de ou-
tros, proporcionar o desenvolvimento contínuo 
do quadro funcional da organização. Por meio 
dessa ferramenta, os avaliados podem identifi-
car aspectos que precisam ser trabalhados e me-
lhorados, buscando os meios necessários ao seu 
autodesenvolvimento. 

Apesar de gerar benefícios significativos tan-
to para a organização quanto para o servidor, a 
avaliação de desempenho só tem sentido se for 
aplicada com coerência, transparência e feedback 
fundamentado, possibilitando o real desenvolvi-
mento do profissional e da equipe de trabalho. 

Isso porque, o resultado da Avaliação deve subsi-
diar um plano contínuo de desenvolvimento para 
cada avaliado, assim, toda a matriz de capacita-
ção e treinamento deve ser elaborada com base 
nos resultados avaliativos, buscando o desenvol-
vimento e o aperfeiçoamento das competências 
necessárias para o crescimento profissional.

Por outro lado, é preciso ponderar que, como 
toda mudança, a avaliação requer uma fase de 
adaptação e, às vezes, uma transição da cultura 
existente na organização. Também, como o re-
sultado da avaliação normalmente é traduzido 
num conceito ou nota, não há como não gerar 
insatisfações, principalmente daqueles com no-
tas mais baixas. O ser humano se autovaloriza e 
não se sente confortável ao constatar que o seu 
grupo de trabalho pode ter uma visão contrária 
de seu desempenho. Assim, surge o desconforto. 
Por isso se faz importante esclarecer, ao público 
alvo, as implicações do uso dessa ferramenta. É 
preciso que todos envolvidos no processo este-
jam cientes e receptivos quanto aos resultados 
e consequências das avaliações, assim, em caso 
de resultados indesejados, a tendência é que o 
profissional procure trabalhar os aspectos que 
necessitam de melhoria. 

Ressalte-se que a falta de preparo para reali-
zar a Avaliação de Desempenho pode resultar em 
alguns erros, tais como: Efeito Halo – estender 
um aspecto avaliado positivamente para todos os 
demais itens da avaliação; Efeito Horn – estender 
um aspecto avaliado negativamente para todos os 
demais itens da avaliação; Recentividade – consi-
derar apenas os fatos mais recentes na avaliação; 

Como instrumento 
gerencial, a 
avaliação de 
desempenho tem 
como objetivo, 
além de outros, 
proporcionar o 
desenvolvimento 
contínuo do quadro 
funcional da 
organização.

Avaliação de Desempenho, 
e agora?

ANDRÉ ANDRADE FELIPE
Auxiliar Técnico da Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
INGRID BESERRA DE SOUSA PREGENTINO PRADO
Auxiliar Técnico da Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 
PAULO ROBERTO DE ROMA GUIMARÃES OMETTI
Chefe Técnico da Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
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O treinamento 
contínuo dos 
servidores 
é essencial 
para o melhor 
entendimento 
dos processos 
de avaliação de 
desempenho.

Tendência Central – Não comprometimento. Por 
medo ou insegurança, não se atribui notas muito 
baixas para não prejudicar o avaliado, ou muito 
altas para não ter que justificá-las no futuro; Erro 
de Fadiga – o avaliador após responder muitas 
avaliações de desempenho começa a sentir fadi-
ga, não avaliando com qualidade, atribuindo as-
sim, respostas sem a devida veracidade; Primeira 
Impressão – o avaliador continua com a mesma 
impressão ou percepção em relação ao avaliado, 
por mais que o comportamento piore ou melhore; 
e De Semelhança – favorecimento aos avaliados 
com os quais tem maior afinidade.   

Por isso, o treinamento contínuo dos servido-
res, principalmente para aqueles ocupantes de 
cargo ou função de liderança, é essencial para o 
melhor entendimento dos processos de avaliação 
de desempenho e à adoção e o fortalecimento de 
práticas de feedback, de forma transparente.

Não menos importante, o aperfeiçoamento 
contínuo dos processos avaliativos se faz neces-
sário, por meio da atualização constante da estru-

tura organizacional e hierárquica, da ponderação 
sobre os novos métodos para a avaliação, e prin-
cipalmente, a desvinculação direta da avaliação 
de desempenho com a remuneração.

Destarte, os resultados obtidos nos processos 
de avaliação de desempenho, quando conduzi-
dos de maneira adequada, poderão ser aplicados 
para a melhoria contínua dos diversos subsis-
temas de gestão de pessoas, como: promover a 
implantação de novos programas de treinamen-
to e desenvolvimento; identificar necessidade de 
redesenho e melhorias de processos; propiciar a 
movimentação interna dos servidores de acordo 
com as competências identificadas; estimular a 
adoção de práticas de qualidade de vida no am-
biente de trabalho, entre outros. Denota-se, as-
sim, a importância da avaliação de desempenho 
como elemento integrador das práticas de gestão 
de pessoas, a partir do entendimento de que o 
desempenho precisa ser gerenciado, não apenas 
avaliado, e de que os sistemas organizacionais 
precisam ser integrados.
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ARTIGOS

O cumprimento do cronograma inicialmente previs-
to para uma obra pública é exceção há muito tempo no 
país. E isso é uma situação geral que atinge da pequena 
à grande obra, da edificação à obra de infraestrutura.

Os aditivos contratuais para prorrogação de pra-
zo, assim como os de alteração de valor, têm sido 
comumente utilizados para corrigir falhas que se ori-
ginaram nas primeiras etapas do planejamento das 
obras, desde as premissas consideradas no projeto 
até as falhas surgidas durante a execução contratual.

Já nos estudos de viabilidade técnica e econômi-
ca, que devem anteceder a elaboração do projeto bá-
sico de uma obra, observam-se falhas que impactam 
diretamente o prazo de execução. É nessa fase que 
deveria haver a análise da necessidade de desapro-

priações e de licenciamento ambiental, por exemplo, 
que são frequentemente responsáveis por atrasos e 
aumento nos custos das obras por não terem sido de-
vidamente estimados. 

Projetos básicos imprecisos ou incompletos 
também afetam os cronogramas, já que sua revisão 
ocorre depois da contratação, demandando tempo e 
recursos que não tinham sido previstos. 

A desconsideração de fatores climáticos é outro 
problema frequente. Muitas vezes, a ocorrência de 
chuvas impede a execução de diversos serviços em 
diferentes etapas da obra, atrasando seu andamento. 

Os períodos mais chuvosos do ano são conheci-
dos e sua série histórica pode ser facilmente obtida 
na internet. A partir daí, o que precisa ser feito é já 

Algumas das principais causas dos 
atrasos na entrega de obras públicas

SILVIA M. A. GUEDES GALLARDO
Assessora-Técnica do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

ARTIGOS



63Revista do TCESP  nº 142  I  2º Quadrimestre/2018

ARTIGOS

Teremos obras 
finalizadas dentro 
do prazo quando 
os cronogramas 
forem elaborados 
puramente 
dentro de critérios 
técnicos.

considerar dias de paralisação ou lentidão na exe-
cução da obra, dentro de seu cronograma inicial, ou 
tentar iniciar as obras em períodos de seca, já que 
os serviços iniciais de movimentação de terra são os 
mais afetados pelas chuvas.

Durante a etapa da execução contratual também 
ocorrem fatores com potencial para atrasar a entrega 
da obra. Destacam-se a contratação de empresas sem 
capacidade técnica operacional e/ou profissional e a 
falta de acompanhamento pelo responsável técnico 
da contratada e pelo fiscal da contratante.

Tais falhas podem ser minimizadas com a elabo-
ração de bons editais, garantindo a escolha da me-
lhor proposta financeira dentro de um padrão mínimo 
de qualidade e com a utilização de quadros técnicos 
capacitados para o efetivo acompanhamento e fis-
calização das obras, seja próprio ou contratado nos 
moldes autorizados pelo art. 67 da Lei 8.666/93.

Outra questão de mais difícil solução e que se 
sobressai na etapa de execução é a demora nos re-
passes de recursos financeiros pelos órgãos finan-
ciadores. A crise econômica recente trouxe grandes 
impactos nesses repasses e muitas obras foram até 
mesmo paralisadas pela falta ou atraso no pagamen-
to das construtoras pelo Poder Público. Isso certamen-

te aumenta o risco considerado pelas empresas nas 
contratações com a Administração, com reflexo direto 
nos preços ofertados nas licitações. 

Mas é difícil creditar as falhas nos cronogramas 
dos projetos somente a questões técnicas ou à crise 
financeira. Não se pode negar que, muitas vezes, as 
demandas políticas são responsáveis pela definição 
de cronogramas fictícios, elaborados na esperança de 
que a obra fique pronta antes desse ou daquele even-
to; resultando nas inaugurações de obras inacabadas, 
tão comuns no período eleitoral. 

Importante ressaltar que todo atraso tem um 
impacto econômico direto, seja pelo pagamento de 
custos fixos constantes como canteiro de obras – 
muitas vezes devido, já que a contratada se mantém 
mobilizada – seja pelo não recebimento e fruição da 
obra pública pela população, cuja mensuração eco-
nômica é inestimável.

Diante desse quadro é possível concluir que só 
teremos obras finalizadas dentro do prazo quando 
os cronogramas forem elaborados puramente den-
tro de critérios técnicos, considerando fatores inter-
nos e externos da obra, a partir de projetos com-
pletos e precisos, acompanhados por profissionais 
capacitados. Parece difícil, mas não é.
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Todos, de alguma 
forma, estão 
afetados pela 
redução de recursos 
disponíveis, quer 
decorrentes de 
arrecadação própria 
ou de repasses das 
esferas estadual 
e federal.

Execução orçamentária e seus reflexos 
para as políticas públicas

ADELINO DETOFOL
Diretor-Técnico de Divisão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Este artigo trata da qualidade da gestão pública e 
analisa os reflexos no resultado das políticas públicas 
em face do descontrole na execução orçamentária, em 
especial na esfera de governo municipal.

Os gestores municipais, prefeitos, conduzem a 
execução orçamentária dos recursos públicos, com 
interferência direta e imediata na qualidade de vida 
das pessoas que vivem no município e interagem de 
modo sucessivo e contínuo com o poder público. Ações 
e programas executados pelos governos municipais 
provocam efeitos capazes de modificar o cotidiano das 
famílias que moram no município.

Essa relação direta se verifica na criação e execu-
ção dos programas e ações que melhoram as condi-
ções de mobilidade urbana; aumentam as oportunida-
des de lazer e prática de esportes, de exercício da arte, 
de conhecimento e vivência da cultura local e geral; 
qualificam o nível de limpeza urbana, de iluminação 
pública e da qualidade do ar; reduzem os níveis de 
ruído na cidade; possibilitam a ocupação regrada do 
solo urbano, a preservação e recuperação de áreas de 
interesse ambiental e, ainda, incentivam investimentos 
privados. Sem deixar de citar a atuação conjunta com 
as demais esferas de governo em saúde, educação, as-
sistência social, segurança, seguridade, etc.

Os prefeitos municipais, quando recebem os votos 
nas urnas em eleições municipais, e são diplomados 
pela Justiça Eleitoral, recebem também o encargo de 
cuidar das pessoas que os honram com o instituto da 
representação. São essas pessoas, cidadãos, que patro-
cinam a causa pública com o pagamento de impostos e 
outros tributos de natureza diversa, a par da tributação 
que é exigida também das empresas. A gestão desses 
recursos deve ser voltada para o bem estar do conjunto 
de cidadãos e proporcionar sempre melhor qualidade 
de vida nos municípios, pois, em última instância, esta 
esfera de governo existe para cuidar das pessoas.

De modo geral, cabe ao Chefe do Poder Executivo 
gerir a execução do orçamento municipal, utilizando-se, 
tanto na fase de planejamento quanto durante sua exe-
cução, dos mecanismos legais que permeiam a jornada 
anual de arrecadação de receitas e empenhamento das 
despesas. No exercício desse mister, não pode o Chefe 
do Executivo furtar-se ao dever de balizar a execução 
do orçamento nos princípios da Lei de Responsabilidade 
Fiscal (LRF), a fim de que para cada gasto público haja a 
correspondente contrapartida de receita, hipótese com-
patível com a lógica do processo orçamentário.

É certo que os municípios abarcam enorme diversi-
dade de situações individuais, quer quanto ao porte do 
orçamento ou no tocante às demandas particulares de 
cada um. É inegável, porém, que todos estão submeti-
dos à mesma legislação fiscal e, principalmente, afeitos 
aos mesmos princípios constitucionais da legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e, nessa abor-
dagem, especialmente da eficiência e transparência na 
utilização dos recursos públicos. Cuidam desse aspecto 
da legalidade os dispositivos ínsitos na Carta Magna em 
seu artigo 37, na Lei nº 9.784/99, artigo 2º e na Lei Com-
plementar nº 101/2000, artigo 67, entre outros.

Daí, por que a conjuntura econômica desfavorável 
que assola o país atinge a todos os municípios quase 
que indistintamente, a depender do tamanho do seu 
orçamento e da quantidade e complexidade dos servi-
ços que oferecem à sua população. É prudente afirmar 
que todos, de alguma forma, estão afetados pela redu-
ção de recursos disponíveis, quer decorrentes de arre-
cadação própria ou de repasses das esferas estadual e 
federal e, ainda, em alguns casos, dos efeitos da gestão 
ineficiente dos recursos em exercícios anteriores. Para 
as comunidades locais dos municípios de pequeno e 
médio porte, o desajuste fiscal carrega consequências 
graves como o comprometimento da eficiência dos ser-
viços públicos (Toledo Jr.; Rossi, 2005).
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Parte significativa 
da escassez de 
recursos para 
utilização no 
exercício atual, 
decorre, na 
maioria das vezes, 
do déficit no 
exercício anterior.

Não quer isto dizer, entretanto, que os chefes de 
governos municipais podem permanecer na inércia, ou 
ainda pior, omitir-se quanto ao dever legal de adotar 
providências que amenizem as consequências da pos-
sível falta de recursos para a execução do orçamento 
como previsto inicialmente. É necessário colocar em 
prática um trabalho de elevado nível de conhecimento 
técnico para possibilitar o atendimento das demandas 
dos munícipes em condição adversa, ou, ao menos, di-
ferente, daquela considerada inicialmente.

Vale lembrar que parte significativa da escassez de 
recursos para utilização no exercício atual, decorre, na 
maioria das vezes, do déficit no exercício anterior, que 
ultrapassou a barreira do ano civil em que se formou e 
agora já não é mais um resultado e sim uma dívida, uma 
posição patrimonial. Assinale-se que, em muitos casos é 
consequência de gestão não adequadamente amparada 
em critérios técnicos e, por vezes, até com características 
de improbidade decorrente da inobservância da Lei nº 
8.429/92, a que se submetem os agentes públicos muni-
cipais, em especial seu artigo 10, incisos IX a XI .

É, necessário, portanto, ter em conta os dois mo-
mentos de consequências negativas da gestão incor-
reta dos recursos públicos: o momento da geração do 
déficit e o da agravação da condição patrimonial com 
a transformação deste em dívida.

No exercício financeiro das entidades de direito 
público – que vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro – 
as receitas são apuradas quando efetivamente entram 
nos cofres públicos e, as despesas, por sua vez, conside-
ram-se assumidas quando é firmado um compromisso 
com terceiros, não importando se houve, ou não, o efe-
tivo desembolso financeiro (art. 35 da Lei nº 4.320/64 
e princípio da prudência contábil). Assim, o déficit é 
resultado que se materializa em um único período de 
tempo, normalmente o exercício social. A dívida, por 
sua vez, abrange débitos incorridos em vários lapsos 
temporais e se projeta no tempo em consequências 
que podem atingir vários períodos futuros.

No desenrolar de exercícios sucessivos, os mu-
nicípios acumulam principalmente dívidas de cur-
to prazo, decorrentes de débito de curto prazo de 
exercícios anteriores.

O passivo de longo prazo, integrado especialmen-
te por débitos permitidos pelo art. 105, § 4º, da Lei nº 
4.320/64, tem pequeno significado em termos de imple-
mentação das políticas públicas do exercício em curso, 
acarreando parcelamentos de débitos previdenciários e 
encargos sociais, via de regra, submetidos a parcelamen-
to (nos quais não se admite a inclusão de Restos a Pagar 
oriundos do descumprimento do art. 42 da LRF).

De fato, o déficit orçamentário que os municípios 
experimentaram em exercícios anteriores interfere ne-
gativamente na qualidade de vida do conjunto de mo-
radores do seu território e afeta, no mesmo sentido, a 
economia local – situação que pode ser agravada a cada 
exercício transcorrido sob gestão deficitária. Isto por que, 
a impossibilidade de o poder público municipal honrar 
seus compromissos com fornecedores, prestadores de 
serviços e, em casos mais graves, até mesmo com seus 
servidores, desencadeia uma série de impedimentos nas 
famílias e nas empresas locais, com a inevitável redução 
dos recursos financeiros em circulação nas cidades. (Ins-
tituto de Pesquisa Econômica Aplicada-IPEA).

Na esteira desse raciocínio, é de se considerar te-
merária a política municipal que continua a aumentar 
os gastos com pessoal mesmo diante da iminente situ-
ação de criação de novos passivos (patrimônio), consti-
tuídos de forma ilegal pelo descompasso entre receitas 
arrecadadas e despesas empenhadas.

Sobremais, vale dizer que o limite imposto para des-
pesas de pessoal pela LRF, em seus artigos 19 e 20, inciso 
III, não autoriza o prefeito municipal a executar despesas 
dessa natureza até o limite máximo. Trata-se, na verdade, de 
teto permitido quando atendidas as demais necessidades 
da população local. A contenção de gastos com pessoal é 
obrigação legal que permeia o planejamento responsável 
na alocação de recursos em ações de aplicação direta para 
o contribuinte – financiador da máquina administrativa.

Por iguais razões, a criação e manutenção de 
empresas públicas, sociedades de economia mista e 
autarquias municipais, nos casos em que consomem 
significativa fatia dos recursos ao passo que produzem 
tímidos ou duvidosos resultados sociais, pode contri-
buir ao longo dos anos para a geração de situação pa-
trimonial negatIva no município.
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De outra parte, adotando postura de quase inér-
cia diante do quadro de descompasso orçamentário, 
os gestores municipais deixaram de apresentar me-
didas significativas de contenção de despesas hábeis 
a permitir a compensação sistematizada da redução 
na arrecadação das receitas em exercícios recentes, 
limitando-se a não aplicar recursos em investimentos 
(infraestrutura), – e sem apresentar planejamento con-
sistente e de execução imediata para conter despesas 
correntes. Política que aponta para o comprometimen-
to da quantidade, variedade e a qualidade dos serviços 
públicos que serão oferecidos nos próximos anos, e 
precisa ser objeto de correção dos seus rumos.

Tenha-se presente que a execução do planejamento 
orçamentário de cada município, em conformidade com 
as prioridades definidas conjuntamente entre os Poderes 
e com a participação popular, é condição de cumprimento 
do dever legal dos administradores públicos. Abarca essa 
providência o contingenciamento de dotações (art. 9º da 
Lei nº. 4.320/64 - instituto da limitação de empenho). Não 
é admissível o déficit na execução orçamentária fora do 
estrito permissivo consignado na lei orçamentária (deter-
minação do art. 7º, § 1º da mesma Lei). Assim, não é ad-
missível o déficit decorrente da superestimativa da receita.

Ademais, é igualmente dever legal adotar as me-
didas necessárias para o equilíbrio das contas públicas 
no decorrer do exercício fiscal, garantindo a execução 
dos programas criados em cada área de atuação e, não 
menos importante, preservar a possibilidade de dar con-
tinuidade às ações já implementadas, em consonância 
com os artigo 1º, parágrafo 1º e artigo 4º da LRF. 

Outrossim, os institutos do remanejamento, da 
transferência e da transposição podem e devem ser 
usados para adequar a execução orçamentária às 
possibilidades do orçamento público, que é finito no 
limite dos recursos que o poder municipal é capaz de 
arrecadar durante o exercício fiscal.  É de responsabi-
lidade do Chefe do Executivo Municipal, mediante lei 
específica (em obediência ao art. 167, VI, da Constitui-
ção Federal), adotar a abertura de crédito suplementar 
por redução de outra dotação na busca do equilíbrio da 
execução orçamentária em prol do interesse maior da 
municipalidade. É certo que se deve privilegiar o inte-
resse imediato sem olvidar a necessidade de preservar 
aquele que advirá no médio e longo prazo.  

Na busca de solução para adequação dos rumos 

do município, é possível, em cenários de crise econô-
mica, que o Poder Executivo encaminhe ao Legislativo 
proposta de modificação das prioridades definidas nas 
leis orçamentárias (Lei de Diretrizes Orçamentárias-LDO 
e Lei Orçamentária Anual-LOA), adequando a execução 
dos seus programas a um cenário mais provável – para 
manter o foco em gastos essenciais para o cidadão - 
prestigiando ainda resultados econômicos e financeiros 
que preservem a situação patrimonial do órgão público. 
A situação financeira das prefeituras é objeto de análise 
pelo Tribunal de Contas do Estado em itens específicos 
do relatório das contas anuais.

Fundamental aqui dar cumprimento ao comando do 
artigo 167, VI da Constituição Federal, in verbis:

Art. 167. São vedados:
...
VI - a transposição, o remanejamento ou a transfe-

rência de recursos de uma categoria de programação 
para outra ou de um órgão para outro, sem prévia au-
torização legislativa;

Não deve o Poder Executivo devotar desprestígio ao 
legislativo municipal, adotando medidas ao arrepio da 
Lei de Responsabilidade Fiscal. Alterações nas leis orça-
mentárias e abertura de créditos suplementares devem 
ser precedidas de autorização legislativa, dando cumpri-
mento a mandamento expresso na Carta Magna.

O momento de “crise” por que passam os muni-
cípios exige proatividade política e demonstração de 
grande capacidade técnica, para equacionar as ques-
tões econômico-financeiras e de gestão em prol da 
sociedade que financia a máquina pública. 

Por derradeiro, é relevante registrar que, a par das 
denúncias de corrupção que chocam a todos com a re-
velação de tantos desvios de recursos, os resultados das 
políticas públicas também são afetados diretamente pela 
gestão dos recursos públicos de maneira ineficiente e com 
pouco privilégio para decisões de cunho técnico pensado 
em termos de suas consequências no longo prazo.

Não obstante isso, algumas medidas práticas e a  
atuação conjunta ente os poderes podem contribuir 
para o equacionamento do resultado da execução or-
çamentária nos municípios no exercício em curso, e 
nos próximos, como preservar investimentos prioritá-
rios e restringir despesas discricionárias, promovendo 
a cada bimestre os ajustes que se mostraram neces-
sários nos bimestres anteriores.

ARTIGOS
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ME/EPP: Licitação Exclusiva e Cota 
Reservada - Operacionalização

MARCUS AUGUSTO GOMES CERÁVOLO 
Asessor-Técnico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
RODRIGO CORRÊA DA COSTA OLIVEIRA
Chefe-Técnico da Fiscalização do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo

Entre a redação 
original e o novo 
texto, benefícios 
que antes 
dependiam de 
regulamentação 
específica passaram 
a ser de aplicação 
imediata...

Com o advento da Lei Complementar nº 
123/06, que instituiu o Estatuto Nacional da Mi-
croempresa e da Empresa de Pequeno Porte, foram 
estabelecidas normas gerais relativas ao trata-
mento diferenciado e favorecido a ser dispensado 
às ME/EPP no âmbito dos Poderes da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, tan-
to nos campos tributário e fiscal, quanto no de 
acesso aos mercados externo e interno.

Dentre as diretrizes estipuladas na seção que 
trata das aquisições públicas (artigos 42 a 49), 
pretende-se lançar luz sobre as possibilidades e 
dificuldades encontradas na operacionalização 
dos benefícios previstos nos incisos I e III do 
artigo 48 da LC 123/06 - com a redação dada 
pela LC 147/14 -, quais sejam, a realização de 
licitações exclusivas nos itens de contratação de 
até R$ 80.000,00 e o estabelecimento de cota 
reservada de até 25% do objeto para aquisição 
de bens de natureza divisível.

Vale destacar, inicialmente, as alterações 
promovidas pela LC 147/14 no artigo 47 da LC 
123/06:

REDAÇÃO ORIGINAL
Art. 47.  Nas contratações públicas da União, 

dos Estados e dos Municípios, poderá ser conce-
dido tratamento diferenciado e simplificado para 
as microempresas e empresas de pequeno porte 
objetivando a promoção do desenvolvimento eco-
nômico e social no âmbito municipal e regional, 
a ampliação da eficiência das políticas públicas 
e o incentivo à inovação tecnológica, desde que 
previsto e regulamentado na legislação do 
respectivo ente. (grifo nosso)

NOVA REDAÇÃO
Art. 47.  Nas contratações públicas da ad-

ministração direta e indireta, autárquica e 
fundacional, federal, estadual e municipal, 
deverá ser concedido tratamento diferenciado e 
simplificado para as microempresas e empresas 
de pequeno porte objetivando a promoção do 
desenvolvimento econômico e social no âmbito 
municipal e regional, a ampliação da eficiência 
das políticas públicas e o incentivo à inovação 
tecnológica. (Redação dada pela Lei Comple-
mentar nº 147, de 2014)

Parágrafo único.  No que diz respeito às com-
pras públicas, enquanto não sobrevier legis-
lação estadual, municipal ou regulamento 
específico de cada órgão mais favorável à 
microempresa e empresa de pequeno porte, 
aplica-se a legislação federal. (Incluído pela 
Lei Complementar nº 147, de 2014) (grifo nosso)

Conforme se observa no comparativo entre a 
redação original e o novo texto, com a substitui-
ção do vocábulo ‘poderá’ por ‘deverá’ (caput) e a 
determinação para uso da legislação federal na 
ausência de regramento local (parágrafo único), 
benefícios que antes dependiam de regulamenta-
ção específica passaram a ser de aplicação ime-
diata, impactando direta e imediatamente no dia 
a dia dos agentes públicos incumbidos de colocar 
em prática tais comandos legais.

Antes de adentrar no tema principal deste tra-
balho, cabe alertar que a incidência dos benefí-
cios estatuídos no artigo 48 está diretamente con-
dicionada à ocorrência, ou não, de uma ou mais 
hipóteses tratadas no artigo 49, a saber:
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Art. 49. Não se aplica o disposto nos arts. 
47 e 48 desta Lei Complementar quando:

I - (Revogado); (Redação dada pela Lei Com-
plementar nº 147, de 2014)

II - não houver um mínimo de 3 (três) for-
necedores competitivos enquadrados como 
microempresas ou empresas de pequeno por-
te sediados local ou regionalmente e capazes 
de cumprir as exigências estabelecidas no ins-
trumento convocatório;

III - o tratamento diferenciado e sim-
plificado para as microempresas e empresas 
de pequeno porte não for vantajoso para a 
administração pública ou representar pre-
juízo ao conjunto ou complexo do objeto a 
ser contratado;

IV - a licitação for dispensável ou inexi-
gível, nos termos dos arts. 24 e 25 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, excetuando-se 
as dispensas tratadas pelos incisos I e II do art. 
24 da mesma Lei, nas quais a compra deverá ser 
feita preferencialmente de microempresas e 
empresas de pequeno porte, aplicando-se o 
disposto no inciso I do art. 48. (Redação dada pela 
Lei Complementar nº 147, de 2014) (grifo nosso)

Uma vez não configuradas as situações exclu-
dentes acima transcritas1, cabe à Administração 
avaliar, a cada contratação, como se efetivará o 
cumprimento aos ditames insculpidos no artigo 
48 do Estatuto das ME/EPP, notadamente aqueles 
de caráter compulsório, a seguir reproduzidos:

Art. 48.  Para o cumprimento do disposto no 
art. 47 desta Lei Complementar, a administra-
ção pública: (Redação dada pela Lei Comple-
mentar nº 147, de 2014)

I - deverá realizar processo licitatório 
destinado exclusivamente à participação de 
microempresas e empresas de pequeno porte 
nos itens de contratação cujo valor seja de 
até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Redação 
dada pela Lei Complementar nº 147, de 2014)

[...]
III - deverá estabelecer, em certames para 

aquisição de bens de natureza divisível, cota 
de até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto 
para a contratação de microempresas e em-

presas de pequeno porte. (Redação dada pela 
Lei Complementar nº 147, de 2014) (grifo nosso)

Assim, considerando não apenas sua prece-
dência em relação ao inciso III, mas principal-
mente a amplitude e generalidade do benefício 
contido no inciso I, há que se verificar, de plano, 
se estão presentes condições que impliquem a 
realização de licitação exclusiva entre micro e pe-
quenas empresas nos itens de contratação cujo 
valor seja de até R$ 80.000,00, o que constitui 
verdadeiro imbróglio interpretativo, já que o texto 
legal propicia a existência de teses diametralmen-
te opostas quanto a sua abrangência.

A primeira - mais restritiva - sustenta que a 
expressão ‘itens de contratação’ se refere ao valor 
total do certame - i.e., o somatório de todos os 
itens ou lotes porventura contidos no edital - ao 
passo que a segunda - mais ampliativa - defen-
de que o cálculo dos R$ 80 mil incide sobre cada 
item/lote de uma mesma licitação, possibilitando 
a coexistência, em um mesmo certame, de itens/
lotes a serem disputados somente por ME/EPP - 
aqueles com valor de até R$ 80 mil - e outros por 
todos os interessados - aqueles com valor supe-
rior a R$ 80 mil -, o que, a nosso ver, se afigura 
como a opção que mais prestigia a mens legis que 
impôs o tratamento favorável às ME/EPP.

Neste sentido, importante ressaltar a recente 
flexibilização no tratamento dado ao assunto pelo 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que 
inicialmente adotara postura ‘restritiva’ ao bene-
fício, ainda que por decisão majoritária e não unâ-
nime2. Tal modificação3 decorreu, dentre outros 
motivos, da insegurança jurídica que se instalou 
em virtude do posicionamento ‘ampliativo’ perfi-
lhado pela Procuradoria Geral do Estado4 e que 
passou a balizar a atuação de órgãos e entidades 
da Administração paulista5.

Com efeito, entendemos que a alteração efe-
tuada no art. 48, I pela LC 147/14 - que substituiu 
o termo ‘contratações’ por ‘itens de contratação’ 
- visou justamente ampliar as situações de apli-
cação da norma, já que adotar interpretação dis-
tinta obrigaria a Administração a dividir os itens/
lotes de até R$ 80 mil em certames autônomos, a 
fim de que pudesse ser concedido o benefício da 

Com efeito, 
entendemos 
que a alteração 
efetuada  visou 
justamente 
ampliar as 
situações de 
aplicação da 
norma... 



69Revista do TCESP  nº 142  I  2º Quadrimestre/2018

ARTIGOS

licitação exclusiva às ME/EPP, o que contraria a 
economia material e processual consistente na re-
alização de um único certame contendo licitações 
distintas em seu corpo, separadas em itens/lotes.

Ainda sobre o tema, não obstante o texto 
legal explicite que o teto do valor dos itens de 
contratação é de R$ 80 mil, há que se ponderar 
se a atualização nos valores das modalidades 
de licitação - promovida pelo Decreto 9.412, de 
18/06/18 - implicaria em majoração no limite 
para realização das licitações exclusivas, já que 
o respectivo valor - incluído na redação original 
da LC 123, no já distante ano de 2006 - equivalia 
ao valor da modalidade convite para compras e 
serviços comuns. Se tal raciocínio vier a prevale-
cer - o que nos parece de todo razoável - o teto 
sofreria uma atualização da ordem de 120%, 
passando para R$ 176 mil.

De todo modo, constatado que o valor do ‘item 
de contratação’ supera o limite assentado para a 
realização de licitação exclusiva, deverá a Admi-
nistração verificar o cabimento da estipulação de 
cota de até 25% do objeto voltado às ME/EPP, o 
que se encontra vinculado à aquisição de um bem 
de natureza divisível6, não se admitindo mais a 
contratação de serviço, originalmente prevista na 
redação do inciso II do artigo 48 da LC 123/06.

A este respeito, o primeiro grande entrave 
consiste na forma de aplicação do benefício, que 
pode se dar por meio da divisão de cada item em 
duas cotas (‘reservada’ - de até 25% - e ‘prin-
cipal’ - de até 75%), ou pela escolha de alguns 
itens que, somados, representem até 25% do va-
lor total estimado da contratação, ou ainda pela 
combinação das duas regras. 

Na primeira hipótese, o desmembramento 
de cada item em cotas distintas ocasiona, na 
prática, uma multiplicação - por dois - dos itens 
originalmente previstos, podendo redundar, ain-
da, na formalização de contratos com empresas 
diferentes, para a entrega de produtos não ne-
cessariamente idênticos - ainda que similares 
- e com preços unitários diversos, o que pode 
virtualmente inviabilizar não apenas a logística 
de entrega dos bens como a própria gestão dos 
contratos advindos do certame.

Outro risco patente é a mesma ME/EPP sa-
grar-se vencedora das cotas ‘reservada’ e ‘prin-
cipal’. Neste caso, a solução que se afigura mais 
razoável é aquela contida no Decreto federal nº 
8.538/15 (art. 8º, § 3º)7, no sentido de se estabe-
lecer que a contratação deva ocorrer pelo menor 
preço, o que se justifica pela economia de esca-
la alcançável quando uma única empresa vem a 
ganhar as duas cotas, totalizando 100% - e não 
apenas 25% ou 75% - do quantitativo licitado.

Todavia, independentemente de uma mesma 
licitante conquistar ou não as cotas ‘reserva-
da’ e ‘principal’, é de se esperar que os preços 
unitários ofertados em cada cota se mostrem 
distintos, até mesmo em virtude da diferença 
no quantitativo colocado em disputa e da com-
petitividade esperada em cada item/lote. A este 
respeito, vale mencionar que o TCU, em recente 
decisão8, registrou que “não se verifica na refe-
rida Lei [123/06] a impossibilidade de que sejam 
distintos os preços praticados, para um mesmo 
produto, pelas ME e EPP e as empresas que con-
correm às cotas destinadas à ampla concorrên-
cia, desde que não ultrapassem o valor de refe-
rência definido pela administração”.

Para minorar eventual chance de insucesso 
de um ou mais itens/lotes, seria de todo reco-
mendável que, na fase interna, a Administração 
realizasse pesquisa de preços para os itens da 
cota ‘reservada’ exclusivamente entre ME/EPP, 
proporcionando maior fidedignidade ao respec-
tivo orçamento e contribuindo para um exame 
mais realista da aceitabilidade dos preços pro-
postos na sessão pública. 

Passando à segunda hipótese, há que se aten-
tar para a necessidade de um planejamento mais 
aprimorado na fase interna da licitação, exigindo 
que se avalie o mercado de empresas fornecedo-
ras na qualidade de ME/EPP, evitando-se que os 
itens licitados sejam ao final fracassados, tendo 
em vista as limitações - econômico-financeiras, 
estruturais, de logística etc – inerentes ao porte 
de tais empreendimentos.

Por derradeiro, a conjugação das duas regras 
anteriores é cabível nos casos em que o percen-
tual de até 25% não possa ser atingido somente 

Independentemente 
de uma mesma 
licitante conquistar 
ou não as cotas 
‘reservada’ e 
‘principal’, é de 
se esperar que os 
preços unitários 
ofertados se 
mostrem distintos.
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com a aplicação da segunda hipótese9, devendo 
ser observadas, no entanto, as ressalvas e os cui-
dados referidos nos parágrafos anteriores.

Por fim, importante ressaltar que os peque-
nos negócios (MEI, ME e EPP), de acordo com 
dados da RAIS 2013, já respondiam por 44,8% 
dos empregos formais brasileiros e, ainda, por 
27% do PIB brasileiro.10  

Portanto, as alterações introduzidas pelo le-
gislador, bem como a interpretação ditada pelas 
Cortes de Contas, têm permitido a operacionali-
zação da norma, para que alcance seu objetivo 
último: o de privilegiar as microempresas e em-
presas de pequeno porte no mercado de compras 
e contratações públicas, sem, contudo, afastar-se 
dos princípios norteadores das licitações.

1) A nosso ver, o afastamento da aplicação dos benefícios 
tratados no artigo 48 depende de ato motivado da Admi-
nistração, sob pena de tornar ‘letra morta’ o tratamento 
diferenciado e simplificado, o qual, vale lembrar, objetiva “a 
promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito 
municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas 
públicas e o incentivo à inovação tecnológica” (caput do 
artigo 47). A esse respeito, confira-se o artigo “ME/EPP: Os 
Desafios na Aplicação da LC 147/14 - As Condicionantes 
do Artigo 49”, publicado no Diário Oficial do Estado em 
14/05/2016 (Poder Legislativo - p. 19).
2) Após intensos debates no exame do eTC-5509.989.15, 
foi proferido voto de desempate em sessão de 23/09/15 do 
Tribunal Pleno, prevalecendo o entendimento de que não 
cabe a realização de licitação exclusiva se o somatório dos 
valores individuais de todos os itens/lotes contidos no edital 
superar R$ 80 mil.
3) Conforme decidido no eTC-9589.989.18 em sessão de 
16/05/18 do Tribunal Pleno. A esse respeito, vale conferir a 
discussão reproduzida nas respectivas notas taquigráficas 
(evento 61), que podem ser acessadas mediante consulta 
pública no sítio https://e-processo.tce.sp.gov.br/e-tcesp/. 
4) Consubstanciada no judicioso Parecer Sub-G Cons. 151/17, 
disponível no sítio oficial da Bolsa Eletrônica de Compras 
do Governo do Estado de São Paulo - BEC/SP, em www.bec.
sp.gov.br.
5) Posicionamento similar já era defendido pela Advocacia 
Geral da União - AGU (cf. Orientação Normativa nº 47, 
de 25/04/14) e por parte da doutrina (a exemplo de Jessé 
Torres Pereira Júnior e Ivan Barbosa Rigolin), bem como 
previsto no Decreto nº 8.538, de 06/10/15 (regulamenta 
o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para 
as ME/EPP nas contratações de bens, serviços e obras no 
âmbito da administração pública federal) e nº 56.475, de 

05/10/15 (disciplina o tratamento diferenciado e favorecido 
a ser dispensado às microempresas - ME e às empresas de 
pequeno porte - EPP, no âmbito da Administração Direta e 
Indireta do Município de São Paulo).
6) Entende-se como ‘bens de natureza divisível’ aqueles que 
podem ser adquiridos separadamente, sem prejuízo do resultado 
ou da qualidade final do produto ou serviço.
7) Sistemática já implementada em editais lançados pelo 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, a exemplo da 
previsão contida no edital do Pregão Eletrônico nº 71/18 
(disponível em http://www4.tce.sp.gov.br/licitacao/tce-7118), 
a seguir reproduzida:
5.8.1- A aceitabilidade de preços será aferida:
a) A partir dos preços de mercado vigentes apurados 
mediante pesquisa realizada por este Tribunal de Contas, 
juntada aos autos;
b) Com relação aos itens 2 e 3, se o mesmo licitante 
vencer a cota reservada e a cota principal do objeto, a 
aquisição das cotas deverá ocorrer pelo menor preço. 
(grifos originais)
8) Voto proferido na sessão de 08/08/18 do Plenário. Acórdão 
1819/2018. Processo nº 016.935/2017-9. Disponível em 
https://contas.tcu.gov.br/pesquisaJurisprudencia/#/pesquisa/
acordao-completo.
9) A exemplo da previsão contida no edital do Pregão 
Eletrônico nº 67/18 do Tribunal de Contas do Estado de 
São Paulo, no qual o item ‘água mineral sem gás’ (com 
valor total orçado em R$ 142.296,00) foi dividido em cotas 
‘principal’ e ‘reservada’, ao passo que o item ‘água mineral 
com gás’ (com valor total orçado em R$ 14.700,00) foi 
destinado à participação exclusiva de ME/EPP. Disponível 
em https://www4.tce.sp.gov.br/licitacao/tce-6718.
10) De acordo com o DataSebrae, disponível em http://da-
tasebrae.com.br/perfil-dos-pequenos-negocios/#quantos.
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As barreiras que 
ainda inibem 
a formação de 
cientistas de 
dados são devidas, 
possivelmente, à 
formalidade e ao 
conservadorismo 
como um todo do 
Poder Público.

Como transformar servidores públicos 
em cientistas de dados

RICARDO KENGI UCHIMA 
Chefe-Técnico da Fiscalização da Divisão AUDESP do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo 

Quando falamos a respeito da figura do servi-
dor público, que tipo de pessoa vem à sua cabe-
ça?  Muitos ainda veem a imagem de uma pessoa 
conservadora e com aversão à tecnologia e aos 
números. Em um primeiro momento, pode até ser 
difícil imaginar como se dá um processo de capa-
citação e transformação de servidores públicos 
em um profissional que hoje domina as grandes 
corporações privadas, o cientista de dados. 

Antes de explicar como transformar servido-
res em cientistas de dados, é importante enten-
der o que é Ciência de Dados. Para os interessa-
dos, sugiro a leitura do post “O que é Ciência de 
Dados? Why should I care?” do Professor Rom-
mel Novaes Carvalho. Como resultado das trans-
formações na ciência e no mundo dos negócios, 
e como retorno às demandas existentes nas or-
ganizações, observamos a expansão de uma área 
de estudo interdisciplinar e intensivamente com-
putacional: a Ciência de Dados (Data Science) 
–  que é baseada na extração de conhecimento 
para tomada de decisão corporativa através de 
uma grande quantidade de dados, seja em Big 
Data, seja em um banco de dados tradicional. 
Segundo a publicação “The Future of Jobs”, de 
2017, do Fórum Econômico Mundial, a carreira 
do cientista de dados é considerada como a mais 
promissora até o ano de 2020.

Dentre as disciplinas comportamentais ne-
cessárias para a aplicação da Ciência de Dados, 
pode-se incluir um conjunto de habilidades que 
caracterizam um “profissional unicórnio”. Isto é, 
um profissional multidisciplinar que deve englo-
bar conhecimentos relacionados à inteligência 

de negócio, matemática e estatística e ciência da 
computação. O cientista de dados é o responsá-
vel por essa tarefa de montar algoritmos e mo-
delos matemáticos que entendem informações 
incompletas e as transformam em conhecimento 
valioso.

As barreiras que ainda inibem a formação de 
cientistas de dados são devidas, possivelmente, 
à formalidade e ao conservadorismo como um 
todo do Poder Público que, em algumas ocasi-
ões, mostra-se naturalmente mais resistente a 
mudanças que outros setores, o que acaba inva-
riavelmente sendo refletido na imagem das pes-
soas que o compõe. Porém, isso está mudando. 
Não há mais como estar à frente do mercado de 
trabalho se o profissional não estiver atualizado 
tecnologicamente. Se essa é, hoje, a realidade de 
qualquer empresa, por que não também do setor 
público?

Segundo Wesley Waz Silva, Secretário de Ges-
tão de Informações para o Controle Externo do 
TCU, é preciso reconhecer que soluções comple-
xas, em especial as intensivas em tecnologia, es-
tão naturalmente sujeitas às falhas e insucessos. 
Em determinados ambientes, em especial para 
as instituições públicas que atuam em ambiente 
altamente regulado, as falhas podem gerar des-
conforto e, em última instância, responsabiliza-
ção. A reação a isso se impõe na forma de inibi-
ção ao surgimento de novas iniciativas por medo 
do fracasso. Nesse contexto, uma nova relação 
com os riscos deve ser estabelecida sem que se 
afronte, por óbvio, o princípio da legalidade ao 
qual todas as iniciativas públicas se vinculam. 

ARTIGOS
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Na atuação 
plena do cientista 
de dados é 
fundamental a 
atuação da própria 
fiscalização, 
evitando-se que 
cheguem ao 
tomador de decisões 
as informações de 
baixa qualidade.

Todavia, a tendência de utilização maciça dos 
dados públicos está posta e é similar à realidade 
atual das organizações privadas.

Nesse mundo dos dados, como está o servi-
dor público? Pois bem, para quem ainda não está 
convencido de que possa haver cientistas de da-
dos no setor público, na chamada pública para 
a quarta edição do Seminário de Análise de Da-
dos na Administração Pública, evento organizado 
conjuntamente pelo Tribunal de Contas da União 
(TCU), pelo Ministério da Transparência e Contro-
ladoria-Geral da União (CGU) e pela Escola Na-
cional de Administração Pública (ENAP), foram 
inscritos mais de 60 projetos, utilizando técnicas 
de mineração de dados e textos, aprendizado de 
máquina, reconhecimento de imagens, georrefe-
renciamento, dentre outras. O TCESP contribuiu 
com 3 projetos na chamada de trabalhos.

Considerando que a ciência de dados pare-
ce já ser uma realidade em vários órgãos pú-
blicos, teremos que capacitar todos os nossos 
servidores para montar projetos correlatos? A 
resposta é não! A atuação do servidor público 
no mundo da análise de dados envolve dois pa-
tamares bem definidos. 

O primeiro não requer qualquer conheci-
mento em estatística ou programação, nem 
mesmo em Excel: é o consumidor de informa-
ção. Esse é um perfil que vai consultar a in-
formação nos painéis de análises. Essa pessoa 
precisa deter conhecimentos de negócio (fisca-
lização) suficientes para saber onde buscar a 
informação necessária, como aplicar filtros aos 
dados, como exportar essa informação para um 
relatório em produção. Enquanto não houver 
um “botão que traga tudo”, “um gerador de 
relatório com todos os indícios”, “um Google 
dos painéis”, navegar por eles será tarefa para 
profissionais com treinamento adequado e 
principalmente com interesse em aprofundar e 
melhorar os resultados de seus trabalhos. 

Um meio termo entre o primeiro e o segun-
do patamar seria um perfil que não apenas seja 
capaz de navegar pelos painéis, mas também 
que tenha conhecimentos para manipular ar-
quivos em diferentes formatos e construir suas 

próprias análises, em forma de tabelas ou de 
gráficos, basicamente utilizando as funções 
disponíveis no Excel. 

O último patamar envolve a capacidade de 
extração de conhecimento para tomada de de-
cisão corporativa através da manipulação de 
uma grande quantidade de dados, seja em Big 
Data, seja em um banco de dados tradicional. 
Pode-se usar desde o Excel passando por fer-
ramentas de acesso e construção simplificada 
de consultas a sistemas de gestão de bancos 
de dados, as denominadas plataformas de visu-
alização, como Tableau, Qlik Sense e PowerBI; 
até chegar a linguagens de programação como 
SQL, Hadoop, R e Python. 

Na atuação plena do cientista de dados, é 
fundamental a atuação da própria fiscalização, 
principalmente para que informações subtra-
ídas em dados não confiáveis sejam tratadas 
segundo regras e entendimentos da fiscaliza-
ção, evitando-se que cheguem ao tomador de 
decisões as informações de baixa qualidade, 
que possam gerar aumento de custos operacio-
nais, perda de tempo e desconfiança em quem 
disponibiliza os dados.

Por outro lado, aprender a programar – seja 
em SQL, Python, R ou mesmo em fórmulas de 
Excel – ainda é visto como um desafio intrans-
ponível pela maioria das pessoas e até por con-
ta disso, é necessário, em paralelo, o uso de 
ferramentas mais amigáveis e simples, do tipo 
point-and-click (aponte e clique), drag-and-drop 
(arraste e solte), como Tableau, Qlik ou Power BI.

O profissional do futuro será aquele que sa-
berá lidar com naturalidade com as novas tecno-
logias que surgirem. Quando ele entende como 
são geradas, pode extrair o potencial máximo 
que puderem oferecer e até mesmo influenciar 
no projeto de novas ferramentas. Assim, irá se 
destacar em sua área de atuação, podendo ocu-
par posições com maior poder de decisão. E o 
mais importante, trará o reconhecimento de que 
seu trabalho contribuiu para a entrega de melho-
res resultados e de maior produtividade, fatores 
determinantes para cumprir o que a sociedade 
espera de nós, servidores públicos.
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O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP) há 
vinte anos examina representações contra editais de licitação. 
São os Exames Prévios de Edital. 

A Corte de Contas Paulista, com esta análise prévia, deter-
mina alterações eliminando tópicos que poderiam prejudicar a 
competitividade e o consequente dispêndio de valores, preser-
vando, portanto, o erário público.  

A Lei de Licitações e Contratos e a Carta Magna resguar-
dam o direito de qualquer cidadão representar aos Tribunais 
de Contas para informar indícios de irregularidades cometi-
das pela Administração Pública. 

O exame prévio de edital já foi matéria apreciada pelo STF 

no RE nº 547.063-6/RJ, Relator Ministro Menezes Direito, o qual 
decidiu que “A Lei federal nº 8.666/93 autoriza o controle prévio 
quando houver solicitação do Tribunal de Contas para a remessa 
de cópia do edital de licitação já publicado”.  A Lei de Licitações 
e Contratos, no artigo 113, § 2º, autoriza a análise do instrumen-
to convocatório sempre que houver uma representação. 

O colegiado, após análise das representações profere a sua 
decisão: improcedente, procedente, parcialmente procedente ou 
pode anular a licitação em face de vícios insanáveis. 

 Nesta edição, selecionamos algumas recentes decisões 
da Corte de Contas Paulista para que os jurisdicionados pos-
sam delas tirar proveito.

A Corte paulista e o 
Exame Prévio de Edital

As decisões do Tribunal de Contas estão disponíveis na íntegra no site do TCESP, 
podendo ser acessadas por meio de ‘Pesquisa avançada de processos’.

JURISPRUDÊNCIAJURISPRUDÊNCIA
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RELATÓRIO

A E. Presidência, analisando os pressupostos de admissibilidade do Recurso Ordinário in-
terposto por Planeta Educação Gráfica e Editora Ltda. contra o julgado da E. Segunda Câma-
ra que considerou irregulares licitação e contrato de fornecimento de serviços de informática 
educacional para a Prefeitura de Lençóis Paulista, neles não vislumbrou a tempestividade 
preceituada pelo inciso V, do artigo 138 do Regimento Interno, indeferindo prontamente, com 
isso, o correspondente processamento da peça (fl. 1363).

Disso aludida empresa agravou, apelo que, portanto, agora se apresenta para a aprecia-
ção e deliberação deste E. Tribunal Pleno. 

O andamento processual, contudo, apresentou determinadas peculiaridades.
É que, publicado o v. Acórdão da E. Câmara que deliberou sobre a matéria de fundo em 

Primeira Instância (fls. 1310/1311), opôs a ora agravante razões de Embargos de Declaração 
logo no dia que se seguiu ao termo inicial do prazo recursal, nisso o suspendendo e deixando 
remanescer intervalo temporal para a ulterior interposição do Ordinário.

A apreciação inicial da admissibilidade, porém, concluiu que a data do protocolo do Recurso 
Ordinário teria, em princípio, extrapolado o prazo que remanescera ao recorrente após o julgamento 
dos Embargos, situação que concretamente acabou motivando o decreto de intempestividade.

TC 001924/002/08 
Relator: Conselheiro Renato Martins Costa
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno

EMENTA: Despacho do Presidente publicado no D.O.E. de 26 de outubro de 2017, 
que indeferiu liminarmente a propositura do recurso ordinário, nos termos do arti-
go 138, inciso V, do Regimento Interno deste Tribunal – contrato celebrado entre a 
Prefeitura Municipal de Lençóis Paulista e Planeta Educação Gráfica e Editora Ltda.

Conselheiro

Renato Martins 
Costa

AGRAVO INSTRUMENTAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE LENÇÓIS PAULISTA
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Inconformada, a agravante agora defende a tempestividade do Ordinário, demandando, 
assim, pelo direito de ter seu recurso conhecido e, consequentemente, obter deste E. Tribunal 
um julgamento de mérito (fls. 1367/1381).

Os autos tramitaram pelo d. GTP, que se manifestou pelo conhecimento e não provimen-
to do Agravo, enquanto o d. MPC absteve-se do parecer.

A matéria integrou a pauta dos trabalhos deste E. Tribunal na Sessão de 6/12/17, 
oportunidade em que a agravante sustentou oralmente seus argumentos (cf. notas de fls. 
1387/1389), fundamentos, aliás, reiterados em memoriais mais adiante oferecidos.

Ressaltou, em síntese, que não caberia suprimir do prazo recursal a data do protocolo 
dos Embargos, apelo este com vocação para integrar o Acórdão prolatado e assim propiciar 
o posterior exercício do direito de recorrer ordinariamente.

A contagem do prazo, no seu entendimento, comportaria reforma.
Nesse contexto, a apreciação do agravo foi adiada para nova reflexão.
É o breve relatório.
 
VOTO PRELIMINAR
Os pressupostos de admissibilidade encontram-se presentes.
Sendo o subscritor parte legitimada para agravar da decisão, bem assim tempestivas 

suas razões, conheço do Agravo.

 VOTO DE MÉRITO
O enfoque a ser conferido ao modelo de contagem de prazos recursais não raro fomenta 

divergências jurisprudenciais e doutrinárias, notadamente porque o curso primário do termo 
legal está sujeito a variadas intercorrências que ora o suspendem, ora o interrompem.

No caso presente, o agravo em questão suscita debate relativo à contagem do prazo do 
Recurdo Ordinário que, suspenso pela oposição de Embargos de Declaração, teria sido, em 
princípio, aproveitado pela parte a destempo.

O dissenso, portanto, resume-se ao termo inicial do prazo recursal que deve ser aqui 
adotado, ou seja, se a data em que se deu a publicação do v. Acórdão que rejeitou os Em-
bargos, como parece ter sido fundamentado o decreto de intempestividade, ou se o dia útil 
imediatamente seguinte àquele evento, hipótese que daria contorno distinto, acredito, ao 
juízo de admissibilidade esperado.

Recorro, em princípio, ao nosso Regimento Interno, que estatui em seu art. 158, Parágrafo 
Único, disciplina própria para a contagem e retomada do curso do prazo recursal quando da 
oposição de Embargos de Declaração:

“Art. 158. Os embargos de declaração suspendem o prazo para interpo-
sição de outros recursos.

Parágrafo Único. O prazo para interposição de outros recursos, nos termos 
deste artigo, é suspenso na data de interposição dos embargos de declaração 
e o que lhe sobejar começa a correr no primeiro dia útil seguinte à publicação 
da decisão no Diário Oficial proferida nos mesmos embargos.”

Transportando a hipótese estatuída na norma ao caso dos autos, noto que o v. Acórdão do 
julgamento da licitação e do contrato veio a público no DOE de 11/1/17 (fl. 1311), em meio, 
portanto, à suspensão dos prazos processuais definida a partir da combinação dos arts. 220 do 

JURISPRUDÊNCIA
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CPC e 116 de nossa Lei Orgânica, os quais, com isso, vieram a ser retomados em 23/1/17, data 
em que a publicidade do julgamento aperfeiçoou-se para produzir efeitos jurídicos.

Nesse contexto, se a parte embargou no primeiro dia seguinte ao da publicidade, ou 
seja, 24/1/17, a meu juízo o fez no primeiro dia do prazo disponível para ordinariamente 
recorrer, não havendo, a rigor, motivação para dela se suprimir um dia sequer daquele 
prazo, porquanto de suspensão não se tratou.

Assim, ao protocolizar o Ordinário logo em 20/7/17, a ora agravante recorreu dentro 
dos quinze dias úteis que se seguiram à publicação do v. Acórdão que rejeitou os Embar-
gos, 30/6/17, definitivamente no prazo legal.

Essa a leitura que abstraio do dispositivo regimental e que aqui, no meu entendimento, 
deve ser necessariamente aproveitada.

E ainda que tal cronologia não fosse tão favorável às conclusões que ora submeto a 
Vossas Excelências, não deixaria de igualmente me sensibilizar com a tese adicionalmente 
defendida pela agravante no que se refere aos outros efeitos potencialmente aguardados 
da interposição de Embargos de Declaração.

É que, antes mesmo dos eventuais efeitos infringentes que os Declaratórios, conforme o 
caso, podem colateralmente gerar, servem os Embargos primordialmente à função de integrar 
a deliberação superior, aclarando o que pode ser aclarado e afastando eventuais contradições 
e omissões localizadas entre os termos intrínsecos ao julgado proferido, tendo em vista, funda-
mentalmente, aparelhar futuro apelo, este sim destinado ao enfrentamento da sucumbência.

O caráter instrumental dos Embargos, nesse sentido, merece prevalecer na análise da admis-
sibilidade, levando a compreender, por equidade, que ao menos o dia da oposição do apelo aos 
autos não deve ser considerado como dia de contagem do prazo de recursos supervenientes.

Ademais, nada obstante as respeitosas opiniões que podem igualmente oferecer leitura 
um tanto distinta, penso que reflexões da espécie melhor se resolvem quando alinhadas aos 
princípios jurídicos que asseguram a cidadania e o livre exercício de direitos, enfoque que 
prima pela ampla defesa e pelo contraditório, corolários da incidência das garantias funda-
mentais que a Constituição Federal a todos assegura.

E a corroborar a linha de julgamento que aqui proponho, caberia mais ainda recordar 
que a recente reforma da lei processual também buscou extinguir controvérsias históricas ao 
conferir efeitos interruptivos ao recebimento dos Embargos, disso decorrendo, nas hipóteses 
de apelos intercorrentes, a devolução integral dos prazos às partes recorrentes1.

Diante do exposto, VOTO pelo provimento do Agravo, a fim de com isso considerar tem-
pestivas as razões de Recurso Ordinário de fls. 1332/1352, que assim devem ser recebidas 
nos termos do art. 57, § 1º, da Lei Complementar nº 709/93.

1) CPC, art. 1.026. “Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo 
para a interposição de recurso” (grifei).
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RELATÓRIO 

Relato, em sede de exame prévio de edital Representações formuladas pela 
ABRELPE – Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Espe-
ciais, pelas empresas EPPO Saneamento Ambiental e Obras Ltda e ATHO Assistência, 
Transportes e Serviços Ltda, e por  Marcos José dos Santos contra o edital Edital 
de Concorrência nº 005/2018, da Prefeitura Municipal de Barueri, que objetiva a 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ES-
SENCIAIS E CONTÍNUOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA DE LIMPEZA PÚBLICA E SA-
NEAMENTO AMBIENTAL.  

 As petições foram protocoladas nesta Corte nos dias 16/04/2018 e 17/04/2018, 
enquanto que a data de abertura das propostas está marcada para o dia 19/04/2018.

A primeira Representante alega, em síntese, que o edital apresenta as se-
guintes ilegalidades:

a) inadequada inclusão dos serviços de “coleta e transporte de líquidos percola-
dos em caminhão tanque ou similar” no lote 01, quando o correto seria no lote 04 
que especificamente cuida dessa espécie de resíduo;

TCs 10254.989.18, 10292.989.18, 10309.989.18 e 10357.989.18
Relator: Conselheiro Antonio Roque Citadini
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno

SERVIÇOS DE ENGENHARIA SANITÁRIA DE 
LIMPEZA PÚBLICA E SANEAMENTO AMBIENTAL

Conselheiro

Antonio
Roque
Citadini

EMENTA: Representações contra possíveis irregularidades no Edital de 
Concorrência nº 005/2018, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS 
ESPECIALIZADAS EM EXECUÇÃO DE SERVIÇOS ESSENCIAIS E CONTÍNUOS DE 
ENGENHARIA SANITÁRIA DE LIMPEZA PÚBLICA E SANEAMENTO AMBIENTAL, 
promovida pela Prefeitura de Barueri.
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b) ausência de exigência de comprovação de qualificação técnico-operacional 
para os serviços de varrição manual de vias e logradouros públicos, previstos no lote 
02, a despeito de representarem, em termos financeiros, 53% (cinquenta e três por 
cento) do valor do contrato;

c) definição prévia dos percentuais relativos (I) ao coeficiente para manutenção, 
(II) ao valor residual do Chassi e, (III) ao valor residual da carroceria dos veículos 
necessários à execução do serviço;

 d) exigência de que os licitantes deverão considerar no mínimo 25% (vinte 
e cinco por cento) do custo operacional, contrariando entendimento já sedimen-
tado pelo TCU;

e) obrigação de constar na proposta comercial dos licitantes a composição dos 
custos unitários de acordo com os insumos e índices de produtividade adotados pelo 
mercado da construção civil; 

Já a empresa EPPO Saneamento Ambiental e Obras Ltda, em extensa petição 
aponta as seguintes falhas no edital:

a) injustificada exigência de equipamento específico (conjunto elevador) paten-
teado pela empresa Contemar;

b) excessiva exigência de capacidade técnica com a comprovação de já haver, 
anteriormente, executado contratos que envolvessem emprego de contêineres 
em volume mínimo de um milhão de litros/mês – dimensão muito elevada e 
apenas praticável em grandes cidades, fato agravado pela não permissão de 
formação de consórcios;

c) exigência de frota zero quilometro na coleta de resíduos;
d) ausência de especificação dos equipamentos nos lotes 03 e 04, notadamente 

quanto aos serviços de roçada mecanizada, trituração de resíduos verdes e tritura-
ção de entulho, que envolvem equipamentos próprios cujas especificações impac-
tam gravemente a formulação dos orçamentos;

e) não especificação da roçada mecanizada, faltando previsão específica da con-
tratação de “operadores de roçadeira costal” permitindo que as empresas realizem 
orçamentos baseados na categoria profissional de “roçadores”, cujo custo de mão 
de obra é inferior aos especializados em “roçadeiras costais”;

f) exigência excessiva de documentação de regularidade fiscal (ICMS) tributo 
que não está intrinsicamente ligado à execução dos serviços;

g) implantação de centros de coleta “ecopontos” em prazo desarrazoado 
(3 meses);

h) indevida fixação de índice de produtividade de varrição;
i) obrigatoriedade de depósito da garantia na tesouraria municipal.  
A terceira Representante questiona os seguintes pontos:
a) ausência de resposta da impugnação no prazo de 03 (três) dias úteis;
b) não adoção da modalidade pregão;
c) ausência de especificação dos grupos de RSS que devem ser coletados e 

suas quantidades;
d) exigência de apresentação de documentos de natureza técnica direcionada 

apenas ao vencedor da licitação, quando deveriam ser requisitados como pressu-
posto de habilitação;

e) itens 5.92 e 15.2 são omissos quanto à possibilidade de subcontratação;
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f) exigência de apresentação de chassi de veículo zero quilometro, assim como 
caixas compactadoras novas;

g) anexo XIII, item 25.1 não exige que as licenças estejam em nome da licitante.
Por fim, o senhor Marcos José dos Santos indica as seguintes irregularidades:
a) exigência de atestado com registro na entidade profissional competente para 

a comprovação de capacidade técnico-operacional;
b) exigências de quantitativos exorbitantes em atestados de capacidade téc-

nico-operacional;
c) exigência de atestado constando a execução de poda técnica, destocamento e 

remoção de árvores de grande porte no lote 03. 
O certame encontra-se suspenso por despacho publicado no DOE de 18/04/2018 

e referendado pelo Egrégio Plenário na sessão da mesma data.
A Prefeitura Municipal de Barueri apresentou suas justificativas defendendo 

a legalidade o edital.
Assessoria Técnica, Chefia da ATJ, MPC e SDG de forma unânime manifestaram-

-se pela procedência parcial das Representações.

É o relatório.

VOTO

Mesmo diante dos inúmeros questionamentos apresentados a instrução proces-
sual foi unânime não havendo qualquer discordância.

De minha parte não vejo razões para discordar dos pareceres exarados e concluir 
pela procedência parcial das Representações.

Procede a impugnação referente à inadequada inclusão dos serviços de “coleta e 
transporte de líquidos percolados em caminhão tanque ou similar” no lote 01. Como 
explicou a assessoria técnica o serviço não possui correlação direta com os demais e 
sua inclusão como exigência de comprovação de capacidade técnica no lote 01 não 
é adequada devendo tais serviços constar do lote 04.

De igual modo procede o questionamento contra a definição prévia dos per-
centuais relativos (I) ao coeficiente para manutenção, (II) ao valor residual do 
Chassi e, (III) ao valor residual da carroceria dos veículos necessários à execução 
do serviço. Não foram apresentadas justificativas técnicas que embasassem os 
parâmetros fixados no Anexo XII. 

Também inadequada a exigência de que os licitantes deverão considerar no mí-
nimo 25% (vinte e cinco por cento) do custo operacional, eis que pode comprometer 
a economicidade da contratação.

Sobre a obrigação referente ao item 8.h de constar na proposta comercial dos 
licitantes a composição dos custos unitários de acordo com os insumos e índices de 
produtividade adotados pelo mercado da construção civil, a Prefeitura também não 
conseguiu demonstrar a necessidade de tal exigência.

Prosseguindo, apesar da explicação da defesa, para que não existam dúvidas, 
acolho a proposta da assessoria técnica no sentido da necessidade de retificação 
das redações referentes à especificação do equipamento (conjunto elevador) e da 
capacidade total dos contêineres.
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Nos termos da jurisprudência deste Tribunal (TC – 6658/989/17, 7593/989/18, 
dentre outros) procede a queixa contra a exigência de frota zero quilômetro na 
coleta de resíduos.

Mostra-se ainda indevida a fixação de índice de produtividade de varrição. Como 
bem disse a assessoria técnica o índice pode até ser sugerido, mas sua determinação 
final deve ser feita pela própria empresa em seu dimensionamento.

Procede a impugnação contra a ausência de especificação dos grupos de RSS que 
devem ser coletados e suas quantidades, uma vez que o assunto já foi rejeitado por 
esta Corte nos processos TC – 1133/989/18 e 1231/989/18.

A resposta da Prefeitura quanto à possibilidade de subcontratação foi in-
completa, havendo a necessidade de constar de forma clara no edital qual será 
o principal aterro indicado para a disposição dos resíduos coletados principal-
mente nos lotes 1 e 2.

O nosso Egrégio Plenário já teve oportunidade (TC – 10555/989/17) de vedar, 
para os casos da espécie, a exigência de atestado com registro na entidade profis-
sional competente para a comprovação de capacidade técnico-operacional.

Acompanho a conclusão da Chefia da ATJ quanto à inadequação da exigência 
de comprovação de regularidade fiscal com a Fazenda Estadual (ICMS). São diver-
sos os julgados desta Corte nesse sentido como, por exemplo, os processos TC – 
11079/989/16 e TC – 13803/989/17.

Tenho ainda como procedente a impugnação que recai sobre a obrigato-
riedade de depósito da garantia na tesouraria municipal. Da mesma forma, a 
nossa jurisprudência em diversos casos já se manifestou sobre o assunto (TC – 
10607/989/15 e TC – 1730/989/14).

Por fim, deve a Administração atentar-se para o cumprimento do prazo previsto 
no artigo 41, § 1º da Lei 8666/93, para resposta das impugnações.

Quanto aos demais pontos impugnados observa-se nos pareceres exarados, os 
quais encampo ao meu voto, que as impugnações são improcedentes. 

Diante do exposto, o meu VOTO é pela PROCEDÊNCIA PARCIAL DAS REPRESEN-
TAÇÕES, determinando que a Prefeitura Municipal de Barueri retifique o edital nos 
pontos acima indicados, bem como aos demais a eles relacionados, republicando-o 
para atender ao disposto no § 4º do artigo 21 da Lei 8666/93.

Após as providências a cargo da E. Presidência encaminhe-se o processo ao 
Arquivo, com prévio trânsito pela Diretoria competente para as devidas anotações e 
eventual subsídio à futura contratação.
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RELATÓRIO 

Relato em conjunto dois processos de consulta que fizeram, a então Prefeita de OR-
LANDIA, senhora FLÁVIA MENDES GOMES, e o atual Prefeito de ITAPURA, sr. Fábio Doura-
do, respectivamente, uma vez que fazem indagação de igual natureza, qual seja, a conta-
bilização de rendimentos dos regimes próprios de previdência.

A primeira consulente sustenta que seria exclusivamente da Secretaria do Tesouro Na-
cional a competência para editar normas de contabilidade pública, fundamentando-se na 
Lei Federal nº 10.180, de 6 de fevereiro de 20011 e no Decreto nº 6.976, de 7 de outubro 
de 20092, e conclui, indagando:

“1 – Os rendimentos das aplicações financeiras dos regimes próprios de pre-
vidência social que reflitam o valor de mercado devem ser contabilizados como 
variações patrimoniais ativas?

2 – Estas variações devem ser consideradas como receita orçamentária tendo em vista 
que o fato gerador da valorização ou desvalorização do fundo de investimento é registrado 
mensalmente e identificado no extrato do referido fundo de investimento?”

O segundo consulente principia afirmando que naquele Município de ITAPURA os 
ganhos com aplicação financeira do RPPS, são integrados à RCL, e, isto consta no Re-
latório de Gestão Fiscal enviado periodicamente a este Tribunal, o que implicaria na 
aprovação desse modo de contabilização.

 Assim, a nova orientação deste Tribunal3 no sentido de que as multas e quaisquer 
acessórios incidentes sobre o principal (...) serão dedutíveis da RCL, conflitaria com o que 
vem sendo feito naquele município, e, de outra parte, tal mudança trará impacto, especial-
mente nos gastos com pessoal. Pede pronunciamento do Tribunal, fundamentando-se no § 
1º do Art. 226 do Regimento Interno, sem apresentar qualquer quesito.

Ambos os processos foram instruídos: o TC-282/017/16 recebeu manifestação da AU-
DESP (fls.40/43), tendo, aquela Dependência, retratado a situação com a atualização das 
normas sobre a matéria, e, defendendo a posição atual deste Tribunal, de não inclusão 
daqueles ganhos no cômputo da Receita Corrente Líquida. 

TCs 282/017/2016 e 71/015/17
Relator: Conselheiro Antonio Roque Citadini
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno 

CONSULTA - REGIMES PRÓPRIOS DE 
PREVIDÊNCIA E CÁLCULO DA RCL
EMENTA: Consulta sobre como contabilizar corretamente os ganhos 
com aplicação financeira dos recursos do Regime Próprio de Previdência, 
e sua implicação no cálculo da Receita Corrente Líquida.
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Em seguida, a SDG acolheu a referida manifestação, deixando claro que tais aplica-
ções sofrem variações e, portanto, devem ser escrituradas pelos Institutos de Previdência 
como variações patrimoniais ativas, e não como receitas orçamentárias. Por fim, conclui 
que ainda que contabilizados como receitas orçamentárias, tais valores não devem in-
tegrar o cômputo da Receita Corrente Líquida, tendo em vista as disposições da Lei de 
Responsabilidade Fiscal que menciona (art. 2º, inciso IV, alínea “c” da LRF).

Em abril deste ano (2018) aceitei a redistribuição do processo TC-71/015/17 e de-
terminei o trâmite conjunto com o TC-282/0107/16, com o envio ao Ministério Público 
junto ao Tribunal, por não ter se manifestado neste último.

Assim, às fls. 51/55 daquele processo tem-se a manifestação do I. Procurador-Geral 
do MPC, que faz um relato e apresenta suas considerações levando em conta os dois 
processos. Em síntese, Sua Excelência concorda com a posição atual deste Tribunal e 
propõe respostas (fls.54/55) para as indagações formuladas pela Prefeita de ORLÂNDIA.

Às fls. 56/62 tem-se o ofício OF-DIR 34/2018, e anexos, que recebi da CONAM 
– Consultoria em Administração Municipal, e determinei a juntada nos autos para 
subsidiar a instrução, dado o questionamento feito quanto à nova metodologia. O i. 
Diretor Geral transcreveu a resposta ao questionamento que foi dada pela AUDESP, 
esclarecendo que o novo critério de apuração da RCL está devidamente respaldado na 
orientação extraída da 8ª. versão do Manual de Demonstrativos Fiscais, aprovada pela 
Portaria nº 495, de 06/06/2017, da Secretaria do Tesouro Nacional.   

Por fim, discorre o i.Diretor Geral sobre os fundamentos legais que sustentam 
a posição adotada por este Tribunal, que entende respaldada, inclusive por decisão 
exarada pelo e. Supremo Tribunal Federal.

Este, o relatório que entendo de interesse.

V O T O 

Preliminarmente, por estarem preenchidos os requisitos legais, sendo as partes 
legitimadas e o assunto não se configurar caso concreto, CONHEÇO DAS CONSULTAS.

No mérito:
Cabe lembrar, como relatado, que a questão levantada pelos consulentes diz 

respeito à forma de contabilização dos rendimentos das aplicações financeiras fei-
tas pelos institutos de regimes próprios de previdência – RPPS -, notadamente na 
implicação de seus valores na base de cálculo da Receita Corrente Líquida – a RCL.

Este Tribunal não considera tais rendimentos na composição da base de cálculo 
da RCL e o faz corretamente apoiado na legislação e orientação técnica que sobre a 
matéria está disciplinada pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Os consulentes se mostram contrários a essa prática, alegando, equivocadamen-
te, que estariam conflitando com as diretrizes do Ministério da Previdência Social 
e da Secretaria do Tesouro Nacional, órgãos que entendem serem os competentes 
para tratar da matéria. De fato o são, e de igual modo as normas deste Tribunal, via 
AUDESP, encontram-se, por seu turno, adequadas à legislação e àquelas diretrizes. 

Há, ainda, por parte dos consulentes, a afirmação do agravamento na diminuição 
da arrecadação dos municípios, fato que lhes traz preocupação em seguir a orienta-
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ção deste Tribunal porque afetaria diretamente os índices dos gastos com pessoal, 
os quais têm por base a Receita Corrente Líquida – RCL.

Vê-se, portanto, que a queixa, embora justifique a preocupação dos consulentes, 
não é assunto que possa ser resolvido com a mudança na forma de contabilização 
como querem, uma vez que tal está correta e atende à legislação sobre a matéria.

Eventual diminuição da arrecadação deve ser combatida por outras ações go-
vernamentais e não pela indevida apropriação de rendimentos dos regimes pró-
prios de previdência, muito menos de expectativa de receitas, já que estas só se 
confirmam no momento do resgate do investimento e são exclusivas do fundo de 
previdência, dono do valor investido.

Os recursos vinculados aos regimes próprios de previdência – os quais englobam 
as contribuições dos servidores, do patrocinador, e também os rendimentos que pro-
duzem - somente poderão ser utilizados para pagamento dos benefícios previdenci-
ários e das despesas administrativas, observando-se para tanto os limites e critérios 
legais. É o que estabelece a Lei Federal nº 9.717/984. 

Para atender ao comando da referida Lei, aplica-se a classificação imposta 
pela Lei 4.320/64, na forma e critérios estabelecidos no Manual de Demonstrati-
vos Fiscais, elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional , de modo a considerar 
as exclusões e deduções que reflitam o resultado contábil conforme as diretrizes 
determinadas legalmente, observando-se o conceito de Receita Corrente Líquida 
trazido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.  

Interessante registrar, como consta na instrução processual, que o cuidado de 
não incluir na RCL os valores dos benefícios previdenciários dos regimes próprios 
já antes demonstrara o legislador, conforme consta da legislação anterior à Lei de 
Responsabilidade Fiscal, uma vez que está presente nas Leis Complementares nº 
82/95 e 96/99, e confirmados em 2000 pela LRF. 

E assim corretamente é, porque as disponibilidades que compõem o ativo dos 
Regimes Próprios de Previdência não pertencem, quer à União, quer ao Estado ou 
ao Município, os quais apenas atuam como gestores dos fundos que criam e têm 
obrigações estatutárias de bem geri-los. 

Portanto, os rendimentos de investimentos de tais fundos precisam ser dedu-
zidos da Receita Corrente Líquida, e assim continuará agindo este Tribunal, para 
não permitir distorções, das quais são exemplos, a aplicação dos limites de gastos 
com pessoal, e o endividamento do ente federativo.

No que se refere às multas e quaisquer acessórios incidentes sobre o principal 
(...) serem dedutíveis da RCL, conforme consta às fls. 71, é orientação firmada pela 
Secretaria do Tesouro Nacional, contida no seu Manual de Instruções e que tem o 
respaldo do e. Supremo Tribunal Federal, conforme consta da manifestação de SDG.

Nestas condições, minha proposta é responder aos quesitos formulados, como segue:

Pergunta nº 1: Os rendimentos das aplicações financeiras dos regimes próprios 
de previdência social que reflitam o valor de mercado devem ser contabilizados 
como variações patrimoniais ativas?
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RESPOSTA à pergunta nº 1: 

O Instituto de Regime Próprio de Previdência fará o registro contábil dos ga-
nhos e perdas havidos com investimentos no mercado, inicialmente e enquanto não 
houver o resgate, apenas no plano patrimonial, como Variação Patrimonial, ativas e 
passivas; e, só quando houver o efetivo resgate da aplicação é que o registro será 
feito no plano orçamentário.

Pergunta nº 2: 

“Estas variações devem ser consideradas como receita orçamentária tendo em 
vista que o fato gerador da valorização ou desvalorização do fundo de investimento é 
registrado mensalmente e identificado no extrato do referido fundo de investimento?”

   
RESPOSTA à pergunta nº 2:
Prejudicada, por constar na resposta à Pergunta 1.

Por fim, considerando que com a aprovação deste voto estará o e. Plenário con-
firmando o entendimento que tem o Tribunal fixado nas orientações traçadas, via 
SDG, para cumprimento dos Institutos de Previdência, proponho que dele se dê a pu-
blicidade bastante para reforçá-lo aos gestores dos Institutos, estadual e municipais.

Este é voto que submeto ao e. Plenário.

1) “Art. 17 - Integram o Sistema de Contabilidade Federal: I – a Secretaria do Tesouro Nacional, como 
órgão central; (...)”
2) “Art. 6º - Integram o Sistema de Contabilidade Federal: I – a Secretaria do Tesouro Nacional do Minis-
tério da Fazenda, como órgão central;”
3) Constante na 7ª. edição do Manual de Demonstrativos Fiscais, da STN
4) III - as contribuições e os recursos vinculados ao Fundo Previdenciário da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios e as contribuições do pessoal civil e militar, ativo, inativo, e dos pensionistas, so-
mente poderão ser utilizadas para pagamento de benefícios previdenciários dos respectivos regimes, res-
salvadas as despesas administrativas estabelecidas no art. 6º, inciso VIII, desta Lei, observado os limites de 
gastos estabelecidos em parâmetros gerais; (Redação dada pela Medida Provisória nº 2.187-13, de 2001)
5) 8ª versão aprovada pela Portaria nº 495, de 06/06/2017, publicada no DOU de 07/06/2017
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Conselheiro

Edgard 
Camargo 
Rodrigues

RELATÓRIO

São representações formuladas por LUST CONSULTORIA E SERVIÇOS EIRELI-ME e 
ROSANA VALADÃO CLEMENTE em face do edital de Pregão Eletrônico nº 056/2018, 
da PREFEITURA DE MOGI MIRIM, que tem por objeto “contratação de empresa para 
prestação de serviço de transporte de alunos da rede pública de ensino da zona rural e 
assentamentos, em estradas pavimentadas e não pavimentadas do Município median-
te locação de veículos tipo ônibus micro-ônibus e van, com condutor, monitor e com-
bustível, com preço unitário por quilometro rodado, pelo período de 12 (doze) meses”.

Insurge-se Lust Consultoria e Serviços Eireli-ME (TC-014266.989.18-5) contra 
exigência de prova de qualificação técnica inserta na cláusula IX, alínea C, do edital, 
por inferir necessidade de comprovação relativa a 100% do objeto e, ainda, por con-
siderar contrária ao artigo 30, § 5º, da Lei 8.666/93, a necessidade de apresentação, 
junto com os atestados, de contratos e/ou notas fiscais. 

Aponta exiguidade do prazo conferido aos licitantes – cinco dias a partir da 
homologação, conforme Anexo I do Termo de Referência – para disponibilização e 
adaptação dos veículos, em volumosa quantidade. 

Alvitra ausência de informações imprescindíveis ao real dimensionamento dos 

TCs 014266.989.18-5 e 014419.989.18-1                                                                         
Relator: Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno

EMENTA: Impugnações ao Edital do Pregão Eletrônico nº 056/2018, que tem por 
objeto “contratação de empresa para prestação de serviço de transporte de alunos 
da rede pública de ensino da zona rural e assentamentos, em estradas pavimen-
tadas e não pavimentadas do Município de Mogim Mirim mediante locação de 
veículos tipo ônibus micro ônibus e van, com condutor, monitor e combustível, 
com preço unitário por quilometro rodado, pelo período de 12 (doze) meses”.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
TRANSPORTE DE ALUNOS 
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custos da contratação, “a exemplo da quantidade estimada de veículos, motoristas, 
monitores e dos valores de cobertura das apólices de seguro dos veículos”.

Opõe-se à falta de definição expressa no ato convocatório acerca de quais tribu-
tos estaduais incidem diretamente sobre o objeto do certame, ponderando necessi-
dade de exclusão da exigência de regularidade relativa à Fazenda Estadual prevista 
no item 3, alínea B), da Cláusula IX - DA HABILITAÇÃO do edital.

Queixa-se ainda da falta de clareza sobre a forma de adjudicação do objeto - se glo-
bal ou por lote -, dada a dissonância entre os itens 7.1. da Cláusula VII, 8.1 da Cláusula 
VIII do instrumento convocatório e esclarecimentos divulgados no site da Prefeitura.

Demais disso, aduz que, “conquanto esteja consolidado entendimento do E. Tri-
bunal sobre a exigência de comprovação de propriedade dos veículos em processos 
licitatórios que versem sobre a locação de veículos com ou sem motoristas, denota-se 
que o item 10 do edital deixa margem de dúvida sobre essa obrigatoriedade ou não”.

Rosana Valadão Clemente (TC-014419.989.18-1), em linha congênere, volta-se 
contra a obrigatoriedade de apresentação, no momento da assinatura do contrato 
(cinco dias), de documentação referente aos veículos, motoristas e monitores, a carac-
terizar exigência de propriedade prévia, em ofensa ao artigo 30, § 6º, da Lei 8.666/93.

Também alvitra ausência de informações para elaboração de proposta, como dos 
itinerários a serem percorridos (em especial, pontos iniciais e finais), horários e real 
quantidade de alunos transportados. 

Ao depreender que o critério de julgamento é o menor preço global, registra incoe-
rência entre a aglutinação de três categorias veiculares distintas (ônibus, micro-ônibus 
e van), sem qualquer diferenciação entre os respectivos valores por quilômetro rodado. 

Acresce insurgência contra a falta de previsão de que o recurso de decisão do prego-
eiro tenha efeito suspensivo (item 10.2.3 do edital) e, ainda, da inexistência de cláusula 
de reajuste de preços e de correção monetária por inadimplemento da Administração.  

Requerem os autores, por aludidas razões, suspensão do certame e correção 
do ato convocatório. 

Exame preliminar, ao reconhecer possível incongruência no edital, assentou me-
dida impondo a suspensão do pregão (D.O.E., 26/06/18), referendada pelo C. Tribu-
nal Pleno, em sessão de 28/06/18 (TC-014266.989.18-5 - Eventos 29 e 38). 

Prefeitura de Mogi Mirim apresenta justificativas e documentos relacionados 
ao procedimento licitatório (TC-014266.989.18-5 - evento 41). 

Informa que a comprovação de qualificação técnico-operacional deverá nortear-se, 
inclusive no que se refere aos percentuais, pelo teor da Súmula nº 24 deste Tribunal.

Compromete-se a excluir exigência de apresentação de contrato ou nota fiscal 
referente aos atestados e, bem assim, a acrescer, no edital, prazo de cinco dias 
úteis após assinatura do contrato para apresentação dos documentos estabeleci-
dos no Termo de Referência. 

Arrazoa que na definição das características dos veículos a serem utilizados na pres-
tação dos serviços baseou-se em regramento afeto à legislação de trânsito e, também, 
em “Documento Orientador do Transporte Escolar emitido pelo Ministério da Educação”.

Sob seu prisma, a solicitação dos documentos referentes aos veículos, motoristas 
e monitores na data da assinatura do contrato “constitui exigência mínima sem a 
qual seria impossível a execução do serviço contratado”.
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Discorda da afirmação de que o ato convocatório não teria disponibilizado infor-
mações suficientes para dimensionar os custos da contratação.

Dados fixos sobre itinerário, número de alunos e pontos iniciais e finais não 
foram citados devido à rotatividade da demanda, sem prejuízo de restarem ob-
servadas, durante a execução, as estradas rurais e rodovias constantes das rotas, 
a quilometragem diária prevista, as escolas atendidas e a quantidade mínima de 
ocupação solicitada no edital. 

Com relação ao seguro referente aos veículos, registra que se limitou a prever 
a respectiva cobertura, “sendo que o valor será definido pela Seguradora, consi-
derando o ano, modelo, capacidade de passageiros, dentre outros, algo que não 
poderia ser definido pelo Município uma vez que o Edital estabelece quantidade 
mínima de lugar e não máxima”. 

Já a exigência de prova de regularidade fiscal dos licitantes ateve-se ao artigo 
29 da Lei 8.666/93.

Sobre a obrigatoriedade de comprovação de propriedade dos veículos elucida 
que a proibição diz respeito apenas à transferência da responsabilidade do objeto 
da licitação, ou seja, “o que não pode ocorrer é a prestação dos serviços por outra 
empresa que não a contratada”. 

Informa que irá primeiro resolver os recursos para depois adjudicar o objeto ao 
licitante, conforme alude a Lei 10.520/2002.

Arrazoa a Municipalidade, assim, que a maioria dos apontamentos aduzidos 
nas representações não merece prosperar, sem embargo de concordar com a 
alteração de alguns itens, razão de apresentar, desde já, edital e Termo de Re-
ferência, a seu juízo, retificados, no aguardo de liberação para reabertura dos 
prazos relativos ao certame.

Ministério Público manifesta-se pela procedência parcial das representações 
(TC-014266.989.18 - evento 49).

Considera assistir razão às representantes nas críticas afetas aos atestados de 
experiência anterior, seja pela falta de expressa indicação do percentual mínimo de 
comprovação, seja pela necessidade de apresentação concomitante de cópias de 
contrato e notas fiscais correspondentes. 

Igualmente se opõe ao prazo de cinco dias para apresentação dos documentos 
citados no Termo de Referência, e registra ser também insuficiente o prazo adicional 
aventado nas justificativas (mais cinco dias úteis). 

“No que diz respeito às linhas e itinerários, não se entende que a forma sucinta 
como foram descritas as rotas seja prejudicial à elaboração das propostas, uma 
vez que há a indicação das principais vias e dos quilômetros diários envolvidos 
individualmente. O problema reside na ausência de previsão do número de alunos a 
serem transportados ou, alternativamente, do número de veículos necessários para 
atendimento de cada linha/lote”. 

No exame da nova versão do Termo de Referência encaminhado pela Prefeitura 
de Mogi Mirim, observa que a inclusão de veículos necessários à prestação incita 
dúvidas “ao prever a utilização de apenas um veículo por linha considerando a 
existência de linhas com funcionamento em quatro turnos – manhã, tarde, integral 
e noite –, dos quais o vespertino e noturno contam com coincidência de horários”. 
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Com relação à exigência de seguro, censura ausência de valores de cobertura, 
indenização, tipos de danos abarcados, aspectos que, entre outros, têm potencial de 
encarecer o serviço, o que refletiria no aumento do valor das propostas.

Quanto à exigência de regularidade fiscal estadual, destaca necessidade de re-
tificação do edital para que se restrinja a comprovação ao ramo de atividade do 
licitante, compatível com o objeto contratual. 

No que se refere às impugnações acerca do critério de julgamento e possível 
incongruência com o modelo de remuneração, registra o Ministério Público que, 
de fato, a divisão do objeto de acordo com o tipo veicular (cf. esclarecimentos 
constantes no evento 1.5 do TC-0142666.989.18) não se coaduna com o critério 
de julgamento global, incompatibilidade que não se observa, contudo, com o mo-
delo de remuneração, sem prejuízo de recomendar que se estabeleçam critérios de 
aceitação de preços unitários, “visando afastar propostas inexequíveis ou desto-
antes da realidade do mercado”. 

Ainda sobre o tema, considera “altamente recomendável” a segregação do 
objeto em lotes, o que, a seu juízo, favoreceria a competitividade e poderia re-
duzir os valores oferecidos. 

Entende necessárias, ademais, adequações voltadas à concessão de efeito sus-
pensivo aos recursos interpostos ao pregoeiro e à inclusão de cláusulas de reajuste 
e de correção monetária no caso de inadimplemento da Administração. 

Para o Ministério Público, por fim, não prospera crítica contra a redação do 
item 10 no Anexo I, pois o dispositivo é claro e se refere expressamente ao ser-
viço, não aos veículos. 

Secretaria-Diretoria Geral tem por improcedente insurgência relativa à ausên-
cia de indicação de percentual mínimo para comprovação de experiência anterior 
dos licitantes, por considerar que referida lacuna não se confunde com exigência 
de prova de capacidade técnica correspondente ao total pretendido, servindo, ao 
contrário, à ampliação da competitividade. 

Não verifica, ademais, aventadas falta de clareza e incoerência quanto ao cri-
tério de julgamento, pois o edital expressamente prevê tratar-se de licitação pelo 
menor preço global; e, tampouco, impropriedade na disposição que veda subemprei-
tada total ou parcial dos serviços (item 10 do anexo I).

Considera procedentes, contudo, as demais reclamações, manifestando-se pela 
correção dos seguintes pontos do edital: exigência de que os atestados de qualifi-
cação técnica venham acompanhados de cópia do contrato e de notas fiscais; con-
cessão de somente cinco dias para disponibilização dos veículos e documentação 
correlata; definição de regularidade fiscal perante tributos que diretamente incidem 
sobre o objeto e sejam pertinentes ao ramo de atividade em questão; e previsão de 
efeito suspensivo contra atos e decisões da pregoeira. 

Entende, além disso, que o ato convocatório deve ser reformulado para que 
dele constem todas as informações necessárias à elaboração das propostas, aper-
feiçoando-se regras atinentes ao seguro exigido, para que delas constem valores, 
cobertura e beneficiários.  

Opõe-se, outrossim, à ausência de cláusulas de reajuste e critérios de atualiza-
ção monetária nas hipóteses de atraso no pagamento pela Administração Pública.
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Manifesta-se Secretaria Diretoria-Geral, nestes termos, pela procedência 
parcial das representações (TC-014266.989.18 – evento 57). 

Este o relatório.

VOTO

Não se reconhece aqui razão objetiva para determinar correção de “exigên-
cia de certidão ou atestado comprovando que a licitante realizou serviços simi-
lares ao objeto licitado, em especial, transporte de alunos”, insculpida no item 
IX.C.1 do edital em exame1. 

Ausente contrariedade ao texto do artigo 30, inciso II, da Lei 8.666/93, incabí-
vel aferir-se, de antemão, eventual inobservância aos patamares tidos como razo-
áveis no verbete nº 24 do repertório de Súmulas desta Corte, atenção que caberá 
à Prefeitura de Mogi Mirim na aplicação concreta da regra editalícia, conforme 
anunciado nas correspondentes justificativas. 

Improcedente ainda, na esteira de unânime instrução, crítica relativa à reda-
ção do item 10 do Anexo I, que se limita a vedar a subempreitada dos serviços 
no todo ou em parte. 

De outra sorte, demais insurgências procedem e indicam necessidade de cor-
reções no edital. 

É o caso da exigência de que os atestados de qualificação técnica venham acom-
panhados de cópia de contrato e de notas fiscais correspondentes, que suplanta os 
limites do artigo 30 da Lei de Licitações.

Já para apresentação dos documentos relativos à prestação dos serviços, ao 
vencedor da disputa deve ser concedido prazo razoável e suficiente, características 
que não detém os cinco dias inicialmente previstos e, nem mesmo, o prazo adicional 
- mais cinco dias úteis - sugerido pela Prefeitura. 

Estabelece o edital (item 17 do Termo de Referência) que a contratada deverá 
apresentar, na ocasião da assinatura dos contratos, a seguinte documentação:

I - Referente ao veículo:
a) Cópia do Certificado de Registro e Licenciamento de Veícu-

los (CRLV);
b) Laudo de Inspeção Veicular expedido por instituição técnica 

licenciada pelo DETRAN, e organismo de inspeção acreditado pelo IN-
METRO;

c) Apólice de seguro contra acidentes pessoais de passagei-
ros, danos materiais e morais para terceiros (seguro APP completo) 
quitado ou comprovante de pagamento da parcela inicial. Em caso 
de parcelamento, será obrigatória a apresentação da parcela quitada, 
juntamente com a nota fiscal, para o recebimento do mês trabalhado 
correspondente;

d) Autorização para transporte escolar emitida pelo DETRAN.
II – Referente aos motoristas:
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a) Cópia da Carteira Nacional de Habilitação na categoria “D”;
b) Cópia de Comprovante de aprovação em curso especiali-

zado do DETRAN;
c) Certidão negativa de registro de distribuição criminal, rela-

tiva aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, 
renovável a cada cinco anos (art. 329 CTB);

d) Cópia de registro em carteira do motorista, salvo se este for 
o proprietário da empresa.

III – Referente aos monitores: 
a) Cópia do RG e CPF;
b) Certidão negativa de registro de distribuição criminal, rela-

tiva aos crimes de homicídio, roubo, estupro e corrupção de menores, 
renovável a cada cinco anos (art. 329 CTB);

c) Cópia do registro em carteira do monitor, salvo se este for o 
proprietário da empresa.

Consoante alerta SDG, a jurisprudência desta Corte tem considerado exíguo 
até mesmo prazos mais elásticos – como vinte dias, no TC-021289/989/172 – para 
apresentação de documentos congêneres, pois a disposição demanda, na prática, 
comprovação de prévia disponibilidade de equipamentos e pessoal técnico, ante a 
impossibilidade de obtenção das comprovações no interregno concedido, em des-
cumprimento do artigo 3º, § 1º, inciso I, da Lei 8.666/93 e, ainda que indiretamente, 
do artigo 30, § 6º, do mesmo diploma legal. 

Quanto à falta de informações para correto dimensionamento do serviço, é certo 
que descrição suficiente e clara do objeto licitado é requisito obrigatório do edital, 
nos termos do artigo 40, I, da Lei nº 8.666/93.

Nessa trilha, imperioso que o instrumento convocatório estime o número de 
alunos a serem transportados ou, alternativamente, indique a quantidade de ve-
ículos necessários para atendimento de cada linha, sem olvidar da existência de 
linhas com funcionamento em quatro turnos (manhã, tarde, integral e noite), al-
guns com coincidência de horários. 

Igualmente merecem complemento informações acerca dos seguros dos veículos 
a serem utilizados na prestação dos serviços. 

Não se desconhece que recentes decisões Plenárias admitiram que o valor 
de cobertura das apólices retrata assunto integrante da decisão empresarial e 
da álea ordinária que dela decorre, condições a que se submetem o vencedor ao 
contratar o seguro3.

Nada obstante, nota-se, em sentido diverso, existência de corrente majoritária 
- e neste caminho segue a instrução –, panorama que me conduz à proposta de 
uniformização da matéria, inclusive em atenção à segurança jurídica. 

Refiro-me, dentre outros, aos TCs-018366/989/16, 007131/989/17, 
011960/989/17, 014457/989/17, 018616/989/17, 01359/989/18, 008960/989/18, 
que determinaram correções no sentido de se incluir, nos respectivos editais, valores 
mínimos de cobertura dos seguros exigidos4. 

Portanto, às indicações atualmente presentes no edital deverão ser incorporados 
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dados sobre valores mínimos de cobertura, com o fito de fornecer informações sufi-
cientes para elaboração de propostas. 

Vê-se, outrossim, que o critério de julgamento do certame é o menor preço glo-
bal, consoante itens 7.1 e 8.1 do edital5.

Nada obstante, o objeto é composto por três lotes, conforme veículos utilizados 
na prestação dos serviços (1 – ônibus, 2 – micro ônibus, 3 – vans).  

A seu turno, a cláusula 4 da minuta do contrato segrega o preço (remuneração) 
entre as linhas que compõem cada um dos lotes. 

Assim, na esteira de percuciente abordagem empreendida pelo Ministério 
Público, sobressai a distinção entre critério de julgamento (global) e modelo de 
remuneração (unitário).

Inicialmente, não se vislumbra patente ilegalidade em aludida conformação, sem 
prejuízo de se recomendar à Prefeitura de Mogi Mirim – que sequer se manifestou 
sobre o tema – reavaliação da pertinência de manter a unidade do objeto, à luz das 
considerações do Parquet, voltadas ao incremento da competitividade – sobretudo 
quando se observa ausência de previsão quanto ao acesso de empresas reunidas em 
consórcio - e à busca da economicidade6. 

Caso mantida a atual composição do objeto e, ainda, o respectivo critério de 
remuneração, indispensável que o edital estabeleça critérios de aceitabilidade dos 
preços unitários, nos termos do artigo 40, inciso X, da Lei 8.666/93, dados a serem 
retratados no contrato para fins de pagamento à contratada, observada adequação 
aos valores constantes na proposta vencedora. 

No que se refere à prova de regularidade fiscal, embora se note que o item IX, 
subitens B.1 e B.2 do edital não subverte o conteúdo do artigo 29, incisos II e III, 
da Lei 8.666/93, acolhe-se pronunciamentos de Ministério Público e Secretaria-Di-
retoria Geral para o fim de determinar à Prefeitura que, no ensejo de republicar o 
edital, indique expressamente quais tributos incidem sobre o objeto e são perti-
nentes ao ramos de atividade em questão.

Necessária, da mesma forma, adequação do item 10.2.3 do edital7, pois falta 
fundamento legal à previsão que retira efeito suspensivo dos recursos interpos-
tos face decisões do pregoeiro. 

Por fim, deverão ser incluídas cláusulas de reajuste e critérios de atualização mo-
netária, nos termos dos artigos 40, incisos XI e XIV; e 55, inciso III, da Lei 8.666/93.

Ante o exposto, VOTO pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da representação ofertada 
por Lust Consultoria e Serviços Eireli-ME (TC-014266.989.18-5) e pela PROCEDÊN-
CIA INTEGRAL da representação apresentada por Rosana Valadão Clemente (TC-
014419.989.18-1), ficando determinada à PREFEITURA DE MOGI MIRIM a revisão 
do edital em exame, na seguinte conformidade:

I. Retirar do ato convocatório exigência de que os atestados de qualificação 
técnica venham acompanhados de cópia de contrato e de notas fiscais; 

II. Conceder prazo razoável e suficiente para apresentação dos documentos rela-
tivos à prestação dos serviços; 

III. Prever o número de alunos a serem transportados ou, alternativamente, o nú-

JURISPRUDÊNCIA



93Revista do TCESP  nº 142  I  2º Quadrimestre/2018

1) C) DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
1. Certidão(ões) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) jurídica de direito público ou privado, o(s) mes-
mo(s) deverá(ão) ser acompanhado(s) de cópia do competente contrato e/ou nota fiscal, devidamente 
autenticada, comprovando que a licitante realizou serviços similares ao objeto licitado, em especial, trans-
porte de alunos.
2) TCs-011015.989.16, 011026.989.16 e 011128.989.16, Pleno, Rel. Cons. Subst. Valdenir Antonio Polizeli, 
sessão de 22/06/16.
TC-021289.989.17, Pleno, Rel. Cons. Subst. Valdenir Antonio Polizeli, sessão de 07/02/18. 
3) TCs-000228.989.18 e 000289.989.18, Pleno, Rel. Cons. Subst. Samy Wurman, sessão de 21/02/18.
TC-012143.989.18, Pleno, relatei, sessão de 13/06/18.
4) TCs-018366.989.16-8, 018490.989.16-7, 018553.989.16-1, Pleno, Rel. Cons. Cristiana de Castro Mo-
raes, sessão de 08/05/17.
007131.989.17-0, Pleno, Rel. Cons. Cristiana de Castro Moraes, sessão de 24/05/17.
011960.989.17-6, Pleno, Rel. Cons. Cristiana de Castro Moraes, sessão de 20/09/17. 
TC-001359.989.18-3, Pleno, Rel. Cons. Sidney Estanislau Beraldo, sessão de 07/02/18. 
TC-008960.989.18-4, Pleno, Rel. Cons. Cristiana de Castro Moraes, sessão de 09/05/18. 
5) VII - DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO
7.1 Para julgamento será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL, observados os prazos para forne-
cimento, as especificações técnicas, parâmetros mínimos de desempenho e qualidade e demais condições 
definidas neste Edital.
VIII - DO JULGAMENTO FINAL
8.1 Será (ão) considerado (s) vencedor (es) o (s) licitante (s) que apresentar (em) menor preço global 
referente a locação objeto do presente certame.
6) Nestes termos:
“No mais, ainda que a Administração seja dotada de considerável discricionariedade, a segregação do 
objeto ora em análise em lotes – com modificação do critério de julgamento – é altamente recomendável.
Isto deve-se ao fato da contratação envolver 3 (três) tipos de veículos distintos (ônibus, micro-ônibus e 
van), e, do ponto de vista operacional, o desmembramento do objeto pouco ou nada impactaria no serviço 
prestado, uma vez que no próprio Termo de Referência foram segregados os lotes e as linhas de acordo 
com cada tipo de veículo.
Não é demais lembrar que a segregação do objeto em tantas parcelas quanto forem possíveis favorece 
a competitividade do certame ao ampliar as empresas aptas à participar, tem o potencial de reduzir os 
valores oferecidos pelo serviço, e garante o cumprimento da Lei nº 8.666/93 em seu artigo 23, §1º”.
7) 10.2.3 O recurso contra atos e decisões da pregoeira não terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 
importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

mero de veículos necessários para atendimento de cada linha e, bem assim, valores 
mínimos de cobertura dos seguros dos veículos. 

IV. Caso mantida a atual conformação do objeto e, ainda, o respectivo critério 
de remuneração, estabelecer critérios de aceitabilidade dos preços unitários, nos 
termos do artigo 40, inciso X, da Lei 8.666/93;

V. Exigência de prova de regularidade fiscal estadual deve cingir-se aos tributos 
que incidem diretamente sobre o objeto e são pertinentes ao ramo de atividade em 
questão;

VI. Excluir previsão que retira efeito suspensivo de recursos; 
VII. Inserir cláusulas de reajuste e correção monetária. 

As retificações que se fazem necessárias demandam, à luz do § 4º do artigo 21 
da Lei nº 8.666/93, republicação do aviso de licitação, assegurando-se aos interes-
sados a devolução de prazo para preparo de propostas. 
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RELATÓRIO

Examinam-se nestes feitos Representações formuladas pelo advogado Carlos Cesar Pinheiro 
da Silva e pelas empresas Bio Esfera Gestão Ambiental Ltda., Cleanmax Serviços Ltda. e 
Pass Transportes e Serviços Ambientais Ltda. contra o Edital do Pregão Presencial n.º 024/2018, 
da Prefeitura Municipal de Rio Claro, que almeja a contratação de prestação de serviços de coleta 
e transporte de resíduos sólidos: domiciliares, comerciais; de serviços e institucionais, incluindo das 
áreas administrativas industriais (Lote 01) e transporte de resíduos recicláveis (Lote 02), de acordo 
com o termo de referência e demais anexos integrantes do edital.

O peticionário Carlos Cesar Pinheiro da Silva reclama das seguintes particularidades 
do ato de chamamento:

1 – Qualificação Técnico-Profissional:
Reproduz, de início, o disposto nos itens 9.10 e seguintes do edital:

“9.10.1. Certidão de Registro ou Inscrição da Pessoa Jurídica emitido pelo Con-
selho Regional de Engenharia, Agronomia - CREA; 

a) Relação indicando a qualificação do(s) Responsável(eis) Técnico(s), respon-
sabilizará(ão) pelos trabalhos, e dos demais membros da Equipe Técnica; 

TCs 7593.989.18-9, 7663.989.18-4, 7705.989.18-4 e 7849.989.18-1
Relatora: Conselheira Cristiana de Castro Moraes
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno

EMENTA: Representações formuladas contra o Edital do Pregão Presencial n.º 
024/2018, da Prefeitura Municipal de Rio Claro, que almeja a contratação de 
empresa para prestar serviços de coleta e transporte de resíduos sólidos: domici-
liares, comerciais; de serviços e institucionais, incluindo das áreas administrativas 
industriais (Lote 01) e transporte de resíduos sólidos recicláveis (Lote 02), de 
acordo com o termo de referência e demais anexos integrantes do edital. 

Conselheira

Cristiana
de Castro
Moraes

SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE  
DE RESÍDUOS SÓLIDOS
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b) A licitante deverá comprovar que o(s) Responsável(is) Técnico(s), pertence(-
cem) ao quadro da empresa licitante mediante contrato social, registro na carteira 
profissional, ficha de empregado ou contrato de trabalho, sendo possível a contra-
tação de profissional autônomo que preencha os requisitos e responsabilize tecni-
camente pela execução dos serviços. 

b1) As empresas proponentes que forem sediadas em outra jurisdição e, con-
sequentemente inscritas no CREA de origem, deverão apresentar declaração de 
que, caso se sagre vencedora do certame, apresentará visto junto ao CREA/SP, 
para atender o objeto desta Licitação.; 

9.10.2. – Comprovação de aptidão técnico-profissional para o desempenho 
do(s) objeto(s) licitado(s) do(s) engenheiro(s) responsável(is) dependendo do LOTE 
de interesse da licitante, mediante apresentação de atestado(s) ou certidão(ões) 
acompanhado(s) de seu(s) respectivo(s) acervo(s) técnico(s) expedido(s) por pes-
soa jurídica de direito público ou privado, abrangendo os itens abaixo: 

Para o LOTE 01: 
9.10.2.1- Coleta e transporte de resíduos sólidos: domiciliares; comerciais; de 

serviços e institucionais, incluindo das áreas administrativas industriais; 
9.10.2.2 - Disponibilização de contêineres para resíduos orgânicos; 
9.10.2.3 - Fornecimento e instalação de caçambas metálicas em áreas rurais e 

urbanas para acondicionamento de resíduos orgânicos não recicláveis. 
Para o LOTE 02: 
9.10.2.4- Transporte de resíduos sólidos recicláveis (coleta seletiva); 
9.10.2.5 - Operação dos Ecopontos; 
9.10.2.6- Fornecimento e instalação de caçambas metálicas em áreas rurais e 

urbanas para resíduos recicláveis; 
9.10.2.7- Disponibilização de contêineres para resíduos recicláveis; 
Coleta e transporte de materiais volumosos inservíveis (Cata Bagulho);”

Salienta que o dispositivo exige atestado ou certidão acompanhado de CAT, sendo, por 
este motivo, restritivo, uma vez que o profissional engenheiro não possui essa documenta-
ção, que é detida pelas empresas.

Registra que a situação se agrava no atual momento em que é fato notório que o CREA 
não registra mais os atestados.

Ressalta, ainda, que a inclusão das áreas administrativas industriais como parcela de 
maior relevância contraria a Súmula n.º 30, por se cuidar de serviços em locais específicos, 
além de ser exagerada e restritiva.

Do mesmo modo, assevera que é equivocado incluir fornecimento de container e de caçamba 
como parcela de maior relevância profissional, eis que não são serviços de engenharia, tampouco 
constituem parcela de maior relevância sob o aspecto técnico, destacando a exigência restritiva de 
que conste nas CATs o fornecimento de caçambas rurais e urbanas.

Estende a crítica à eleição do serviço de cata bagulho como parcela de maior relevância profissio-
nal (não configura serviço de engenharia, nem é relevante em termos técnicos, a seu ver).

2 – Qualificação Técnico-Operacional:
Transcreve o disposto no subitem 9.10.3:

“9.10.3. Atestado(s) de desempenho(s) anterior(es) em limpeza pública ou si-
milares em suas características, expedidos por pessoas jurídicas de direito público 
ou privado e certificados pelo CREA, em nome da empresa licitante, contendo o 
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local onde foram executados os serviços, comprovando a execução de no mínimo 
50% do objeto anual a ser contratado, cujas parcelas de maior relevância técnica ou 
valor significativo que deseja participar, estão descritas a seguir: 

Para o LOTE 01: 
a) Coleta de resíduos sólidos Domiciliares, com caminhão compactadores dota-

dos com GPS, na quantidade mínima de 2.000 Ton/mês. 
b) Coleta contêrinerizada de resíduos orgânicos domiciliares na quantidade mí-

nima de 200 Ton/mês.
c) Fornecimento, manutenção e higienização de contêineres plásticos e metá-

licos. 
Para o LOTE 02: 
d) Operação de Ecopontos. 
e) Coleta seletiva contênerizada. 
F) Coleta de volumosos.”

Reclama que a demanda de 50% (cinquenta por cento) da quantidade anual prevista no edital 
alija da competição empresas que consigam comprovar mensalmente acima de 2000 toneladas por 
mês, mas não alcancem esse quantitativo por ano. Afirma, de forma exemplificativa, que “uma em-
presa que comprove 4000 toneladas mês (o dobro do exigido no item 9.10.3 a) por 05 meses, estaria 
fora da disputa, pois não atingiria o quantitativo anual exigido no caput do mesmo item.”

Consigna que a solicitação de que, nos atestados, deva constar que os caminhões coletores 
tenham GPS é desarrazoada, frustrando a competitividade. 

Da mesma maneira, aduz que a requisição de fornecimento de container plástico e de metal 
também é restritiva, pois a logística operacional para esse serviço independe do material de que é 
constituído o container.

3 – Demonstração de índices contábeis:
Refere-se, na sequência, ao subitem 9.9.1.8:

“9.9.1.8. A demonstração dos índices deverá ser assinada por contador habilita-
do e pelo representante legal da licitante, devidamente identificados, sendo que os 
índices devem ser calculados com duas casas decimais, arredondando-se as frações 
para o centésimo mais próximo, superior ou inferior”.

Assinala que se trata de documento não previsto na lei de licitações, conforme diversos julgados 
desta Corte (Comunicação GP n.º 40/2016).

4 – Certidão positiva com efeitos de negativa:
Assevera que o edital, ao prever as situações em que serão aceitas as certidões positivas com 

efeito de negativa, não catalogou o parcelamento de débitos, omissão que pode afastar muitos 
concorrentes e está em desacordo com o artigo 151 do Código Tributário Nacional. 

5 – Regularidade Fiscal:
Reportando-se ao subitem 9.7.2.3.3.2, registra que a exigência de comprovação de regularidade 

fiscal em relação ao ICMS é restritiva, eis que não se relaciona com o objeto do edital. 
Além disso, reclama que, segundo o dispositivo, a empresa sediada em São Paulo deverá eviden-

ciar apenas a conformidade no que se refere aos débitos inscritos em dívida ativa, o que é possível, 
já que no Estado as certidões não são unificadas, de modo que a empresa poderá ter débitos com a 
Secretaria da Fazenda e mesmo assim participar do certame.

No entanto, reclama que as empresas localizadas em outros Estados, nos quais haja certidão 
unificada (fazenda e dívida ativa/procuradoria) precisarão comprovar a regularidade dos débitos 
inscritos e não inscritos, o que, no seu entender, representa vulneração ao princípio da isonomia.
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Salienta que a necessidade de demonstração de regularidade fiscal de forma genérica, abran-
gendo todos os tributos, é reprovada pela jurisprudência desta Casa.

Assim, sustenta que as exigências são genéricas e vagas e, por isso, restritivas, de 
modo que o edital deve ser modificado para que seja solicitada demonstração de confor-
midade apenas em relação aos tributos que se relacionem com o objeto posto em disputa, 
conforme lição doutrinária colacionada.

Por derradeiro, pleiteia a concessão de medida liminar de paralisação do certame e a 
modificação do edital nos pontos impugnados. 

De seu turno, a reclamante Bio Esfera Gestão Ambiental Ltda. insurge-se contra as 
particularidades a seguir descritas do edital:

1) Falhas de dimensionamento: 
Após tecer ponderações sobre a necessidade de adequada definição da pretensão de contra-

tação, citando dispositivos legais e enunciado sumular do TCU, assevera, em relação ao serviço de 
coleta de resíduos sólidos, que, “além da previsão do volume a ser coletado, é de fundamental 
importância para a aferição dos custos do serviço a frequência com que serão realizadas as coletas 
periódicas, bem como o itinerário a ser realizado”.

Afirma que tais informações impactarão o número de funcionários a serem empregados, os 
gastos com combustíveis e o estabelecimento de cronogramas nas rotinas de coleta.

Ressente-se de definição clara em relação ao serviço, citando o disposto nos subitens 2.12 e 
2.12.2 do memorial descritivo, para concluir que:

“1) A frequência de coletas será diferenciada a depender das áreas da cidade, 
podendo ser diária ou em dias alternados da semana; 2) A indicação das frequ-
ências consta, a priori, no Anexo III do Edital; 3) PORÉM, tal indicação poderá ser 
modificada na execução contratual por meio do Plano de Trabalho a ser elaborado 
entre CONTRATANTE e CONTRATADA (item 2.12).”

Assim, conclui que há possibilidade de modificação dos elementos básicos da compo-
sição de custo das propostas no período inicial da execução contratual, de modo a afetar 
o equilíbrio econômico-financeiro do ajuste.

Salienta que a inclusão de áreas para realização de coletas pode acarretar a necessida-
de de emprego de mais mão de obra, assim como de aumento da utilização de combustível 
e da frequência da manutenção da frota.

Informa que resposta a questionamento feito à Prefeitura deixa claro que as informações que 
foram consideradas para elaboração das propostas serão alteradas.

Conclui, assim, inexistir parâmetros confiáveis para a confecção das ofertas pelas proponentes, 
em prejuízo à competitividade e à execução contratual.

2) Idade máxima da frota:
Cita o disposto nos subitens 2.18 e 2.18.2 do edital:

“2.18. Para coletas e transporte do lixo residencial/comercial, a empresa deverá 
disponibilizar 10 (dez) caminhões coletores compactadores com capacidade mínima 
de 15m³ (quinze metros cúbicos), inclusive 02 (dois) veículos de reserva com disposi-
tivos para coleta dos contêineres, totalizando 12 (doze) caminhões. 

(...)
2.18.2. Serão aceitos apenas veículos com no máximo 03 (três) anos de uso, a 

contar da data da Ordem de Serviço.”
Registra que a exigência de que os caminhões tenham sido produzidos a partir de 2015 implica 

restritividade, inexistindo justificativa para a requisição. 
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Cita precedente desta Corte, para asseverar que a solicitação em debate é indevida, eis que 
veículos com mais de 3 (três) anos de uso podem executar o serviço com a mesma eficiência.

3) Serviços não compreendidos no edital:
Assinala que os itens a seguir reproduzidos incluem serviços sem pertinência com o objeto posto 

em disputa, concernentes à operação, manutenção e vigilância de balança:
“2.18.7. A CONTRATADA será responsável pela operação, manutenção e vi-

gilância da balança existente no Aterro Sanitário do Município, sob fiscalização 
permanente da CONTRATANTE 2.18.7.1. A operação consiste em pesar todos os 
resíduos que serão depositados no Aterro Sanitário inclusive os de particulares 
autorizados pelo Município. (...) 

2.18.7.3. Na balança que será indicada pela CONTRATANTE, outras medições 
poderão ser realizadas mediante autorização expressa da CONTRATANTE ou deve-
rão ser realizadas quando requisitado pela CONTRATANTE.”

Assevera que esse tipo de serviço é incompatível com o objeto social das empresas atuantes 
no mercado de coleta de resíduos sólidos.

Agrava o cenário, a seu ver, o fato de a contratada se responsabilizar perante terceiros na execu-
ção dos serviços de pesagem, o que escapa do escopo das atividades de coleta de resíduos sólidos.

Registra, ainda, que a previsão é contraditória com o disposto na cláusula 8.11 da 
minuta contratual.

4) Apresentação de veículos na fase de habilitação:
Critica a demanda por apresentação de relação completa dos veículos na fase de habilitação 

(subitem 9.14 do edital).
Argumenta que os subitens 2.19 e 2.19.1 autorizam a locação de veículos para a presta-

ção dos serviços, previsões estas que reputa incompatíveis com a necessidade de apresenta-
ção da relação para habilitação. 

Reclama que a solicitação implica a assunção de despesas antes da celebração do contrato, frus-
trando o caráter competitivo do certame, trazendo, para amparar seu entendimento, julgado do TCU.

Ao final, requer a suspensão a abertura da licitação e o julgamento de procedência da representação.
Por sua vez, a representante Cleanmax Serviços Ltda. não se conforma com as nuances a 

seguir relatadas do instrumento editalício:
1) Estimativas orçamentárias:
Assevera que causa estranheza as alterações de estimativas orçamentárias por ocasião da mu-

dança de data para realização da sessão pública, informando que a Prefeitura emitiu uma nota de 
reserva no valor de R$ 22.000.000,00 (vinte e dois milhões). 

Ressalta que se trata de tema que demanda averiguação e correção.
Destaca, ainda, que a estimativa orçamentária foi realizada com base em consulta com 3 

(três) empresas diferentes, percebendo-se grande disparidade entre as cotações, conforme exem-
plos que arrola em relação ao lote 1.

Chama a atenção, nesse ponto, para os orçamentos similares de duas das empresas cotadas, 
ressaltando que “há grandes dúvidas quanto à verdadeira base de valores que foram cotados, de 
modo que, aparentemente, as empresas que apresentaram valores similares se valeram de estimati-
vas genéricas, sem especificidade dos reais custos por unidade no mercado”.

Salienta que situação similar ocorre no lote 2.
Menciona julgado do TCU para colocar em xeque a licitude do processo licitatório.
2) Qualificação técnica:
Consigna que o item 9.10 do edital cataloga exigência, com relação ao profissional técnico, ge-
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nérica e aberta, de modo a descuidar da real qualificação para o atendimento do objeto específico 
da licitação de “coleta e transporte de resíduos sólidos”.

Compreende que, sendo vago e indefinido, sem especificação do profissional específico para a 
fiscalização e cumprimento do objeto, há violação da Lei Federal n.º 8.666/93. 

Citando trecho do termo de referência, argumenta haver incidência das normas definidas pelo 
CONAMA à Resolução n.º 313/2002, assim como às regras da ABNT NBR-10004.

Entende que, deste modo, deve haver no edital exigência de juntada de certidão de acervo téc-
nico e indicação de responsável técnico engenheiro ambiental/sanitarista e civil, de modo que tal 
verificação é imprescindível para participação no certame.

Reclama, no entanto, que o edital não exige tais documentos, possibilitando o ingresso 
de empresas que não possuem expertise neste tipo de serviço, conforme artigo 27 da Lei 
Federal n.º 8.666/93.

Sintetiza, então, que “o edital exige, genericamente, um profissional formado em engenharia, 
mas deixou de exigir dos licitantes, documentação comprobatória de inscrição e regularidade de 
Engenheiro Ambiental/Sanitarista e Civil com vínculos com a empresa e registro CREA, ante o regra-
mento legal sobre Transporte e Descarte de Resíduos sólidos Domésticos e Industriais”.

3) Ausência de planilha detalhada de custos:
Aduz que a planilha detalhada de custos é indispensável para serviços e obras, conforme artigo 

7º, § 2º, e artigo 40, § 2º, inciso II, todos da Lei Federal n.º 8.666/93.
Esclarece, a partir disso, que o modelo de proposta financeira é simples, não especifi-

cando custos unitários.
Chamando atenção para o vulto da contratação e para princípios constitucionais e administrati-

vos, compreende que é indispensável a exigência, por parte da Prefeitura de Rio Claro, do detalha-
mento dos custos envolvidos nas ofertas dos licitantes.

4) Exigência de GPS em veículo:
Referindo-se ao subitem 9.10.3, censura a solicitação de demonstração de acervo técnico de 

emprego de caminhão compactador com GPS.
Afirma que o sistema GPS é desnecessário para a aferição da capacidade técnica das licitantes, 

frustrando o caráter competitivo do certame, na linha de precedentes do TCU.
Registra que, embora exija essa experiência prescindível, “o edital é silente em exi-

gir Profissional Engenheiro Ambiental/Sanitarista e Civil com Acerto Técnico com vínculos 
com a empresa contratante, o que é extremamente mais importante para cumprimento do 
objeto, gerando patente contradição”.

Consigna que todas as condições de participação devem estar previstas no edital, mencionando 
o princípio da vinculação ao instrumento convocatório.

 Assinala que “o edital não pode conter erros ou pontos passíveis de interpretações 
controvertidas, ou, ainda, questões obscuras de inexigibilidade de DOCUMENTOS LEGAIS 
E IMPRESCINDÍVEIS para a prestação de serviços”.

Tece ponderações sobre a necessidade de contratar empresa regular em relação aos pontos 
indicados, de modo a ser necessária a retificação do edital, para “exigir os documentos de certidão 
de acervo técnico de Profissionais Engenheiro Ambiental/Sanitarista e Civil; exigir planilha detalhada 
de custos; excluir a obrigatoriedade de certidão de acervo técnico com comprovada atuação com 
veículos com sistema GPS; e refazer consulta orçamentária prévia com outras 3 (três) empresas”.

Examinando os termos das Representações intentadas, pude vislumbrar, ao menos em tese, que 
subsistem disposições editalícias que contrariam as normas de regência da matéria, com potencial 
para restringir indevidamente a competitividade do certame, segundo a jurisprudência desta Corte.
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Com efeito, sem prejuízo da análise de todos os apontamentos, destaquei que parcela das 
exigências de qualificação técnica poderia estar em contrariedade a entendimentos retratados em 
enunciados sumulares desta Casa, de modo a justificar a análise apriorística da matéria. 

Por esses motivos, considerando que, no presente certame, as propostas deveriam ser entre-
gues até as 13h30 do dia 14/03/2018, com fundamento no parágrafo único do artigo 221 de nosso 
Regimento Interno, assinei à autoridade competente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para 
que encaminhasse cópia integral do instrumento convocatório e seus anexos e para que oferecesse 
justificativas sobre as impropriedades aventadas nas iniciais.

Determinei, ainda, a suspensão do procedimento licitatório, até ulterior decisão desta Casa. 
Ato contínuo, a empresa Pass Transportes e Serviços Ambientais Ltda. também im-

pugnou o Edital em tela, especificamente a solicitação de apresentação de atestados de ca-
pacidade técnica certificado pelo CREA em nome da licitante, que, a seu ver, não se coaduna 
com a legislação de regência da matéria.

Cita, a esse respeito, o artigo 30, § 1º, inciso I, da Lei Federal n.º 8.666/93 e o artigo 48 
da Resolução CONFEA n.º 1.025, de 30 de outubro de 2009, assim como precedentes do TCU 
e as Súmulas n.º 23 e 25 desta Corte.

Salienta que o dispositivo exige atestado ou certidão acompanhado de CAT, sendo, por 
este motivo, restritivo, uma vez que o profissional engenheiro não possui essa documenta-
ção, que é detida pelas empresas.

Assim, sustenta a necessidade de exclusão da exigência de atestado de desempenho 
certificado pelo CREA em nome da empresa licitante.

Reproduzindo trechos de resposta da Municipalidade que indeferiu impugnação administrativa, 
ressalta que não foi enfrentado diretamente o tema questionado, concernente à necessidade de 
registro dos atestados de capacidade técnica em nome da empresa junto a órgão de classe.

Sustenta que a aptidão técnica de natureza profissional pode ser demandada com soli-
citação de registro no CREA, no entanto, “diante da falta de previsão legal e regulamentar, 
não é possível exigir que os proponentes comprovem sua capacidade técnico-operacional 
por meio de atestados registrados no CREA ou que os atestados estejam necessariamente 
acompanhados de ART do engenheiro que acompanhou o serviço”.

Ante esse cenário, pleiteia a concessão de medida que suspenda o andamento do certa-
me e o saneamento do ato de chamamento.

Posteriormente, a Municipalidade traz as justificativas, acompanhadas de cópia do ins-
trumento convocatório impugnado. 

Quanto às impugnações que recaíram sobre as condições de qualificação técnico-profis-
sional e operacional, sustenta que o item 9.10.1 determina a necessidade de apresentação de 
Certidão de Registro ou Inscrição da Pessoa Jurídica emitido pelo Conselho Regional de Enge-
nharia, Agronomia - CREA e o subitem 9.10.2 é de clareza hialina quando dispõe sobre a ne-
cessidade de comprovação de aptidão técnico-profissional para o desempenho do(s) objeto(s) 
licitado(s) do(s) engenheiro(s) responsável(is) dependendo do LOTE de interesse da licitante, 
mediante apresentação de atestado(s) ou certidão(ões) acompanhado(s) de seu(s) respecti-
vo(s) acervo(s) técnico(s) expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado.

No tocante à qualificação técnica exigida no subitem 9.10.3, defende a sintonia da exigên-
cia com o artigo 30 da Lei de Licitações e, além disso, em se tratando de contratos administrati-
vos que envolvam serviços de engenharia ou necessidade de um profissional dessa área, como 
no caso em tela, a Administração Pública pode e deve exigir a comprovação do registro perante 
o CREA do responsável técnico e da sociedade a ser contratada.
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Quanto à impugnação que recaiu sobre as condições de qualificação econômico-financeira, 
menciona que a comprovação da boa situação financeira da empresa será feita de forma objetiva, 
através do cálculo de índices contábeis previstos no edital e devidamente justificados no processo 
administrativo da licitação, vedada a exigência de valores não usualmente adotados.

Demais disso, explica que a Administração, nas compras para entrega futura e na exe-
cução de obras e serviços, poderá estabelecer, no instrumento convocatório da licitação, a 
exigência de capital mínimo ou de patrimônio líquido mínimo como dado objetivo de com-
provação da qualificação econômico-financeira dos licitantes e para efeito de garantia ao 
adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado.

Na sequência, no que diz respeito à insurgência acerca da regularidade fiscal, destaca que 
a certidão positiva com efeitos de negativa tem o mesmo valor que uma certidão negativa 
de débitos, ou seja, serve para comprovar a regularidade fiscal do contribuinte. No âmbito 
administrativo federal, quando a empresa não tiver pendências cadastrais em seu nome, mas 
constar a existência de débito cuja exigibilidade esteja suspensa em virtude de: a) moratória; b) 
depósito do seu montante integral; c) impugnação ou recurso; d) concessão de medida liminar 
em mandado de segurança; e) concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras 
espécies de ação judicial; ou f) parcelamento cujas parcelas estejam devidamente recolhidas, 
seja Refis, Paes ou em decorrência de qualquer outra modalidade de parcelamento concedido 
pela RFB, e ainda, quando o lançamento estiver no prazo legal para impugnação ou recurso, 
nesses casos é garantido à pessoa jurídica a certidão positiva com efeito de negativa.

Quanto ao dimensionamento dos objetos licitados, em especial em relação aos itens 2.12 e 
2.12.1, aduz que são eles que criam definição do escopo dos serviços. 

Nesse sentido, o questionamento à permissibilidade dada pelo item 2.12 não implica 
em falta de definição de objeto, uma vez que se trata de uma possibilidade de ajuste entre 
a contratada que, em comum acordo com a contratante, poderão realizar modificações dos 
setores, percursos, horários e frequências, podendo ser a maior ou mesmo a menor.

Frisa que o Município cresce continuamente e é extremamente importante que os servi-
ços contratados possam majorar na mesma medida.

Explica que, de acordo com a obrigação constante no Termo de Referência deste Edital, os paga-
mentos pelos serviços prestados serão feitos pela quantidade de toneladas.

Já em relação à idade máxima da frota (item 2.18.2), interpreta que a Administração faz a exi-
gência considerando a essencialidade e o caráter de continuidade do serviço ao qual o contrato 
encontra-se vinculado, de modo que se revela razoável a exigência de que os mesmos tenham um 
tempo de uso que denotem um bom estado de conservação, de modo a não comprometer a exe-
cução do objeto do contrato, estando, assim, dentro da razoabilidade e da legalidade a previsão.

Explica que os equipamentos de coleta, compactação e transporte de resíduos domiciliares 
têm vida útil de 5 anos em média, dadas as características do material a ser transportado, de 
modo que entende ser adequada a sobrevida máxima de 3 anos.

No que diz respeito aos serviços prestados na balança, os quais, segundo uma das repre-
sentantes, não teriam pertinência com o objeto colocado em disputa, a Municipalidade ponde-
ra que são essenciais para a medição e controle da coleta de resíduos de naturezas variáveis, 
incluindo a medição daqueles contidos nos Lotes 01 e 02. 

Em relação à apontada incongruência do item 8.11, que prevê que a Municipalidade manterá 
servidores, no aterro municipal, para operar a balança, esclarece que tal previsão está voltada à 
fiscalização, visto que, se por algum motivo a empresa contratada falhar em seu serviço, a Prefeitura 
poderá assumir a função imediatamente, sem prejuízo das obrigações inerentes ao serviço público. 
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Em seu entendimento, também não deve prosperar a crítica acerca da necessidade de apresen-
tação dos veículos na fase da habilitação, na medida em que os itens n.ºs. 2.19 e 2.19.1 permitem a 
locação e que os documentos solicitados visam apenas à segurança da contratação. 

No que concerne aos apontamentos relacionados às estimativas orçamentárias, sustenta que 
os valores apresentados pelas três empresas consultadas serviram de balizamento dos preços, não 
cabendo à Municipalidade questionar as importâncias.

Adicionalmente, quanto à apontada ausência de planilha detalhada de custos, defende que, por 
se tratar de pregão, não está obrigada a Administração Pública a publicar o documento, o que não 
significa que a pesquisa prévia de preços não foi adequadamente efetivada.

Concernente à exigência de GPS nos veículos, entende ser lícito e razoável, para maior 
controle e fiscalização de rotas, horários de serviços, quilômetros rodados e até percursos alter-
nativos, que são, por vezes, necessários. 

Demais disso, explica que os dados armazenados servirão eventualmente para confrontar re-
clamações e questionamentos feitos pela população quanto ao não recolhimento adequado ou má 
qualidade do serviço prestado e ratificar ou refutar as mesmas com base na localização exata do 
veículo na hora apontada. Ou seja, verificar onde o veículo de coleta está ou deveria estar.

Requer, ao final, seja revogada a liminar que suspendeu o certame, para que o mesmo 
possa ter seu regular processamento. 

A Assessoria Técnica, sob o viés de Engenharia, acompanhada de sua Chefia, mani-
festou-se pela improcedência da representação abrigada no processo n.º 7849.989.18-1 e 
pela procedência parcial das demais. 

As Assessorias Técnicas – nos enfoques Econômicos e Jurídicos – opinaram pela proce-
dência dos aspectos afetos às suas áreas de especialização.

Por sua vez, o Ministério Público de Contas endossou o entendimento externado pelos 
setores técnicos da Casa.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, solicito referendo deste Plenário para os atos que pratiquei nestes feitos no sen-
tido da requisição de documentos e justificativas à Administração representada e determinação de 
suspensão do certame, propondo o recebimento das matérias como Exames Prévios de Edital. 

No mérito, verifico que diversas foram as questões impugnadas nos presentes autos, as quais, à 
luz das justificativas trazidas pela Origem e das manifestações dos Órgãos Técnicos da Casa e Minis-
tério Público de Contas, devem ser consideradas parcialmente procedentes. 

Nesse cenário, mostram-se improcedentes, em primeiro lugar, as críticas lançadas sobre o dimen-
sionamento do objeto, na medida em que o Anexo III do instrumento convocatório define bairros 
de cada setor e períodos de coleta, inclusive com o local de implantação de caçambas e ecopontos. 

Demais disso, como bem destacou a Assessoria Técnica, sob o enfoque de Engenharia, 
em contratos da espécie, desde que atendidos os parâmetros qualitativos definidos pela 
Prefeitura Municipal de Rio Claro e mantido o equilíbrio econômico financeiro do ajuste, há 
possibilidade legal de alteração do plano de trabalho ao longo da execução contratual, o que 
torna improcedente o apontamento acerca deste aspecto. 

Na sequência, verifico que não prosperam as alegações acerca da afronta à Súmula n.º 24 desta 
Casa, na medida em que o item 9.10.31  mostra-se em sintonia com o referido enunciado, notada-
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mente em no que diz respeito aos quantitativos exigidos. 
De igual forma, mostram-se improcedentes as críticas lançadas pela empresa Cleanmax Serviços 

Ltda. sobre o caráter genérico das exigências de qualificação técnica estampadas no item n.º 9.10, 
pois amoldam-se às atividades relacionadas ao manejo de resíduos sólidos.

 Além disso, não procedem os argumentos da mesma representante para que haja previsão 
específica, destinada à habilitação técnica, de exigência cumulada de Engenheiro Ambiental/Sa-
nitarista e Civil com vínculos com a empresa e registro CREA, à luz da interpretação consignada 
nos autos dos processos n.ºs. 7505.989.17-8, 7700.989.17-1 e 7727.989.17-0, em Sessão Plenária de 
14/06/2017, sob a relatoria do eminente Substituto de  Conselheiro  Josué Romero, in verbis:

“Por outro lado, a exigência de engenheiro tanto da área civil como sani-
tarista no quadro permanente mostra-se demasiada e contém, por via refle-
xa, um nítido e indesejável viés restritivo ao certame.

Acredito que bastaria, aqui, a apresentação apenas daquele primeiro 
profissional (engenheiro civil), já que suas funções abarcam o desempenho 
de atividades ligadas ao saneamento (art. 7º, I da Resolução nº 218/73 do 
CONFEA), mesmo porque carecem os autos de justificativas robustas que 
fundamentem a obrigação cumulada.”

Quanto à ausência de orçamento estimado em planilhas, de acordo com a jurisprudência desta 
Casa, tal peça tem a sua divulgação dispensada em caso de licitação da modalidade pregão, deven-
do, entretanto, constar do processo administrativo, para consulta de eventuais interessados, o que 
também torna a representação improcedente sobre este aspecto.

A empresa Cleanmax Serviços Ltda. aponta, ainda, a disparidade de orçamentos entre a versão 
editalícia anterior e a atual, além de questionar a validade da pesquisa de preços. 

A respeito do assunto, interpreto que referidas questões necessitariam de maior dilação proba-
tória, que escapam do rito sumaríssimo do Exame Prévio de Edital, sendo que eventuais distorções 
poderão ser apreciadas no rito ordinário da matéria, quando da efetiva contratação. 

Por outra via, procedentes são os apontamentos acerca da exigência voltada à comprova-
ção de qualificação técnico-profissional (item n.º 9.10.22), eis que, à luz da jurisprudência desta 
Casa, a emissão da referida CAT (Certidão de Acervo Técnico) possui caráter personalíssimo, 
hábil a demonstrar a aptidão dos profissionais da empresa licitante, enquanto a capacidade 
técnico-operacional se aperfeiçoa por intermédio de atestados emitidos por pessoas jurídicas 
de direito público ou privado, nos termos do artigo 30, inciso II e § 1º da Lei Federal nº 8.666/93 
e das Súmulas nº 23 e 24, a teor do que foi decidido nos autos do processo n.º 5072.989.17-1, 
em Sessão Plenária de 12/04/17, sob minha relatoria.

Da mesma forma, considero procedentes as queixas que recaíram sobre a eleição das parcelas 
de maior relevância, de forma que acolho o entendimento externado pela Assessoria Técnica espe-
cializada, no sentido de que a inclusão de áreas administrativas industriais como parcela de maior 
relevância, mostra-se restritiva, contrariando a Súmula n.º 30 desta Casa, por se tratar de prestação 
de serviços em locais específicos, sem a importância técnica alegada pela Municipalidade. 

Quanto às exigências relativas aos conteiners e caçambas em ambiente rural e urbano, itens n.ºs. 
9.10.2.2 e 9.10.2.3, 9.10.2.6 e 9.10.2.73, em que pese o entendimento de que a eleição das parcelas 
de maior relevância está inserida no poder discricionário da Administração Pública, estas devem 
contemplar técnica e valores significativos na contratação, com a escolha devidamente justificada 
no procedimento administrativo, o que não ocorre no caso em tela. 

Tal como sustentou a Assessoria Técnica sob o enfoque de engenharia, muito embora tais itens 
tenham valor significativo, não restou comprovada a relevância técnica, tampouco complexidade 
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que demande análise e/ou demonstração da capacidade profissional. 
No que diz respeito à parcela relacionada à prestação de serviços de catabagulho, desta-

co que referido item sequer constou de cláusula própria do memorial descritivo do Edital, não 
tendo sido demonstrada a relevância técnica ou financeira que justifique sua existência como 
componente capaz de comprovar a qualificação técnica das interessadas, sendo, portanto, 
procedente a impugnação sobre este aspecto. 

Procedem, também, as reclamações acerca da exigência de  experiência em coleta de resíduos 
com caminhões compactadores dotados de GPS (subitem n.º 9.10.3, Lote 01, ‘a’4), haja vista que 
a utilização de GPS não possui relevância técnica e mostra-se pertinente à fiscalização dos serviços 
licitados, dizendo respeito, portanto, apenas à fase de execução contratual, não me parecendo que 
a imposição seja condizente com fase de habilitação do certame. 

De igual modo, entendo como procedente a impugnação sobre a exigência de comprovação de 
fornecimento de container de plástico e metal5, eis que, consoante entendimento exarado pela ATJ 
especializada: “além de realmente não haver diferença relevante entre os materiais do conteiner para 
sua operacionalização, o único local no edital em que há especificação do material é no item onde 
constam as exigências de capacidade técnica. Nos demais itens, apenas é citado que o contêiner 
deve ser de material impermeável e de fácil limpeza.”.

Quanto à insurgência acerca da previsão da idade máxima da frota – máximo de 3 anos de uso 
– inobstante a preocupação da Municipalidade de garantir a boa execução do contrato, a meu ver, 
não restou adequadamente justificada a exigência, uma vez que, consoante destacado pela Asses-
soria Técnica especializada da Casa, a vida útil dos caminhões de coleta duraria muito mais do que 
estipulado no edital, tornando procedente a representação sobre este aspecto. 

Nesse mesmo sentido se deu o entendimento consignado nos autos dos processos n.ºs. 
6621.989.17-7, 6656.989.17-5 e 6658.989.17-3, em Sessão Plenária de 07/06/2017, sob a relatoria do 
eminente Conselheiro Renato Martins Costa, in verbis: 

“No que se refere à idade máxima da frota, não conseguiu a representada 
evidenciar razões de ordem técnica que supostamente dariam respaldo para esse 
requisito de execução do serviço, tendo sido admitido, em contratações asseme-
lhadas e para efeito da depreciação do bem, o limite de até 10 (dez) anos de fa-
bricação para caminhões alocados na prestação dos serviços de limpeza pública 
(eTC-000535.989.16-4 e eTC-000553.989.16-1, Exames Prévios, Sessão Plenária de 
6/4/16, relatora Conselheira Cristiana de Castro Moraes).”

Na sequência, observo que também restou impugnada a previsão de serviços não condi-
zentes com o objeto (itens n.ºs. 2.18.7, 2.18.7.1 a 2.18.7.3 do Memorial Descritivo6), incompatí-
veis, ainda, com a cláusula n.º 8.11 da Minuta Contratual7.  

Sobre tais condições, interpreto que assiste razão à Assessoria Técnica, no sentido de que, con-
siderando que o serviço de operação de balança não constitui atividade com remuneração indivi-
dualizada no instrumento convocatório impugnado, a Municipalidade deve consignar informações 
mais claras e precisas quanto à quantidade e periodicidade estimada de recebimento dos resíduos 
de particulares, com vistas à melhor estimativa de custos pelas interessadas, como também deve 
reforçar os mecanismos de controle e fiscalização das pesagens.

Observo, adicionalmente, que recaiu impugnação sobre a obrigatoriedade de assinatura, 
por contador habilitado e pelo representante legal da licitante, na demonstração do cálculo 
dos índices contábeis (item n.º 9.9.1.88), exigência que deve ser excluída do instrumento con-
vocatório, por denotar excesso de formalismo, além de extrapolar os limites impostos pelo 
inciso I e § 5º, do artigo 31, da Lei Federal n.º 8.666/93.
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Ademais, consoante defendido pela Assessoria Técnica, especializada em Economia, 
tratam-se de simples cálculos aritméticos, bastando, para tanto, a extração dos valores 
lançados no Balanço Patrimonial da entidade e aplicação de fórmulas constantes do subi-
tem n.º 9.9.1.6 do Edital.

No que concerne às insurgências sobre as comprovações de regularidade fiscal, interpre-
to que devam ser consideradas procedentes.

Isso porque, em primeiro lugar, a Municipalidade, no item 9.7.2.49, ao descrever a aceitação 
de certidão positiva com efeito de negativa, citando um rol de previsões capazes de demons-
trar a suspensão do crédito tributário, sem, contudo, discriminar a totalidade das situações 
constantes do artigo n.º 151 do Código Tributário Nacional10, pode conduzir à interpretação de 
que empresas com débitos parcelados, por exemplo, estariam alijadas do torneio, imprimindo, 
assim, um caráter restritivo à referida cláusula, sem a devida previsão legal.

Adicionalmente, procedem também as censuras lançadas sobre a exigência de prova de 
regularidade com a Fazenda Estadual – ICMS (subitem n.º 9.7.2.3.3.2), pois, em sintonia com 
a jurisprudência desta Casa, devem ser exigidas tais demonstrações apenas em relação a 
tributos pertinentes com o ramo de atividade do objeto licitado, circunstância que, ao menos 
na presente análise sumária, não parece ter sido observada pela Municipalidade.

Sobre o assunto, quer me parecer que a melhor forma de solver os questionamentos 
suscitados, inclusive em relação às certidões unificadas com a Dívida Ativa, seria o estabe-
lecimento da exigência de comprovação de regularidade fiscal tão somente no tocante a 
tributos convergentes ao ramo de atividade do objeto pretendido, discriminando-os espe-
cificamente no instrumento convocatório. 

Finalmente, procedente a Representação no que diz respeito à condição estampada nos 
subitem n.º 9.14 do Edital11, porquanto, assim como sustenta a Assessoria Técnica, a imposi-
ção, ainda que indiretamente, acaba por cobrar prévia propriedade dos veículos, em descon-
formidade com a jurisprudência desta Casa.

Ademais, ainda neste contexto, ressalto a contradição do subitem supracitado com os dita-
mes das cláusulas 2.19 e 2.19.1 do Anexo I do instrumento convocatório12, que estipulam a possi-
bilidade de locação de veículos, corroborando a necessidade de revisão da previsão impugnada. 

À vista do exposto, meu voto considera parcialmente procedentes as impugnações, devendo 
a Prefeitura Municipal de Rio Claro, retificar o edital do Pregão Presencial nº 024/2018, de modo a:

- revisar as condições de qualificação técnica de forma a prever a exigência de CAT 
(Certidão de Acervo Técnico) apenas para a demonstração de aptidão dos profissionais da 
empresa licitante, enquanto que, para a capacidade operacional, apenas por intermédio de 
atestados emitidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado, nos termos do artigo 
30, inciso II e § 1º da Lei Federal n.º 8.666/93 e das Súmulas n.º 23 e 24;

- readequar a eleição das parcelas de maior relevância e valor significativo, excluindo 
serviços específicos, sem a comprovada importância em face do objeto pretendido;

- rever a idade máxima da frota exigida de 3 anos, avaliando a sua pertinência e amplian-
do-a, como forma de dilatar a competitividade do certame;

- em relação às pesagens, consignar informações mais claras e precisas quanto à quan-
tidade e periodicidade estimada de recebimento dos resíduos de particulares, com vistas à 
melhor estimativa de custos pelas interessadas, como também reforçando os mecanismos 
de controle e fiscalização das pesagens;

- excluir a obrigatoriedade de assinatura, por contador habilitado e pelo representante 
legal da licitante, na demonstração dos cálculos dos índices contábeis; 
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- modificar as exigências voltadas à regularidade fiscal, para que estejam relacionadas 
apenas aos tributos convergentes ao ramo de atividade do objeto pretendido, discriminan-
do-os especificamente no instrumento convocatório. 

- eliminar do Edital quaisquer previsões que indiquem a exigência de prévia proprie-
dade dos veículos.

Após proceder às alterações do instrumento, os responsáveis pelo certame deverão aten-
tar para o disposto no §4º do artigo 21, da Lei nº 8.666/93 e artigo 4º, inciso I, da Lei Federal 
n.º 10.520/02, com nova publicação e reabertura de prazo para formulação de propostas. 

Expeçam-se os ofícios necessários, encaminhando os autos, após o trânsito em julga-
do, para arquivamento. 

1) “9.10.3. Atestado(s) de desempenho(s) anterior(es) em limpeza pública ou similares em suas ca-
racterísticas, expedidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado e certificados pelo CREA, 
em nome da empresa licitante, contendo o local onde foram executados os serviços, comprovando 
a execução de no mínimo 50% do objeto anual a ser contratado, cujas parcelas de maior relevância 
técnica ou valor significativo que deseja participar, estão descritas a seguir:”
2)“9.10.2. – Comprovação de aptidão técnico-profissional para o desempenho do(s) objeto(s) lici-
tado(s) do(s) engenheiro(s) responsável(is) dependendo do LOTE de interesse da licitante, mediante 
apresentação de atestado(s) ou certidão(ões) acompanhado(s) de seu(s) respectivo(s) acervo(s) téc-
nico(s) expedido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, abrangendo os itens abaixo:”
3) “9.10.2.2 - Disponibilização de contêineres para resíduos orgânicos
9.10.2.3 - Fornecimento e instalação de caçambas metálicas em áreas rurais e urbanas para acon-
dicionamento de resíduos orgânicos não recicláveis. 
9.10.2.6- Fornecimento e instalação de caçambas metálicas em áreas rurais e urbanas para 
resíduos recicláveis
9.10.2.7- Disponibilização de contêineres para resíduos recicláveis;”
4) “Para o LOTE 01: a) Coleta de resíduos sólidos Domiciliares, com caminhão compactadores 
dotados com GPS, na quantidade mínima de 2.000 Ton/mês.”
5) “Para o LOTE 01: c) Fornecimento, manutenção e higienização de contêineres plásticos e metálicos.”
6) “2.18.7. A CONTRATADA será responsável pela operação, manutenção e vigilância da balança 
existente no Aterro Sanitário do Município, sob fiscalização permanente da CONTRATANTE.
2.18.7.1. A operação consiste em pesar todos os resíduos que serão depositados no Aterro Sanitá-
rio inclusive os de particulares autorizados pelo Município. 
2.18.7.2. Com relação ao monitoramento de trânsito dos veículos da CONTRATADA com o equi-
pamento de GPS, este deverá permanecer na administração da CONTRATADA que deverá dis-
ponibilizá-los à CONTRATANTE para acesso e acompanhamento da localização dos caminhões 
durante a coleta domiciliar.
2.18.7.3. Na balança que será indicada pela CONTRATANTE, outras medições poderão ser re-
alizadas mediante autorização expressa da CONTRATANTE ou deverão ser realizadas quando 
requisitado pela CONTRATANTE.”
 7) “8.11. A Prefeitura manterá servidores, no Aterro Sanitário, para operar a balança de pesagem 
dos veículos que transportam resíduos, com o objetivo de fiscalizar a apuração dos quantitativos 
a serem medidos mensalmente, bem como para controlar-lhes o acesso.”
 8) “9.9.1.8. A demonstração dos índices deverá ser assinada por contador habilitado e pelo represen-
tante legal da licitante, devidamente identificados, sendo que os índices devem ser calculados com 
duas casas decimais, arredondando-se as frações para o centésimo mais próximo, superior ou inferior.”
9) “9.7.2.4. As provas de regularidade deverão ser feitas por certidão negativa ou positiva com 
efeitos de negativa. Considera-se positiva com efeitos de negativa a certidão em que conste a 
existência de créditos não vencidos; em curso de cobrança executiva em que tenha sido efetivada 
a penhora; ou cuja exigibilidade esteja suspensa por moratória, ou depósito de seu montante 
integral, ou reclamações e recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário admi-
nistrativo ou concessão de medida liminar em mandado de segurança.”
10) “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: I - moratória; II - o depósito do 
seu montante integral; III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do 
processo tributário administrativo; IV - a concessão de medida liminar em mandado de segu-
rança. V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação 
judicial; VI – o parcelamento.”
11) “9.14. Apresentar relação completa dos veículos, equipamentos e máquinas adequados à exe-
cução dos objetos do presente certame – LOTES 01 E 02, indicando ano de fabricação, estado de 
conservação, capacidade, etc., contendo ainda declaração de que se compromete a providenciar 
a substituição de qualquer veículo ou equipamento danificado por outro de idêntica especificação 
para não ocorrer paralisação dos serviços, conforme modelo do Anexo 1 – TERMO DE REFERÊNCIA;”
12) “2.19. Os caminhões e equipamentos, preferencialmente, deverão pertencer a frota própria 
da CONTRATADA, sendo permitida a locação de equipamentos. 
2.19.1. Em caso de locação de veículos, o mesmo deverá conter as descrições e logotipo da 
empresa CONTRATADA, sendo vedada a veiculação de qualquer tipo de informação relativa à 
empresa que locou o veículo.”
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Conselheiro

Dimas
Ramalho

RELATÓRIO
1.1. Em apreciação, as CONTAS ANUAIS atinentes ao exercício de 2016, da PREFEITURA 

MUNICIPAL DE QUELUZ.
1.2. A fiscalização foi realizada pela Unidade Regional de Guaratinguetá – UR/14, que na 

conclusão de seu relatório (Evento 34), apontou falhas nos seguintes tópicos:
Item A.1 PLANEJAMENTO DAS POLÍTICAS PÚBLICAS
• A LDO não prevê critérios para limitação de empenho e movimentação financeira.
• A LDO não prescreve critérios para repasses a entidades do terceiro setor;
• O Município não editou o Plano de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos;
• Não foi observado o cumprimento da legislação relativa à pessoa com deficiência e 

as normas de acessibilidade vigentes;
• Da dotação específica para atenção prioritária à criança e ao adolescente, foi empe-

nhado e liquidado apenas 31,63%;
Item A.2 CONTROLE INTERNO
• Irregularidades noticiadas pelo Controle Interno não foram sanadas pela Administração;
Item A.3 FISCALIZAÇÃO ORDENADA/ Transparência
• Permanência de diversos desacertos, mesmo após a realização da fiscalização ordenada;
Item A.4 ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL (IEGM)
• O município regrediu a sua faixa de resultado para o menor nível de avaliação exis-

tente (baixo nível de adequação - C);
Item B.1.1 RESULTADO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
• Abertura de créditos adicionais e realização de transferências/remanejamentos/trans-

posições no montante de R$13.961.533,56 (46,63% da despesa inicialmente fixada);

TC 004041/989/16
Relator: Conselheiro Dimas Ramalho
Sessão Ordinária da Segunda Câmara

EMENTA: Parecer sobre as contas anuais da Prefeitura 
Municipal de Queluz, referente ao exercício de 2016.

CONTAS ANUAIS - QUELUZ
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• A realização de investimento correspondeu a, apenas, 1,71% da Receita Corrente Líquida;
Item B.1.3 DÍVIDA DE CURTO PRAZO
• Ausência de liquidez face aos compromissos de curto prazo;
Item B.1.6 DÍVIDA ATIVA
• Divergência entre os dados da Origem e aqueles informados ao Sistema AUDESP, 

impossibilitando nossa análise;
Item B.2.2 DESPESA DE PESSOAL
• Gasto excessivo com pessoal não resolvido no prazo legal, atingindo, em agosto de 

2015, 59,09% da Receita Corrente Líquida do Município, e 62,06% em 31/12/2016;
• Realização de concurso público e admissões sem a observância das vedações im-

postas pela LRF;
• Pagamento de hora extra a diversos profissionais, contrariando o disposto na LRF;
• O Município foi alertado por três vezes no decorrer do exercício;
Item B.3.1. ENSINO
• Apesar dos altos percentuais de aplicação na educação, o município não tem alcan-

çado bons índices na avaliação do ensino;
Item B.3.1.2 DEMAIS ASPECTOS RELACIONADOS À EDUCAÇÃO
• 5% dos professores da Educação Básica I ainda não possuem formação superior específica;
• Ausência de documentação comprobatória do cumprimento das atribuições de com-

petência do Conselho de Alimentação Escolar;
• O Município não vem atingindo as notas previstas no IDEB;
• Há insuficiência de vagas na Rede Municipal de Ensino para crianças de 0 a 3 anos, 

correspondente a 84,37% das vagas disponíveis;
• Os resultados do IDEB da rede municipal tem se revelado abaixo da média estadual, 

com tendência regressiva, com indícios de má aplicação dos recursos públicos;
 Item B.3.3.1 ILUMINAÇÃO PÚBLICA
• A Origem não assumiu os ativos da iluminação pública, posto que, por determinação 

judicial, a manutenção da Iluminação Pública ficou a cargo da concessionária de 
energia, tornando, em tese, indevida a cobrança da Contribuição;

Item B.4.1.1 PRECATÓRIOS – REGIME ESPECIAL MENSAL
• Divergências entre os valores fornecidos pelo TJ e aqueles evidenciados na Contabi-

lidade da Prefeitura;
• Inconsistência entre os valores pagos a título de requisitórios de baixa monta e 

aqueles evidenciados na documentação fornecida pela Origem;
• Devolução de cheque por divergência de assinatura, sem a devida comprovação de 

apuração do ocorrido, por meio de procedimento administrativo;
Item B.4.1.2 QUITAÇÃO DE PRECATÓRIOS ATÉ 2020 (STF)
• O Balanço Patrimonial não registra, corretamente, as pendências judiciais.
Item B.5.1 ENCARGOS
• Realização de diversos recolhimentos de FGTS e PASEP em atraso, ocasionando paga-

mento de multas e juros no montante de R$26.018,44, com proposta de devolução;
• Falha nos procedimentos de controle interno da Origem;
Item B.5.2. SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS
• Pagamentos excessivos a Secretários Municipais, com proposta de devolução no va-

lor de R$24.844,26;
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Item B.5.3.1 GASTO COM COMBUSTÍVEL
• Ausência de um controle efetivo de abastecimento da frota municipal, impossibili-

tando a realização de uma ação fiscalizatória;
Item B.5.3.2. PAGAMENTO DE MULTA DCTF
• Pagamento de diversas multas por atrasos na entrega da DCTF (Declaração de Dé-

bitos e Créditos Tributários Federais) à Receita Federal, com proposta de devolução 
no montante de R$7.229,09;

Item B.5.3.3. PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO
• Pagamento de despesas a título de multas de trânsito impostas aos veículos da frota muni-

cipal, no montante de R$7.184,50, sem o devido ressarcimento, com proposta de devolução;
 Item B.6 TESOURARIA, ALMOXARIFADO E BENS PATRIMONIAIS
• Inexistência de controle dos bens patrimoniais;
• Impossibilidade de atestar a regularidade do registro contábil dos bens móveis e 

imóveis (no montante de R$13.334.252,99);
Item C.1 FORMALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES, DISPENSAS E INEXIGIBILIDADES
• Incongruências nas informações ofertadas ao Sistema AUDESP;
Item C.1.1 FALHAS DE INSTRUÇÃO
Pregão Presencial nº 03/2016:
• Divergência entre informação do Edital e do seu Anexo;
• Realização do pregão um dia antes da data estabelecia no Edital, sem qualquer jus-

tificativa e retificações inseridas na documentação fornecida pela Origem;
• O prazo de entrega dos produtos estabelecido no Contrato é maior que aquele pre-

visto no Edital, causando restrição à ampla participação de licitantes;
• Existência de apenas uma empresa participante;
Pregão Presencial nº 18/2016:
• Incoerência entre a data do pregão (21/06/2016) e a data estabelecida no Edital 

para a entrega dos envelopes contendo a proposta comercial e documentação de 
habilitação (01/02/2016);

• Exigência de qualificação econômica-financeira sem a definição, de maneira clara e 
objetiva, dos critérios de apuração da boa situação financeira da licitante;

• Ausência de preço de referência para um dos produtos licitados;
• Não identificação da reserva do direito de preferência às Microempresas e Empresas 

de Pequeno Porte;
• Divergência entre a descrição do objeto no extrato de publicação do Edital (Merenda 

Escolar) e aquele previsto no Edital/Anexo (gêneros alimentícios);
• Não identificação das publicações dos respectivos extratos dos contratos celebrados;
Pregão Presencial nº 13/2016:
• Exigência de entrega imediata, sem qualquer justificativa que a motivasse, sendo 

que a efetiva entrega ocorreu somente 03 (três) meses após a realização do certame;
• Estabelecimento de preço mínimo para as propostas, contrariando a vedação impos-

ta pelo inciso X, art. 40 da Lei 8.666/93;
• Especificação e características, em tese, injustificadamente  restritivas;
• Exigência de funcionalidades com impossibilidade de instalação no produto licitado, 

o que pode ter restringido, desnecessariamente, a competição do certame;
• Existência de apenas uma empresa participante;
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Convite nº 05/2016:
• Ausência, no instrumento convocatório, de qualquer menção do quantitativo 

de publicações a serem realizadas, prejudicando a avaliação de eventuais 
interessados acerca do custo que a empresa vencedora teria durante a vi-
gência do contrato;

• Exigência de atestado de capacidade técnica comprovando que a licitante possui 
contrato de serviço idêntico em vigor, restringindo indevidamente a competitividade;

• Ausência de documentação comprobatória de efetivo recebimento das Cartas pelas 
empresas convidadas;

• Existência de apenas uma empresa participante, podendo ter sido ocasionado pelas 
restrições apontadas pela fiscalização;

Item C.2.3 EXECUÇÃO CONTRATUAL
EMBRAS – Empresa Brasileira de Tecnologia Ltda. (Contrato 01/2015 – Convite 24/2014)
• Constatação de que 3 (três) dos 16 (dezesseis) módulos adquiridos pela Prefei-

tura não estavam sendo utilizados, causando um dano ao erário no montante de 
R$25.575,00, com proposta de devolução;

Fernando Maxwell Oliveira Souza ME (Contrato 19/2016 – Convite 05/2016)
• Ausência de definição, no contrato, do quantitativo e valores unitários das publica-

ções, impossibilitando uma avaliação da correta adequação da execução contratual;
Item C.2.4. EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SANEAMENTO BÁSICO, COLETA E DIS-

POSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS
• Os serviços de abastecimento e distribuição de água e os de coleta e tratamento de 

esgoto são realizados pela Companhia de  Saneamento Básico do Estado de São 
Paulo – SABESP, sem qualquer suporte contratual, desde 2010;

Item D.1. CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS
• Não há divulgação, em página eletrônica, de repasses a entidades do Terceiro Setor;
• Não há divulgação, na página eletrônica do Município, do parecer prévio do 

Tribunal de Contas;
• Não adoção, por parte da Administração, de providências para a imediata e total 

regularização de falhas, tal qual determinado no Ofício CG.C.DER nº 178/2017 subs-
crito pelo Eminente Conselheiro Relator;

Item D.2 FIDEDIGNIDADE DOS DADOS INFORMADOS AO SISTEMA AUDESP
• Divergências entre os dados informados pela Origem e aqueles apurados no Sistema AUDESP;
Item D.3.1. QUADRO DE PESSOAL
• Existência de cargos comissionados cujas atribuições e requisitos não foram defini-

dos por meio de lei;
• O Decreto Municipal que dispôs sobre as atribuições de cargos comissionados está 

desatualizado, contemplando cargos não mais existentes na estrutura da Prefeitura 
e deixando de contemplar outros presentes no quadro de pessoal atual;

Item D.3.2. PAGAMENTO DE GRATIFICAÇÃO A SERVIDORES CEDIDOS
• Concessão de gratificação a servidores cedidos, vinculada ao salário mínimo, sem a 

observância das vedações impostas pela LRF, bem como do princípio constitucional 
da isonomia, com proposta de devolução no montante de R$12.100,00;

Item D.3.3. PAGAMENTO DE HORAS COMPLEMENTARES A SERVIDORES COMISSIONADOS
• Pagamentos indevidos de horas complementares a professores da rede de en-
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sino municipal que ocupavam cargos em comissão, com proposta de devolução 
no montante de R$ 46.084,66;

• Existência de parecer jurídico da própria Prefeitura atestando a ilegalidade dos pagamentos;
Item D.3.4. PAGAMENTO DE REMUNERAÇÕES ACIMA DO TETO CONSTITUCIONAL
• Pagamento de remunerações acima do teto constitucional, com proposta de devolu-

ção no valor de R$21.069,32;
Item D.3.5. CONTRATATAÇÃO DE PESSOAL SEM PROCESSO SELETIVO
• Contratação de diversos profissionais (Assistente Social, Professor de Educação Físi-

ca, Professor de História e Professor de Português) sem a comprovação de realização 
de qualquer processo seletivo;

•  Não atendimento à requisição da fiscalização;
Item D.5 ATENDIMENTO À LEI ORGÂNICA, INSTRUÇÕES E RECOMENDAÇÕES DO TRIBUNAL
• Não exatidão dos dados enviados por meio do Sistema AUDESP;
• Não atendimento à requisição da fiscalização;
• Ausência de encaminhamento de informações e documentos, previstos nas Reso-

luções e Instruções vigentes, ocasionando a abertura de processo de controle de 
prazos, instruído no eTC13519.989.16-4;

• Descumprimento de recomendações do Tribunal;
Item E.1.2 DESPESA DE PESSOAL NOS ÚLTIMOS 180 (CENTO E OITENTA) DIAS DO MANDATO
• Aumento da taxa da despesa de pessoal decorrente de atos de gestão expedidos a 

partir de 5 de julho de 2016;
• Emissão de 03 (três) alertas sobre possível descumprimento da norma fiscal;
Item E.3 VEDAÇÃO DA LEI Nº 4.320, DE 1964
• No último mês de mandato, a Prefeitura empenhou mais do que um duodécimo da 

despesa prevista.
1.3. CONTRADITÓRIO
Devidamente notificado, nos termos do artigo 30, III da Lei Complementar Estadual nº 

709/93 (Evento 37.1 – DOE de 23/08/2017), a responsável pela Prefeitura Municipal de Que-
luz não apresentou justificativas.

1.4. MANIFESTAÇÕES DAS ASSESSORIAS TÉCNICAS
Quanto aos aspectos orçamentário, financeiro, patrimonial e jurídico, as Assessorias Téc-

nicas opinaram unanimemente pela emissão de Parecer Prévio Desfavorável à aprovação das 
contas, no que foram acompanhadas por sua Chefia (Evento 55.1 a 55.4).

1.5. MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
O Ministério Público de Contas (MPC), acompanhando as conclusões da Assessoria Técni-

co-Jurídica, opinou pela emissão de Parecer Prévio Desfavorável devido ao excessivo percen-
tual de alterações orçamentárias;

 excesso reincidente de despesas com pessoal (62,06%); não atingimento das metas do 
IDEB; e nomeações de servidores mesmo durante o período de vedação imposta pelo pará-
grafo único, IV, art. 22, da LRF. Propôs, ainda, recomendações à Origem a respeito nos pontos 
tratados nos itens B.1.1, B.2.2, B.3.1, D.3.1, D.3.2, D.3.3, E.1.2 e E.3 e a aplicação de multa 
ao gestor, equivalente a 30% de seus vencimentos anuais, com respaldo na Lei 10.028/2000, 
art. 5º, III e IV, e §1º, haja vista o cometimento de infração administrativa contras as leis de 
finanças públicas, eis que não houve ordenação de medidas para recondução do montante de 
despesa total de pessoal ao limite estabelecido na LRF (Evento 65.1).
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1.6. ÍNDICE DE EFETIVIDADE DA GESTÃO MUNICIPAL – IEGM/TCESP
Nos últimos 3 (três) exercícios o município atingiu os seguintes índices de Efetividade da 

Gestão Municipal – IEGM:

Ano i-Educ i-Saúde i-Plan i-Fiscal i-Amb i-Cidade i-Gov-TI IEGM Habitantes

2014 B+ B+ C B C+ C B B 11.894

2015 C+ B C B C+ B C+ C+ 12.051

2016 B B+ C B C C+ C C+ 12.168

Os dados do quadro indicam que o município se manteve estável na nota geral do IEGM, 
se colocando no pior índice de medição (C+).

Apresentou, ainda, queda em relação aos índices i-Amb, I-Cidade e I-Gov-TI.
Destacando que o IEGM foi criado por este Tribunal com objetivo de analisar a infraes-

trutura e os processos dos entes municipais e avaliar a efetividade das políticas e atividades 
públicas desenvolvidas pelas Prefeituras Municipais e por seus gestores.

Os sete índices temáticos acima apresentados procuram avaliar, ao longo do tempo, se 
a visão e objetivos estratégicos dos municípios estão sendo alcançados de forma efetiva e, 
assim, transformados garantindo a prestação de serviços de qualidade à população. 

É o relatório.

2. VOTO

2.1. Contas anuais, pertinentes ao exercício de 2016, da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE QUELUZ.

2.2. PRINCIPAIS INVESTIMENTOS
Em 2016, a Prefeitura Municipal aplicou os recursos arrecadados da seguinte forma:

EFETIVADO ESTABELECIDO

Execução Orçamentária Superávit 7,80%

Ensino (Constituição Federal, artigo 212) 30,19% Mínimo: 25%

Despesas com Profissionais do Magistério  
(ADCT da Constituição Federal, artigo 60, XII)

99,85% Mínimo: 60%

Utilização dos recursos do FUNDEB (artigo 21, 
§2°, da Lei Federal nº 11.494/07) 

100% Mínimo: 95% no exercício 
e 5% no 1º trim. seguinte

Saúde (ADCT da Constituição Federal, artigo 
77, inciso III) 

19,96% Mínimo: 15%

Despesas com pessoal (Lei de Responsabilidade 
Fiscal, artigo 20, III, “b”)

62,06% Máximo: 54%
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2.3. DEMAIS OBRIGAÇÕES LEGAIS / CONSTITUCIONAIS

O Município efetuou os repasses à Câmara Municipal em conformidade  
com o artigo 29-A da Constituição Federal.

O Município efetuou recolhimento de encargos sociais*.

O Município quitou os precatórios devidos no exercício, bem como os
requisitórios de baixa monta.

(*) Foram constatados atrasos nos recolhimentos de FGTS e PASEP

Os dados dos quadros acima revelam que o Executivo de Queluz cumpriu os limites cons-
titucionais de aplicação na Educação e na Saúde, assim como apresentou equilíbrio na gestão 
orçamentária e financeira.

 Entretanto, foram evidenciadas falhas relevantes no setor de Despesas de Pessoal, associadas 
a impropriedades na gestão da educação municipal; no setor de pessoal e subsídio dos agentes 
políticos, que não foram justificadas, comprometendo assim os presentes demonstrativos.

2.4. IMPROPRIEDADES QUE COMPROMETEM AS CONTAS ANUAIS
2.4.1DESPESA DE PESSOAL
A instrução processual revelou que as despesas de pessoal do Executivo atingiram 

62,06% da Receita Corrente Líquida no encerramento do exercício em exame, contrariando 
a regra do artigo 20, III, “b”, da Lei de Responsabilidade Fiscal, que fixa o limite máximo de 
54%, falha que, por si só, é suficiente para comprometer as contas anuais.

Registre-se que a Prefeitura não diminuiu as despesas de pessoal no prazo fixado pelo art. 
23, c/c art. 66 da LRF, segundo o qual deveria reconduzir o índice a valor abaixo do limite legal 
em um prazo de quatro quadrimestres, sendo que 1/3 (um terço) do excesso apurado deveria 
ter sido eliminado nos dois quadrimestres subsequentes àquele em que o limite foi superado.

Piora ainda mais o cenário o fato de se tratar de fato reincidente, tendo em vista que 
municipalidade vem registrando despesas de pessoal acima do limite legal desde dezembro 
de 2013. Isso sinaliza descaso do Poder Executivo Municipal no sentido de promover a ade-
quação de seus gastos, bem como desídia frente aos 03 (três) alertas emitidos por esta Corte 
de Contas1 e recomendações feitas nas contas dos exercícios anteriores.

Além disso, a Prefeitura realizou Concurso Público (Edital nº 01/2016); efetuou pagamen-
to de gratificação (de 25% sobre o salário mínimo) a servidores cedidos ao TJ-SP; nomeou 
servidores para cargos em comissão; e pagou hora extra a diversos profissionais, condutas 
vedadas pelo artigo 22, parágrafo único da LRF.

Agrava a situação das contas municipais o aumento da taxa da despesa de pessoal decor-
rente de atos de gestão expedidos a partir de 5 de julho de 2016. Conforme bem demonstra 
o órgão de instrução a Origem editou diversas Portarias de nomeações para cargos comissio-
nados durante o período de vedação, restando caracterizado o descumprimento ao artigo 21, 
parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Cumpre, portanto, alertar a municipalidade que essa situação implica em diversas limi-
tações listadas no art. 23, § 3º e no parágrafo único do art. 22 da Lei de Responsabilidade 
Fiscal2, bem como determinar a adoção de medidas efetivas para recondução do gasto com 
pessoal a índice abaixo do limite prudencial.
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Por fim, o quadro delineado acima evidencia a omissão do Executivo frente aos alertas 
emitidos por esta E. Corte de Contas, e infringência ao princípio da gestão equilibrada previs-
to no artigo 1º, §1º, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Diante disso, acolhendo sugestão do 
Ministério Público de Contas, entendo  que essa conduta caracteriza infração administrativa 
contra as finanças públicas, conforme dispõe o artigo art. 5º, IV, da Lei 10.028/00:

Art. 5º Constitui infração administrativa contra as leis de finanças públicas:
IV – deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos prazos da lei, a 

execução de medida para a redução do montante da despesa total com 
pessoal que houver excedido a repartição por Poder do limite máximo.

§ 1º A infração prevista neste artigo é punida com multa de trinta por cen-
to dos vencimentos anuais do agente que lhe der causa, sendo o pagamento 
da multa de sua responsabilidade pessoal.

§ 2º A infração a que se refere este artigo será processada e julgada pelo 
Tribunal de Contas a que competir a fiscalização contábil, financeira e orça-
mentária da pessoa jurídica de direito público envolvida.

Isso posto, com base no dispositivo legal acima transcrito, aplico multa de 30% dos 
vencimentos anuais percebidos em 2016 pela Ordenadora de Despesa, a Prefeita 
Ana Bela Costa Torino, sendo o pagamento da multa de sua responsabilidade pessoal, 
conforme preceituado na parte final do § 1º.

2.4.2 ENSINO
O Executivo Municipal aplicou na educação básica, o percentual de 30,19%, em obser-

vância ao piso de 25% estabelecido no art. 212 da Carta Magna. Empregou, ainda, 99,85% 
do FUNDEB na remuneração dos profissionais do Magistério, dando cumprimento ao artigo 
60, inciso XII, do ADCT. Ademais, aplicou-se 100% do FUNDEB recebido no exercício, em 
atendimento ao disposto no art. 21 da Lei nº 11.494/07.

Porém a Fiscalização constatou elevado déficit de vagas na rede Municipal de Ensino, 
correspondente a 84,37% das vagas disponíveis na Rede Municipal.

Além disso, o IEGM aponta que o Município não possui estudo para levantar sua deman-
da reprimida de alunos, além de constatar que não há programa específico para desenvolver 
as competências de leitura e escrita de seus alunos, e não ter ocorrido durante o exercício 
distribuição de uniformes na rede municipal.

Ainda, parte dos professores da Municipalidade não possui  formação específica de nível 
superior, obtida em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam.

Igualmente, verificou-se que várias atribuições do Conselho Municipal de Alimentação 
Escolar não foram cumpridas no exercício em análise. O Conselho de Alimentação Escolar foi 
disciplinado nos artigos 18 e 19 da Lei Federal nº 11.947/09, e possui atribuições permanen-
tes de fiscalização, deliberação e assessoramento para assuntos ligados à merenda escolar.

Por fim, consulta ao site do INEP revela sensível piora no IDEB do Município nos anos finais 
durante as últimas medições do índice, além da nota estar bem abaixo das metas projetadas:

IDEB 8º e 9º ANOS FINAIS ENSINO FUNDAMENTAL

ANOS 2009 2011 2013 2015

Ideb Observado 4.1 4.3 4.1 3.8

Metas Projetadas 4.7 4.9 5.3 5.7
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A soma das falhas acima descritas está refletindo diretamente nos índices na avaliação 
e qualidade do ensino oferecido à população e, assim, também comprometem as presentes 
contas, especialmente por se tratar de falhas reincidentes que já foram objeto de críticas e 
recomendações deste Tribunal por ocasião da análise das Contas de 2013 (TC-2037/026/13) 
e de 2015 (TC- 2602/026/15).

Portanto, determino que o Executivo Municipal reavalie seus investimentos no ensino, vi-
sando não só a aplicação do piso constitucional, mas principalmente  a qualidade dos serviços 
ofertados à população.

Determino, igualmente, que o executivo elimine rapidamente o déficit de 238 vagas na 
rede municipal de ensino, correspondente a 84,37% das vagas disponíveis, garantindo a 
universalidade do serviço prestado à população.

Adicionalmente, o atual gestor municipal deverá adotar medidas imediatas voltadas a sane-
ar as inadequações constatadas em relação à gestão na área de educação pública do Município, 
além de providências voltadas ao pleno e efetivo funcionamento dos referidos Conselhos.

A atual Administração deverá, no prazo de 90 dias, informar a esta Corte quais provi-
dências foram adotadas em face das irregularidades constatadas.

A Fiscalização, no próximo roteiro in loco, deverá verificar as ações efetivamente execu-
tadas pelo atual gestor.

2.4.3. PESSOAL
No setor de pessoal constatou-se que os cargos comissionados não possuem suas atri-

buições definidas em Lei, impossibilitando a aferição das características de direção, chefia ou 
assessoramento exigidas pelo artigo 37, V, da Constituição Federal.

A análise das atribuições dos cargos com provimento em comissão é fato comumente 
observado nos órgãos jurisdicionados, e que tem sido objeto de crítica e recomendação por 
este Tribunal de Contas há muito tempo.

Aliás, a jurisprudência consolidada nesta Corte converge com o entendimento adotado 
pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, a exemplo da decisão proferida nos autos da Ação 
Direta de Inconstitucionalidade nº 2113763- 57.2014.8.26.00003:

Anota-se, para constar, que a simples denominação de cargos públi-
cos como sendo de direção, chefia ou assessoria, por si só, não justi-
fica a dispensa do concurso público, uma vez que “a criação de cargo em 
comissão em moldes artificiais e não condizentes com as praxes de nosso 
ordenamento jurídico e administrativo só pode ser encarada como inaceitável 
esvaziamento da exigência constitucional de concurso” (Hely Lopes Meirelles, 
“Direito Administrativo Brasileiro”, 18ª ed, São Paulo, p. 378).

[...]
Este C. Órgão Especial tem reiteradamente decidido nesse sentido, com desta-

que para o julgamento da ADIN nº 0260051-76.2012.8.26.0000, Rel. Caetano La-
grasta, j. 05/06/2015, quando questão semelhante foi definida nos seguintes termos:

“Os cargos de provimento em comissão, da Lei Municipal atacada, foram 
criados para o exercício de funções estritamente burocráticas, técnicas 
ou profissionais, de funções rotineiras, próprias dos cargos de pro-
vimento efetivo e, por isso, nos termos do art. 115, II, da CE, devem 
ser preenchidos por concurso público de provas, ou de provas e títulos, 
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especialmente porque não exigem de seu ocupante nenhuma relação 
especial de fidelidade ou de confiança com a autoridade nomeante. 
Vale dizer, ainda que haja contato direto com o agente político ou autoridade, 
não são cargos em comissão.

Sobre esse aspecto, conveniente destacar que os cargos em comissão devem ser utiliza-
dos nos casos permitidos pela Constituição Federal, ou seja, no desempenho das funções de 
assessoramento, chefia e direção.

Ante o exposto, determino que Executivo de Queluz se ajuste ao teor do mencionado 
dispositivo constitucional, e das decisões convergentes desta Corte, do Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo e do Supremo Tribunal Federal, promova a revisão da mencionada 
legislação e, caso efetivamente necessária a manutenção no quadro de pessoal, passe a pro-
ver os aludidos cargos através de concurso público específico para cada função, nos moldes 
estabelecidos pelo artigo 37, II da Carta Magna.

Falhas foram encontradas também em pagamentos indevidos de horas complementares 
a professores da rede de ensino municipal que ocupavam cargos em comissão, fato ratificado 
por parecer jurídico da própria Prefeitura atestando a ilegalidade dos pagamentos. Neste 
sentido determino ao Executivo Municipal que cesse imediatamente os pagamentos de ho-
ras-extras aos servidores ocupantes de cargos de livre provimento.

Pagamentos irregulares também ocorreram a servidores cedidos ao Tribunal  de Justiça do Estado 
de São Paulo através da concessão de gratificação de 25% (sobre o salário mínimo). Tais pagamentos 
além de ferirem o princípio constitucional da isonomia, atentam contra o inciso IV do art. 7º da Carta 
Magna, pois é vedação de vinculação de qualquer vantagem do servidor ao salário mínimo.

Portanto, determino que o Executivo de Queluz cesse imediatamente os pagamentos, ou, 
promova a revisão da lei, fixando critérios e parâmetros objetivos para fixação do valor do 
benefício, pois a concessão da referida gratificação, mesmo que prevista em Lei Municipal, 
acarreta vantagens indevidas ao beneficiário e contraria os princípios norteadores da Admi-
nistração Pública (isonomia, impessoalidade, moralidade, previstos no artigo 37 da Constitui-
ção Federal e no artigo 111 da Constituição Estadual Paulista).

Igualmente, a Fiscalização constatou que o Município realizou contratações de pessoal 
em descompasso com o art. 37, incisos II e IX, da Constituição, para a execução de funções 
de natureza típicas do Estado (Assistência Social, Professor de Educação Física, Professor de 
História e Professor de Português).

Não há nos autos demonstração da realização de processo seletivo, conforme estabeleci-
do por esta Corte no TC-A 15.248/026/044.

Tais atividades deveriam ser realizadas através da contratação por concurso público ou 
processo seletivo nos moldes do art. 37, IX, da CF, permanecendo injustificáveis os recruta-
mentos de pessoal através de pagamentos diretos a profissionais autônomos.

Diante dos fatos determino à Prefeitura Municipal de Queluz a suspensão das contrata-
ções diretas (mão de obra terceirizada) e a imediata realização de concursos públicos e/ou 
processos seletivos para o preenchimento das funções e cargos inerentes às atividades de 
Estado, principalmente nas áreas de Educação e Assistência Social, dando total atendimento 
aos preceitos Constitucionais que regem a matéria5.

Finalmente, mais um ponto constatado diz respeito ao pagamento de remunerações que 
excederam o teto constitucional.
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Segundo os exames da fiscalização houve pagamentos para médicos pela Prefeitura Muni-
cipal, em todos os meses de 2016, cujos valores ultrapassaram o subsídio do Prefeito Municipal.

Referidos pagamentos não encontram suporte no regramento constitucional que rege 
a matéria, artigo 37, XI, da Constituição Federal, e, portanto, são irregulares. Citada norma 
determina expressamente a observância do teto remuneratório:

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:

(...)

XI - a remuneração e o subsídio dos ocupantes de cargos, funções e em-
pregos públicos da administração direta, autárquica e fundacional, dos mem-
bros de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 
dos Municípios, dos detentores de mandato eletivo e dos demais agentes 
políticos e os proventos, pensões ou outra espécie remuneratória, percebi-
dos cumulativamente ou não, incluídas as vantagens pessoais ou de qualquer 
outra natureza, não poderão exceder o subsídio mensal, em espécie, 
dos Ministros do Supremo Tribunal Federal, aplicando-se como limite, nos 
Municípios, o subsídio do Prefeito, e nos Estados e no Distrito Federal, o 
subsídio mensal do Governador no âmbito do Poder Executivo, o subsídio dos 
Deputados Estaduais e Distritais no âmbito do Poder Legislativo e o subsidio 
dos Desembargadores do Tribunal de Justiça, limitado a noventa inteiros e 
vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Mi-
nistros do Supremo Tribunal Federal, no âmbito do Poder Judiciário, aplicável 
este limite aos membros do Ministério Público, aos Procuradores e aos Defen-
sores Públicos; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 41, 19.12.2003)

Deste modo, a remuneração e os subsídios dos ocupantes de cargos públicos não pode-
riam ter excedido o subsídio mensal do chefe do Executivo.

Ante os fundamentos expostos, determino à Prefeitura de Queluz que promova a reade-
quação da remuneração de todos os servidores e cesse  imediatamente os pagamentos que 
excedam a remuneração do Prefeito Municipal, podendo, eventualmente, ser responsabilizado 
pessoalmente a promover o ressarcimento ao erário em caso de novos pagamentos ilegais.

Deixo de determinar a análise da matéria em processo autônomo tendo em vista que o valor total 
pago a maior (R$21.069,32) não justifica a abertura de autos apartados para essa finalidade. Todavia, 
determino que o atual gestor adote medidas e destinadas à recuperação dos referidos pagamentos.

A atual Administração deverá, no prazo de 90 dias, informar a esta Corte quais provi-
dências foram adotadas para reaver os valores pagos indevidamente.

2.4.4. SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS
O pagamento de subsídios acima do valor fixado a agentes políticos é mais uma falha que 

contribui para a emissão de parecer desfavorável.
A equipe técnica constatou pagamentos indevidos a 4 (quatro) Secretários Municipais que to-
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talizaram R$24.844,26, decorrentes de verbas intituladas como quinquênios, sexta parte, progres-
são funcional, pós graduação, Gratificação, Complementação de Jornada e Salário Comissionado.

Lembrando que pagamentos dessa natureza são vedados expressamente pelo artigo 39, 
§4º da Constituição Federal:

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, 
no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para 
os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações 
públicas.

(...)
§ 4º O membro de Poder, o detentor de mandato eletivo, os Ministros de 

Estado e os Secretários Estaduais e Municipais serão remunerados exclusiva-
mente por subsídio fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer 
gratificação, adicional, abono, prêmio, verba de representação ou outra espé-
cie remuneratória,  obedecido, em qualquer caso, o disposto no art. 37, X e XI.

Apesar da irregularidade dos pagamentos, adotando o mesmo entendimento acima ex-
posto, o valor envolvido não justifica a abertura de processo específico para promover o 
ressarcimento ao erário. Contudo, fica determinado ao atual gestor a adoção de medidas 
voltadas ao ressarcimento desses pagamentos ao erário.

A atual Administração deverá, no prazo de 90 dias, informar a esta Corte quais providên-
cias foram adotadas para recomposição do erário.

2.5. OCORRÊNCIAS QUE DEMANDAM RECOMENDAÇÕES OU DETERMINAÇÕES
2.5.1. FINANÇAS
O município demonstrou equilíbrio na gestão orçamentária e financeira. O superávit or-

çamentário de R$ 2.561.544,37, correspondente a 7,80%, reverteu o resultado financeiro 
negativo, vindo do ano anterior, para R$ 98.499,23.

A despeito do equilíbrio orçamentário, o executivo realizou alterações orçamentárias que 
correspondem a 46,63% do orçamento fixado inicialmente. Portanto, recomendo à Origem que 
balize a abertura de créditos adicionais aos limites previstos na Lei Orçamentária Anual e deixe de 
proceder a alterações orçamentárias em elevados percentuais, como apurado no caso em exame.

O elevado percentual de alteração orçamentária, fundada exclusivamente em autoriza-
ção genérica prevista na LOA, como constatado no caso dos autos, compromete o processo 
democrático, afigurando-se situação anômala, em que o Chefe do Executivo se investe de um 
poder que favorece a desmandos, ao imediatismo.

Ressaltando, que embora, tanto no § 8º do artigo 165 da Constituição Federal como no 
artigo 7º, I, da Lei Federal nº 4.320/64, não haja determinação expressa que limite o per-
centual de abertura de créditos suplementares à estimativa de inflação, este Tribunal vem, 
reiteradamente, recomendando que a alteração da peça de planejamento por intermédio de 
créditos adicionais não extrapole o índice inflacionário.

Demais disso, apesar da evolução em relação ao exercício anterior, o Município não pos-
suía liquidez para honrar todos os compromissos de curto prazo, possuindo liquidez de R$ 
0,87 para cada R$ 1,00 de dívida. Houve  ainda um pequeno aumento na Dívida de Longo 
Prazo. Razão pela qual a recomendo à Origem que mantenha esforços voltados à garantia 
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do equilíbrio das contas, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal, valendo-se para tanto 
do adequado planejamento orçamentário e do acompanhamento contínuo de sua execução.

Finalmente, conforme se depreende dos Relatórios de Gestão Fiscal do Poder Executivo, 
foram observados os limites e condições impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) 
referentes à dívida consolidada líquida, concessões de garantias, operações de crédito e an-
tecipação de receitas orçamentárias.

Nada obstante, não atendeu o art. 59, § 1º da Lei nº 4.320/64, pois empenhou mais do 
que um duodécimo da despesa prevista no último mês de mandato, contudo, este Tribunal 
tem afastado a aplicação deste dispositivo legal quando se verifica o atendimento ao dispos-
to no art. 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal6.

2.5.2 LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA
Os exames da fiscalização – Fiscalização Ordenada – revelaram que a Prefeitura Munici-

pal de Queluz atende parcialmente as Leis de Transparência e Acesso à Informação.
Alerto o gestor que a transparência da gestão e o acesso à informação possuem suas di-

retrizes traçadas pelos art. 5º, XXXIII, art. 37, caput e § 3º, II do e art. 216, § 2º da Constituição 
Federal, além da LC 131/09 e LF 12.527/11, e, portanto devem ser integralmente atendidas 
pelos entes Municipais.

Saliento, inclusive, que na data de 13/04/2018, acessei o portal da transparência da Pre-
feitura e constatei, por exemplo, que ainda não há divulgação das remunerações dos servido-
res e das diárias e passagens listadas por favorecido.

Ante o exposto, determino à Origem que corrija as pendências apontadas pela Fiscaliza-
ção, assim atendendo plenamente a legislação de regência.

A Fiscalização deverá verificar as ações efetivamente concretizadas no próximo roteiro 
de inspeção “in loco”.

2.5.3. LICITAÇÕES E CONTRATOS
A fiscalização apontou, no item C.1.1 do seu relatório, diversas irregularidades nos certa-

mes licitatórios realizados pela Prefeitura Municipal.
Acerca da formalização das licitações, a fiscalização anotou que há falhas relativas à 

realização dos certames antes da data prevista em Edital, prazo de entrega dos produtos 
estabelecido no Contrato é maior que aquele previsto no Edital, não identificação da reserva 
do direito de preferência às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, estabelecimento 
de preço mínimo para as propostas, contrariando a vedação imposta pelo inciso X, art. 40 da 
Lei 8.666/93 entre outras.

Tais falhas foram constatadas nos Pregões nº 03/2016, nº 13/2016 e 18/2016 e no Convite 
nº 05/2016, e por se tratarem de falhas substanciais e que sequer foram justificadas pela 
Origem ou pela responsável, deverão ser analisadas em autos próprios.

No que tange às falhas descritas no item C.2.3, alerto desde já o Executivo de Queluz, 
que a necessidade de celeridade nas contratações impõe ao Poder Público, a obrigação de 
planejar antecipadamente suas ações, e não afasta a obrigatoriedade da aplicação da Lei de 
Licitações e da Lei Federal nº 4.320/64.

As ocorrências constatadas na execução dos Contratos 01/2015 e 05/2016, pelo 
valor envolvido não comportam análise em autos específicos, contudo, demandam 
nova recomendação à Origem para que atente para as disposições da Lei Federal nº 
8.666/93, e passe a definir objetivamente o objeto das suas contratações e os critérios 
de pagamentos.
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2.6. APONTAMENTOS REMANESCENTES
Em relação falta de envio ou inconsistência das informações prestadas ao Sistema 

Audesp, assinaladas nos itens B.1.6, C.1, D.2 e D.5, recomendo ao Executivo Municipal 
que se submeta integralmente às diretrizes da legislação de regência e normas supletivas 
editadas por este Tribunal, preservando o formalismo legal que reveste os lançamentos 
da contabilidade pública, a divulgação de demonstrativos e assegurando a fidedignidade 
da transmissão destes dados ao Sistema eletrônico de prestação de contas.

No que tange aos apontamentos registrados nos itens A.1 Planejamento das Políticas 
Públicas, B.4.1.1 Precatórios – Regime Especial Mensal, B.4.1.2 Quitação de Precatórios 
até 2020 (STF), B.5.3.1 Gasto com Combustível, B.6 Tesouraria, Almoxarifado e Bens 
Patrimoniais e C.2.4. Execução dos Serviços de Saneamento Básico, Coleta e Disposi-
ção Final dos Resíduos Sólidos, diversas foram as falhas apontadas pela Fiscalização. 
Tais apontamentos não são inéditos na Prefeitura de Queluz, visto que já foram objeto 
de recomendações e determinações nos pareceres das contas de 2015, tratadas no TC-
2602/026/15, 2014, tratadas no TC – 510/026/14 e 2013, tratadas no TC-2037/026/13, 
portando deverão ser regularizados imediatamente pelo atual gestor.

 As demais falhas tratadas nos itens A.2 Controle Interno, A.4 Índice de Efetividade da 
Gestão Municipal (IEGM), B.3.3.1 Iluminação Pública, B.5.3.2. Pagamento de multa DCTF, 
B.5.3.3. Pagamento de Multa de Trânsito podem ser relevadas, recomendando-se a adoção 
de medidas corretivas para que não se repitam nos exercícios futuros. A Fiscalização deverá 
verificar as ações efetivamente concretizadas no próximo roteiro de inspeção “in loco”.

2.7. CONCLUSÃO
Ante o exposto, no mérito, VOTO pela emissão de PARECER DESFAVORÁVEL à apro-

vação das contas anuais, atinentes ao exercício de 2016, da PREFEITURA MUNICIPAL DE 
QUELUZ, ressalvando os atos pendentes de apreciação por esta Corte, aplicando-se à res-
ponsável pelas contas, Ana Bela Costa Torino, pena de multa, fixada em 30% dos seus 
subsídios anuais, com fundamento no artigo 5º, IV, da Lei 10.028/2000, a ser recolhida ao 
Fundo Especial de Despesa deste Tribunal.

Determino, à margem do Parecer, a expedição de ofício à Origem, com as seguintes reco-
mendações, alertas e determinações:

• Balize a abertura de créditos adicionais aos limites previstos na Lei Orçamentária 
Anual e deixe de proceder a alterações orçamentárias em elevados percentuais (re-
comendação);

• Extrapolar o limite de despesa de pessoal implica em diversas limitações listadas 
no art. 23, § 3º e no parágrafo único do art. 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal 
(alerta);

• Adote medidas efetivas para recondução do gasto com pessoal a índice abaixo do 
limite prudencial (determinação);

• Adote medidas voltadas a sanear as inadequações constatadas em relação à gestão 
na área de educação pública do Município (determinação);

• Regularize o quadro de pessoal no que diz respeito aos cargos em comissão, nos 
moldes do artigo 37, II e V, da Constituição Federal (determinação);

• Cesse imediatamente os pagamentos de horas-extras aos  servidores ocupantes de cargos de 
livre provimento (determinação);
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• Cesse imediatamente os pagamentos de gratificação a servidores cedidos ao Tribunal de Jus-
tiça do Estado de São Paulo, ou, promova a revisão da lei, fixando critérios e parâmetros 
objetivos para fixação do valor do benefício (determinação);

•  A imediata suspensão das contratações diretas (mão de obra terceirizada) e a imediata rea-
lização de concursos públicos e/ou processos seletivos para o preenchimento das funções e 
cargos inerentes às atividades de Estado, principalmente nas áreas de Educação e Assistência 
Social (determinação);

• Promova a readequação da remuneração de todos os servidores e cesse imediatamente os 
pagamentos que excedam a remuneração do Prefeito Municipal (determinação);

• Observe com rigor as normas da Lei Federal nº 8.666/93 e das Súmulas desta E. Corte de 
Contas em seus certames licitatórios (determinação);

• Celeridade nas contratações impõe ao Poder Público a obrigação de planejar antecipadamen-
te suas ações, e não afasta a obrigatoriedade da aplicação da Lei de Licitações e da Lei Federal 
nº 4.320/64 (alerta);

• Cumpra a Lei de Transparência e disponibilize todos os dados exigidos pela Carta Magna e leis 
de regência da matéria (determinação);

• Submeta integralmente às diretrizes da legislação de regência e normas supletivas editadas 
por esta Corte, preservando o formalismo legal que reveste os lançamentos da contabilidade 
pública, a divulgação de demonstrativos e assegurando a fidedignidade da transmissão des-
tes dados ao Sistema Audesp (recomendação);

• Cumpra as instruções, recomendações e determinações do Tribunal de Contas (determinação); e
• Adote medidas objetivando não reincidir nas falhas apontadas nos itens A.2 Controle Interno, 

A.4 Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM), B.3.3.1 Iluminação Pública, B.5.3.2. 
Pagamento de multa DCTF, B.5.3.3. Pagamento de Multa de Trânsito (recomendação);

Por fim, proponho a remessa imediata do relatório da fiscalização e deste parecer ao 
Ministério Público Estadual, tendo em vista as falhas no setor de pessoal e de licitações, 
para adoção de medidas de sua alçada.

Proponho, ainda, a expedição imediata de ofício a Prefeitura Municipal de Queluz para 
que, no prazo de 90 dias, informe a esta Casa as providências adotadas relativamente à 
gestão da educação municipal; cobrança dos valores pagos indevidamente acima do teto 
constitucional aos médicos; e pagamentos acima do teto constitucional a 4 (quatro) Secre-
tários Municipais.

É como voto.

1) art. 59, §1º, II, da LRF.
2) i) receber transferências voluntárias; (ii) obter garantia, direta ou indireta, de outro ente; e (iii) contratar 
operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à 
redução das despesas com pessoal (art. 23, §3º, I a III, da LRF).
3) Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. DJE: 25.02.15.
4) DELIBERAÇÃO - TC-A 15248/026/04 Dispõe sobre a contratação de pessoal por prazo determinado. Ar-
tigo 1º - A admissão de pessoal por prazo determinado para atendimento de situação de excepcional inte-
resse público deve, sempre, ser precedida de processo seletivo, salvo os casos de comprovada emergência 
que impeçam sua realização; Artigo 2º - As leis municipais deverão ser ajustadas à regra do inciso II, do 
artigo 37, da Constituição Federal. Artigo 3º - A presente Deliberação passa a produzir efeitos a contar da 
data de sua publicação. São Paulo, 16 de junho de 2004. RENATO MARTINS COSTA - Presidente e Relator.
5) Inciso IX do art. 37 da Constituição Federal. Princípios da Legalidade, Impessoalidade, Moralidade, 
Publicidade e Eficiência.
6) Vide TC-1629/026/12.

JURISPRUDÊNCIA



122 Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP)

RELATÓRIO
1.1 Trata-se do exame prévio do edital da concorrência pública nº 05/18, do tipo maior 

oferta, elaborado pela PREFEITURA MUNICIPAL DE COTIA, para a “outorga de permissão 
para prestação e exploração do serviço público de transporte coletivo de passageiros do 
Município de Cotia - SP, operado com veículos de pequeno porte para transporte coletivo de 
passageiros na área de operação, englobando todas as linhas atuais do serviço alternativo, 
conforme descrito no edital e seus anexos”.

1.2 A VIAÇÃO RAPOSO TAVARES LTDA., inicialmente, informou ser a atual prestadora 
do serviço convencional de transporte coletivo no Município, tendo firmado o Contrato de 
Concessão nº 55/14, decorrente da concorrência pública nº 03/2013.

Prosseguiu aduzindo que o Sistema de Transporte Coletivo Municipal de Cotia é “prestado, 
oficialmente, por dois tipos de serviços distintos, quais sejam, o Regular e o Alternativo (de acordo, 
inclusive com a Lei Municipal nº 1.479/2009)”, sendo que este último seria de caráter alimentador, 
ou seja, serviria para promover o acesso de usuários em localidades não abrangidas pelo serviço 
convencional mediante o uso de transporte coletivo de pequeno porte (micro-ônibus).

TCs 013191.989.18-5 e 013253.989.18-0
Relator: Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo
Sessão Ordinária do Tribunal Pleno

Conselheiro

Sidney 
Estanislau
Beraldo

EMENTA: Exame prévio do edital da concorrência pública nº 05/18, do tipo 
maior oferta, que tem por objeto a “outorga de permissão para prestação e 
exploração do serviço público de transporte coletivo de passageiros do Mu-
nicípio de Cotia - SP, operado com veículos de pequeno porte para transporte 
coletivo de passageiros na área de operação, englobando todas as linhas 
atuais do serviço alternativo”.

TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS 
DO MUNICÍPIO DE COTIA 
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Fixadas estas premissas, passou a questionar os seguintes aspectos do procedimento licitatório:
a) Prazo estipulado para a prestação dos serviços pelos permissionários1, visto que o 

período de 10 (dez) anos previsto no artigo 13 da Lei municipal nº 1.479/09, alterada re-
centemente (06-12-17) pela Lei municipal nº 1.996/17, seria incompatível com a natureza 
jurídica precária do instituto da permissão;

b) Modificação na definição do “serviço alternativo”2, que passou a ter o sentido de suprir 
ou complementar um serviço e não o de auxiliar como determinou a Lei municipal nº 1.479/09, 
“ensejando o entendimento de que o serviço convencional regulamente prestado pela Conces-
sionária, não seria capaz de fornecer transporte coletivo aos munícipes a contento”;

c) Sobreposição das linhas alternativas propostas no edital de permissão com aquelas 
já prestadas na operação dos serviços convencionais, atingindo a “arrecadação tarifária 
da Representante, causando grande prejuízo a Concessionária, comprometendo, assim, a 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do Contrato de Concessão”;

d) Discrepância em relação à previsão de que o valor da tarifa cobrada deveria ser com-
patível com a qualidade do serviço prestado3, visto que o sistema convencional demanda 
uma qualidade superior e, consequentemente, maiores investimentos, o “que tornaria im-
própria a equivalência do valor da tarifa de ambos os sistemas”.

1.3 Por sua vez, JCN SOLUÇÕES EIRELI. acrescentou as seguintes censuras contra os 
dispositivos do ato convocatório:

e) Vedação à participação de empresas reunidas em consórcio4;
f) Permissão à “contratação de cooperativas5 para serviços em que estejam presentes 

os requisitos para configuração de relação de emprego”;
g) Falta de indicação dos custos unitários estimados dos serviços, como a “composição 

da mão de obra, insumos e BDI aplicado”;
h) Utilização de dados técnicos defasados, “levando em conta informações da popula-

ção do município em 20106 ou até em 20077”; e
i) Exigência de antecipação do pagamento da outorga8.
1.4 Ante a existência de indícios de restrição indevida à competitividade, a suspensão 

do certame foi decretada e a medida liminar referendada por este E. Plenário.
1.5 Regularmente notificada, a Administração argumentou não ser “função inerente do 

Exame Prévio de Edital analisar a constitucionalidade, regularidade, conveniência e opor-
tunidade de legislação sancionada, promulgada e publicada pelo Chefe do Poder Executivo 
Municipal”. Sustentou que devem ser presumidas “como válidas as leis e os atos normati-
vos emanados do Poder Legislativo até decisão em contrário do Poder Judiciário”.

Nesse sentido, mencionou que “a alteração legislativa quanto ao prazo permite o adequado equi-
líbrio econômico-financeiro contratual, pois um prazo de apenas 2 (dois) anos não seria suficiente 
para que os investimentos fossem amortizados na permissão, afastando potenciais licitantes”.

Esclareceu que a diferenciação dos serviços alternativo e convencional estaria “no ca-
ráter de complementaridade, principalmente porque o SERVIÇO ALTERNATIVO atua com 
veículos menores, muitas vezes atendendo as regiões do município onde os ônibus do SER-
VIÇO CONVENCIONAL não atendem”.

Assim, ponderou que a situação proposta pela Representante de que todas as linhas 
do serviço alternativo fossem “alimentadoras” seria absurda, pois levaria todos os usuários 
a interromper sua viagem em algum ponto para se transferir para o serviço convencional.

Afirmou que o serviço alternativo teria a função de ampliar o acesso dos usuários não 
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necessariamente ao serviço convencional, mas ao sistema de transporte coletivo municipal, 
de caráter público e universal.

Disse que “o serviço alternativo de transporte coletivo de passageiros deve ser integra-
do ao Sistema de Transporte Público de Passageiros do Município em caráter complementar 
ao transporte público coletivo de passageiros, visando suprir a demanda de passageiros 
decorrente da insuficiência ou de ausência de atendimento pelo serviço convencional de 
transporte coletivo municipal”, tratando-se de uma “alternativa ao transporte público, rea-
lizado em caráter opcional e diferenciado em deslocamentos dentro do Município”.

Expôs que o Anexo II evidenciaria que o certame objetiva a complementação do trans-
porte, inexistindo “pura e simplesmente sobreposição das linhas alternativas propostas no 
Edital com aquelas já prestadas na operação dos serviços convencionais”, mas “uma con-
jugação de esforços para a efetivação da política pública de transporte coletivo”.

Concernente às questões relacionadas à compatibilidade da tarifa e à falta de indicação 
de custos unitários, com a composição da mão de obra, insumos e BDI aplicado, apresentou 
estudo técnico de diagnóstico e diretrizes de organização do serviço alternativo de trans-
porte coletivo, com planilhas de estudo do equilíbrio econômico- financeiro da contratação 
com a tarifa vigente, acompanhado dos custos estimados dos serviços.

Pontuou que a possibilidade de participação de empresas reunidas em consórcio, por 
força do disposto no artigo 33 da Lei de Licitações, gravitaria no campo da discricionarieda-
de do Administrador, não tendo vislumbrado, em razão da existência de inúmeras empresas 
atuantes no ramo, a necessidade dessa previsão.

Arrazoou que o objeto não se destina à contratação de serviços de complexidade téc-
nica que abranja diversos segmentos de mercado, como o dos sistemas de bilhetagem 
eletrônica e de monitoramento e vigilância de frota, a justificar a participação de consórcio.

Quanto às cooperativas, defendeu inexistir óbice legal à sua contratação, acrescentando 
que a Constituição Federal teria buscado “fortalecer as cooperativas, vedando a interferên-
cia estatal para a sua criação e funcionamento (art. 5°, XVIII), além de traçar diretrizes ao 
legislador ordinário visando incentivar o cooperativismo (arts. 174, §2º, 187, VI e 192, VIII) e 
determinar que seja dado adequado tratamento tributário ao ato cooperativo (art. 146, III, c)”.

Reconheceu que os números utilizados foram extraídos do Censo de 2010, esclarecendo 
que o último levantamento, realizado em 2017, ainda não teria sido publicado, bem assim 
que o IBGE possuiria apenas projeções.

Por fim, aduziu que a antecipação de parte da outorga serviria “como forma de a munici-
palidade obter recursos, que poderão ser investidos e que se refletirão na melhoria do próprio 
transporte”, e para afastar “empresas sem capacidade econômica, garantindo à Administração 
Pública melhor condições de administração contratual, pois empresas que porventura não tenham 
condições de prestar um bom serviço estarão desestimuladas a participar do certame”.

1.6 A Unidade de Economia da Assessoria Técnico-Jurídica apontou, inicialmente, que 
a crítica concernente à falta de  disponibilização das planilhas de estudo do equilíbrio econômi-
co- financeiro com a tarifa vigente, contemplando o detalhamento das estimativas dos custos 
unitários de mão de obra, insumos e BDI, teria sido dirimida em função de a Administração ter 
apresentado referida documentação. Nesse sentido, ressalvou que sua análise cingiu-se ao teor 
da impugnação, não alcançando a adequação dos valores lançados nas planilhas.

Em relação aos dados técnicos, tendo em vista que a própria Representada teria admi-
tido a defasagem da estatística populacional, sublinhou a necessidade de que essa inexa-
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tidão seja corrigida, “promovendo-se, inclusive, a atualização das informações contidas no 
termo referencial e no estudo técnico de diagnóstico e diretrizes de organização do serviço 
alternativo de transporte coletivo, a fim de propiciar aos eventuais interessados elementos 
aptos à formulação das propostas comerciais”.

Quanto ao pagamento antecipado de parte do valor da outorga, mencionou, de início, 
que, “da leitura isolada do dispositivo e da premissa de que se até mesmo é possível a 
exigibilidade do pagamento do valor integral da outorga, desde que assim prevista no 
instrumento convocatório, inexiste óbice à antecipação do pagamento de parte da outorga, 
ou seja, podendo o mais, pode-se o menos”.

Não obstante, constatou que, da análise das regras do edital, depreende-se não se 
configurar propriamente pagamento de valor de outorga, “visto que, consoante disposto 
no item 8.1.4 do edital, a quantia será integralmente restituída, mediante correção pela 
variação positiva do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – INPC – no 10º ano 
ou no último ano de vigência em caso de prorrogação”.

Desta forma, consignou que “o compromisso de restituição futura ao concessionário do valor 
antecipado a título de outorga desnatura o seu próprio conceito”, confundindo-se “com o próprio 
instituto da garantia contratual, cuja cobrança se encontra disciplinada no item 27.2, alínea “b”, 
combinado com o item 28.1 do edital, incorrendo, de certo modo, no que se denomina bis in idem”.

No que tange à impugnação de que o edital de permissão prevê a delegação aos per-
missionários das mesmas linhas delegadas à atual concessionária, entendeu que, “apesar 
de a Representada sustentar que a contratação visa à complementação e conjugação de 
esforços para a efetivação da política pública de transporte coletivo, inconteste é a situação 
de que parte dos trajetos dos serviços alternativos, de fato, se sobrepõe às linhas conven-
cionais da atual concessionária”.

Em decorrência, ponderou que, a par da mudança na estratégia da política pública do 
transporte municipal, seria “possível introduzir as alterações pretendidas por meio do edital 
de permissão, porém assegurando o equilíbrio econômico-financeiro do contrato celebrado 
com a atual concessionária, de modo a compensá-la das eventuais perdas decorrentes dos 
trajetos dos serviços alternativos sobrepostos às linhas alternativas”.

Ao final, observa ser imprescindível a realização de rigoroso estudo para avaliar os impactos 
econômico-financeiros que a outorga das permissões ocasionará no contrato de concessão vigente.

1.7 Sob outra perspectiva, a Unidade Jurídica da ATJ manifestou- se pela procedência 
parcial de ambas as representações.

Anotou que, embora legítimo o receio da Representante de quebra do equilíbrio eco-
nômico-financeiro do ajuste de que é parte, “carece de força para afastar a validade da Lei 
municipal nº 1996/17 que equiparou, no Município de Cotia, os prazos máximos para a 
vigência de contratos versando a concessão ou permissão de serviços públicos”.

Recordou que, a teor das definições constantes da Lei federal nº 8987/95, “as principais 
distinções entre os regimes de concessão e de permissão de serviços públicos residem na 
precariedade da permissão, na falta de previsão legal para o permitente realizar obra públi-
ca e na possibilidade de a permissão ser concedida à pessoa física”.

Afastou, outrossim, a crítica direcionada à sobreposição de linhas, destacando ser a 
política de transporte urbano de competência privativa do poder público municipal, a quem 
“incumbe definir, diante das peculiaridades locais, a melhor forma de atendimento ao in-
teresse da população: se por atuação direta da Municipalidade, por prestador único em 

JURISPRUDÊNCIA



126 Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP)

regime de monopólio ou por prestadores múltiplos em situação de concorrência pela prefe-
rência do usuário (seja do sistema como um todo ou de cada itinerário em particular); ou, 
ainda, se haverá linha ‘alternativa’ e se esta terá caráter ‘alimentador’, ‘complementar’ ou 
mesmo “concorrente” em relação ao serviço ‘convencional’”.

No que tange à revisão do equilíbrio contratual mencionou que, embora o questionamento 
extravase os limites estabelecidos para seu processamento como Exame Prévio de Edital, há previ-
são na Lei federal nº 8.666/93 (artigo 57, § 1º, incisos I a VI), bem como no contrato de concessão, 
possibilitando que a concessionária pleiteie administrativamente a readequação “das condições do 
atual ajuste, com a possível edição de Termo Aditivo ou Decreto de revisão tarifária”.

Considerou insubsistente a impugnação direcionada à vedação à participação de con-
sórcios, eis que a jurisprudência desta Corte reconhece tratar-se de juízo discricionário da 
Administração. Além disso, consignou que o edital indicou expressamente a possibilidade 
de subcontratação de partes do objeto.

De outro modo, procedente seria, a ser ver, a queixa lançada à participação de coo-
perativas no certame, eis que, em contratos de transporte coletivo (inclusive escolar), a 
presunção de incidência de subordinação entre os prestadores de serviços, a contratada 
e/ou a contratante, seria cenário incompatível com o conceito de cooperativa de trabalho 
constituída, nos termos da Lei federal nº 12.690/12.

Ressaltou a ausência de informações relacionadas aos custos previstos e à defasagem 
dos dados relativos à demanda, sugerindo a inclusão desses dados no texto editalício, as-
sim como a atualização dos dados populacionais, de modo a ofertar melhores condições às 
interessadas para elaboração de suas propostas.

Obtemperou que as “disposições do item 8.1.3 e 8.1.4 do instrumento convocatório 
apresentam preocupante proximidade com o instituto da garantia contratual, notadamente 
a previsão de devolução, por meio de desconto nas parcelas do último ano de vigência do 
ajuste”. Ademais, constatou ter sido exigida garantia de execução contratual, nos termos 
dos itens 28.1 e 28.2 do chamamento ao torneio, em montante correspondente a 5% (cinco 
por cento) dos investimentos estimados, ou seja, R$ 363.900,00 (5% de R$ 7.278.000,00).

1.8 A Chefia da Assessoria Técnico-Jurídica anotou que os reflexos da contratação 
ora pretendida no ajuste firmado entre a Prefeitura de Cotia e a Viação Raposo Tavares 
Ltda. não seriam passíveis de análise em sede de Exame Prévio, estando tais reclamações 
“mais voltadas aos direitos ou interesses do particular, sem indicativo de que a política 
adotada pela Administração ensejaria prejuízo ao erário ou à população, sobretudo a ponto 
de exigir a intervenção desta Corte em caráter preventivo no presente certame”.

O mesmo ocorreria em relação à “aventada sobreposição das linhas do transporte alternati-
vo às do convencional, pois, além de adentrar no âmbito de discricionariedade do Poder Público, 
impõe dilação probatória para análise da demanda do Município, da plausibilidade de coexistên-
cia dos sistemas de transporte, dos efeitos econômico-financeiros da sobreposição etc”.

No que tange à desconformidade entre a natureza precária da permissão e as condições 
estabelecidas no edital, entendeu que a impugnação procederia, não necessariamente pelo 
prazo fixado, mas porque os dispositivos editalícios caracterizariam típica concessão, prati-
camente reproduzindo o teor do artigo 35 e seguintes da Lei nº 8.987/95.

Sublinhou que, de acordo com o artigo 40 da citada norma, a permissão “será formali-
zada mediante contrato de adesão, que observará os termos desta Lei, das demais normas 
pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à precariedade e à revogabilidade 
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unilateral do contrato pelo poder concedente”, elementos que se distanciariam dos termos 
do ajuste almejado pela Prefeitura.

Ademais, considerou que a Lei municipal nº 1479/09, a par de estabelecer o prazo de 10 
(dez) anos para a permissão, “não carrega em si preceitos que alterem a definição conferida a 
esse instrumento pela Lei Federal nº 8.987/95, nem dela se depreende que a permissão possa 
ser feita nas mesmas condições de uma concessão, dissociadas do conceito de precariedade. Do 
contrário, não haveria motivo para o artigo 5º estipular modalidades distintas de contratação 
para o serviço convencional e para o serviço alternativo de transporte público”.

Desta forma, opinou “pela parcial procedência da queixa da Representante Viação Raposo 
Tavares Ltda., por entender que a fixação da vigência de 10 (dez) anos, por si só, não basta 
ao enquadramento do contrato como “concessão”; no entanto, somada às demais condições 
contratuais, como a necessidade de investimento, amortização e previsão de indenização na 
hipótese de rompimento do ajuste pela Prefeitura, deixa claro que a pretensão do Poder Público 
é, na verdade, a outorga de concessão, e não de permissão do serviço de transporte alternativo, 
em afronta, inclusive, à Lei Municipal aplicável à matéria”.

Não obstante, concluiu “não ser possível afirmar, com base nessas alegações e conjecturas, 
que a tarifa prevista para o serviço de transporte alternativo, de R$ 4,35 (item 6.2), mereça 
revisão ou não seja condizente com os serviços que serão prestados pela futura contratada, ou, 
ainda, que a qualidade do transporte alternativo será necessariamente inferior ao do convencio-
nal, apenas em função da diferença dos valores dos investimentos”.

Quanto à participação de cooperativas, tendo em vista sua previsão em dispositivos vigentes 
e válidos da norma municipal, propôs recomendação à Representada para que atente à juris-
prudência desta Corte.

Por outro lado, apesar de sua Unidade de Economia ter considerado dirimida a questão da 
ausência da planilha de custos, entendeu que a juntada de documentos aos autos somente nes-
ta oportunidade apenas evidenciaria a procedência da queixa. No mais, encampou os pareceres 
externados nas manifestações dos Assessores Técnicos pré-opinantes.

1.9 O Ministério Público de Contas acompanhou as conclusões externadas pela Chefia 
da ATJ, exceção feita à possibilidade de participação de cooperativas.

Expôs que o artigo 174, §2º, da Constituição Federal, “impõe o dever de estímulo ao coope-
rativismo, o que foi observado pelo artigo 3º,

§1º, inciso I, da Lei de Licitações, ao vedar expressamente qualquer discriminação às socie-
dades cooperativas, de forma a ampliar a competição no certame público”.

Nesse sentido, consignou que “a impossibilidade da participação de cooperativas se dá para 
os casos em que, da contratação, decorre subordinação do trabalhador ao tomador dos serviços, 
acarretando eventual responsabilização subsidiária à Administração pelas obrigações trabalhis-
tas, como ocorre em atividades como serviços de limpeza, conservação e manutenção de prédios 
e equipamentos, entre outros, hipótese na qual não se enquadra o objeto da licitação em análise, 
tendo em vista que, se tratado de exploração de serviço de transporte público municipal, a ati-
vidade envolve diversos outros insumos, sendo a mão de obra somente um desses elementos”.

Registrou, ainda, o que dispõe o caderno de Licitações e Contratos – Orientações e 
Jurisprudências do Tribunal de Contas da União, ressaltando que o artigo 442, parágrafo 
único, da Consolidação das Leis do Trabalho prevê expressamente que “qualquer que seja 
o ramo de atividade da sociedade cooperativa, não existe vínculo empregatício entre ela e seus 
associados, nem entre estes e os tomadores de serviços daquela”.
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Sublinhou, ainda, que “a Lei municipal n.º 1479, de 29.01.2009, que regulamenta o Sistema 
de Transporte Coletivo do Município de Cotia, expressamente determina que ‘o Serviço Alternativo 
poderá ser prestado mediante a outorga de permissões a autônomos individuais ou, sempre me-
diante licitação, a microempresas, empresas ou cooperativas’ (art. 5, § 2º)”.

Não obstante, entendeu pertinente que o edital preveja “mecanismos para minimizar eventu-
ais distorções na competição, tendo em vista o regime jurídico (comercial, trabalhista, tributário e 
previdenciário) privilegiado de tais entidades”, revestindo-se, ainda, de “toda cautela possível a fim 
de que não se contrate entidades adeptas ao ‘cooperativismo de fachada’”.

1.10 A Secretaria-Diretoria Geral afastou as questões descritas nos itens “b”, “c” e “d”, por 
considerar que “a discussão de tais celeumas não se configura oportuna em sede de Exame Prévio de 
Edital, e, mormente, não enseja fator de restrição à ampla competição e à elaboração de propostas”.

De igual forma, anotou ser improcedente a impugnação relacionada à participação de empre-
sas reunidas em consórcio, ressaltando que o edital possibilitaria a subcontratação.

Aliou-se às conclusões da Chefia da ATJ acerca da possibilidade de participação de coope-
rativas, bem assim em relação à desconformidade entre a natureza precária da permissão e às 
condições estabelecidas no edital.

Destacou, quanto ao item “g”, que, “a par do reconhecimento do equívoco pela Origem, man-
datário se faz que o ato convocatório contemple, como Anexo, uma tabela orçamentária detalhada, 
que abarque, de forma clara e esquemática, todos os custos envolvidos na realização do objeto, 
haja vista, ainda, o disposto no subitem editalício 22.2, que estabelece que ‘Serão desclassificadas 
as PROPOSTAS FINANCEIRAS que não atenderem às exigências do Anexo IV do presente EDITAL’”.

Tendo em vista a defasagem dos dados utilizados pela Administração, sublinhou que o plano 
por ela concebido não disporia de elementos aptos a garantir a correta formulação de propostas.

Outrossim, acompanhou o parecer da Unidade de Economia da ATJ no que tange à exigência 
de antecipação do pagamento da  outorga.

É o relatório.

2. VOTO
2.1 Pretende a Prefeitura Municipal de Cotia a outorga de permissão para prestação 

e exploração do serviço público de transporte coletivo de passageiros do Município, com 
veículos de pequeno porte para transporte coletivo de passageiros na área de operação, 
englobando todas as linhas atuais do serviço alternativo.

O certame em análise lastreia-se na Lei municipal nº 1479/2009, que dispõe sobre a orga-
nização do sistema de transporte coletivo e autoriza o poder público a delegar a sua execução.

De acordo com o § 2º do artigo 1º da citada norma, o Transporte Coletivo Público de 
Passageiros do Município abriga duas modalidades:

“I - Serviço Convencional, que é aquele executado por pessoa jurídica, 
através de ônibus, trólebus ou outro veículo de transporte de passageiros 
em uso ou a ser  utilizado no futuro, com operação regular e à disposição 
permanente do cidadão, contra a única exigência de pagamento de tarifa 
fixada pelo Poder Executivo Municipal, e

II - Serviço Alternativo, que é aquele operado por autônomos, micro-
-empresas, empresas ou cooperativas, atuando em linhas alimentadoras do 
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Serviço Convencional”.
Estabelece, outrossim, em seu artigo 5º, que a Administração poderá delegar a terceiros a ex-

ploração de tais serviços, por meio de outorga de concessão, ou permissão, nos seguintes termos:

§ 1º - O Serviço Convencional será prestado por meio da outorga de 
concessão, sempre mediante licitação, à pessoa jurídica ou consórcio de 
empresas constituído  para o procedimento licitatório. (Redação dada pela 
Lei nº 1641/2011)

§ 2º - O Serviço Alternativo poderá ser prestado mediante a outorga de 
permissões a autônomos individuais ou, sempre mediante licitação, a micro-
empresas, empresas ou cooperativas. (Redação dada pela Lei nº 1791/2013)

De se destacar que, em ambos os casos, a lei fixou prazo de vigência de até 10 (dez) 
anos, podendo ser prorrogado por igual período. Observo ainda que, a despeito de o perío-
do máximo de duração dos ajustes ser idêntico, a Lei municipal distinguiu, de forma expli-
cita, os regimes jurídicos aplicáveis ao serviço convencional e ao serviço alternativo. Assim, 
não há como supor que tais regras foram ali dispostas aleatoriamente, sem que houvesse 
um fundamento para a diferenciação imposta. Para melhor situar o tema, de se destacar o 
que prescreve a Lei federal nº 8.987/95, que trata do regime de concessão e permissão da 
prestação de serviços públicos:

“Art. 2º Para os fins do disposto nesta Lei, considera-se: (...)
II - concessão de serviço público: a delegação de sua presta-

ção, feita pelo poder concedente, mediante licitação, na modalida-
de de concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que 
demonstre capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco 
e por prazo determinado;

III - concessão de serviço público precedida da execução de 
obra pública: a construção, total ou parcial, conservação, reforma, am-
pliação ou melhoramento de quaisquer obras de interesse público, de-
legada pelo poder concedente, mediante licitação, na modalidade de 
concorrência, à pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demons-
tre capacidade para a sua realização, por sua conta e risco, de forma 
que o investimento da concessionária seja remunerado e amortizado 
mediante a exploração do serviço ou da obra por prazo determinado;

IV - permissão de serviço público: a delegação, a título pre-
cário, mediante licitação, da prestação de serviços públicos, feita 
pelo poder concedente à pessoa física ou jurídica que demonstre 
capacidade para seu desempenho, por sua conta e risco.

(...)
Art. 40. A permissão de serviço público será formalizada mediante 

contrato de adesão, que observará os termos desta Lei, das demais nor-
mas pertinentes e do edital de licitação, inclusive quanto à precariedade 
e à revogabilidade unilateral do contrato pelo poder concedente”.

JURISPRUDÊNCIA



130 Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCESP)

Sobre o tema, oportuno trazer à baila a lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro9,
“Importa, em primeiro lugar, distinguir concessão e permissão, po-

dendo-se adiantar que esta, doutrinariamente, não tem natureza contra-
tual, sendo tratada neste capítulo para permitir a adequada diferencia-
ção dos institutos e pelo fato de o artigo 175 da Constituição Federal ter 
uma redação que permitiu a conclusão de tratar-se de contrato; como 
tal, foi a permissão tratada na Lei nº 8.987/95.

A permissão de serviço público é, tradicionalmente, considerada ato 
unilateral, discricionário e precário, pelo qual o Poder Público transfere 
a outrem a execução de um serviço público, para que o exerça em seu 
próprio nome e por sua conta e risco, mediante tarifa paga pelo usuário.

A diferença está na forma de constituição, pois a concessão decorre 
de acordo de vontades e, a permissão, de ato unilateral; e na precarieda-
de existente na permissão e não na concessão.

Consoante Celso Antonio Bandeira de Mello (2008:747), a permis-
são, pelo seu caráter precário, seria utilizada, normalmente, quando: “a) o 
permissionário não necessitasse alocar grandes capitais para o desempe-
nho do serviço; b) poderia mobilizar, para diversa destinação e  sem maio-
res transtornos, o equipamento utilizado; ou, ainda, quando c) o serviço 
não envolvesse implantação física de aparelhamento que adere ao solo, 
ou, finalmente, quando d) os riscos de precariedade a serem assumidos 
pelo permissionário fossem compensáveis seja pela rentabilidade do ser-
viço, seja pelo curto prazo em que se realizaria a satisfação econômica 
almejada”.

(...)
Segundo entendemos, a fixação de prazo aproxima de tal forma a 

permissão da concessão que quase desaparecem as diferenças entre 
os dois institutos. Em muitos casos, nota-se que a Administração cele-
bra verdadeiros contratos de concessão sob o nome de permissão. Isto 
ocorre porque a precariedade inerente à permissão, com possibilidade de 
revogação a qualquer momento, sem indenização, plenamente admissível 
quando se trata de permissão de uso de bem público (sem maiores gas-
tos para o permissionário), é inteiramente inadequada quando se cuida 
da prestação de serviço público. Trata-se de um empreendimento que, 
como outro qualquer, envolve gastos; de modo que dificilmente alguém 
se interessará, sem ter as garantias de respeito ao equilíbrio econômico- 
financeiro, somente assegurado pelo contrato com prazo estabelecido.

(...) 
A Lei nº 8.987/95 referiu-se à permissão em apenas dois dispositivos: 

no artigo 2º, inciso IV, e no artigo 40, pelos quais se verifica que a per-
missão é definida como contrato de adesão, precário e revogável unilate-
ralmente pelo poder concedente (melhor seria que, ao invés de falar em 
revogação, que se refere a atos unilaterais, o legislador tivesse falado em 
rescisão, esta sim referente a contratos; o emprego errôneo do vocábulo 
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bem revela as incertezas quanto à natureza da permissão).
A primeira e a última características apontadas não servem para dis-

tinguir a permissão da concessão, porque todos os atos administrativos 
são de adesão e passíveis de rescisão unilateral pela Administração Públi-
ca. A precariedade poderá servir para distinguir a permissão da conces-
são, desde que seja entendida como contrato sem prazo estabelecido. 
Trata-se de exceção à regra do artigo 57, § 3º, da Lei nº 8.666/93, de 
21-6-93, que veda os contratos com prazo de vigência indeterminado (v. 
Di Pietro, 1999: 118:122).

Outra distinção é que a lei no inciso IV do artigo 2º, ao definir a per-
missão, não fez referência à concorrência como modalidade de licitação 
obrigatória, ao contrário do que ocorre no inciso II, relativo à concessão.

Ainda outra distinção: a concessão de serviço público só pode ser feita 
à pessoa jurídica (art. 2º, II, da Lei nº 8.987/95), enquanto a permissão 
de serviço público pode ser feita à pessoa física ou jurídica (inciso IV do 
mesmo dispositivo legal)”. (Grifei)

No caso, além de ter sido estimado investimento inicial da ordem de R$ 7.278.000,00, conforme 
observou a Chefia da ATJ, os diversos dispositivos da Cláusula XXIV da Minuta do Contrato de Permis-
são – Anexo I, relacionados à extinção, indenização e amortização, “praticamente reproduzem o teor 
do artigo 35 e seguintes da Lei nº 8.987/95, que regulamentam a extinção da concessão”.

Ainda que em algumas situações os institutos possam se confundir e a par de dis-
cussões doutrinárias acerca do tema, não se pode perder de vista que a Lei municipal nº 
1479/2009 expressamente estabeleceu, em seu artigo 5º, § 2º, que “o Serviço Alternativo 
poderá ser prestado mediante a outorga de permissões a autônomos individuais ou, sempre 
mediante licitação, a microempresas, empresas ou cooperativas”.

Desta forma, mesmo que o edital utilize a nomenclatura permissão, o negócio jurídico 
pretendido apresenta todas as características de concessão, o que contraria a própria nor-
ma municipal que houve por bem diferenciar as hipóteses de utilização de tais  institutos.

Nesse sentido, considero procedente a crítica feita pela Viação Raposo Tavares Ltda. 
no item “a”, não propriamente pelo prazo de vigência (dez anos) fixado para a permissão, 
mas pelo conjunto de cláusulas editalícias que descaracterizaram o instituto, o que também 
constitui, por vias transversas, burla à legislação do Município de Cotia, vício este insanável 
e que impõe a reformulação do certame.

2.2 Não obstante, oportuno discorrer acerca das demais impugnações, de forma a evi-
tar sobrevida de irregularidades em eventual nova licitação.

2.3 Inicialmente, assim como os órgãos técnicos e MPC, entendo que as questões rela-
cionadas à definição do serviço alternativo e à eventual sobreposição entre as linhas conven-
cionais e alternativas escapam da análise sumária, própria do exame prévio de edital, posto 
que não interferem no oferecimento de propostas ou restringem a participação na disputa.

Ademais, como bem anotado pela Assessoria Técnico-Jurídica, a definição da política 
de transporte público é de competência privativa  do poder público municipal, a quem “in-
cumbe definir, diante das peculiaridades locais, a melhor forma de atendimento ao interesse 
da população: se por atuação direta da Municipalidade, por prestador único em regime de 
monopólio ou por prestadores múltiplos em situação de concorrência pela preferência do 
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usuário (seja do sistema como um todo ou de cada itinerário em particular); ou ainda, se 
haverá linha ‘alternativa’ e se esta terá caráter ‘alimentador’, ‘complementar’ ou mesmo 
‘concorrente’ em relação ao serviço ‘convencional’”.

2.4 De igual forma, a impugnação direcionada à equivalência do valor de tarifa de 
ambos os sistemas, além de não ser passível de análise no âmbito desse procedimento 
sumaríssimo, não encerra qualquer elemento concreto.

Observo, outrossim, que a própria Representante afirma não ter “a pretensão de pleitear even-
tual distinção entre os valores tarifários, pois tal fato poderia gerar um efeito, ainda maior do que 
ocorrerá na prática, de migração de demanda do Serviço Convencional para o Alternativo”.

2.5 No que tange à possibilidade de participação de cooperativas no torneio, oportuno 
transcrever trecho da decisão proferida por este Plenário em sessão de 21-10-15, nos autos 
do TC-6158.989.15-2, de minha relatoria:

“De acordo com o artigo 3º, § 1º, inciso I, da Lei federal nº 8.666/93, é ve-
dado aos agentes públicos “admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de con-
vocação, cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam ou frustrem 
o seu caráter competitivo, inclusive nos casos de sociedades cooperativas, e 
estabeleçam preferências ou distinções em razão da naturalidade, da sede ou 
domicílio dos licitantes ou de qualquer outra circunstância impertinente ou 
irrelevante para o específico objeto do contrato, ressalvado o disposto nos §§ 
5o a 12 deste artigo e no art. 3º da Lei nº 8.248, de 23 de outubro de 1991”.

Referido dispositivo legal visa preservar o princípio da isonomia nos procedi-
mentos licitatórios, mencionando de forma expressa as sociedades cooperativas.

Ocorre que a norma não encerra todas as variantes que o tema pode adquirir, 
eis que a análise daquelas entidades tem sido realizada de maneira cautelosa pelo 
próprio Judiciário, notadamente pela Justiça do Trabalho que, em alguns casos, as 
tem descaracterizado por considerá-las meras fornecedoras de mão de obra.

Situações da espécie, que ensejam a penalização subsidiária do tomador 
do serviço, conduziram alguns entes estatais a adotarem certas cautelas.

Nesse sentido é que foi instituída a Instrução Normativa nº 02/2008 da Secre-
taria de Logística e Tecnologia da Informação do Ministério do Planejamento, Or-
çamento e Gestão (com as alterações introduzidas pelas IN n° 03/09, IN nº 04/09, 
IN nº 05/2009, IN nº 06/2013, IN nº 03/14 e IN 04/15), para disciplinar a contra-
tação de serviços, continuados ou não, por órgãos ou entidades integrantes 
do Sistema de Serviços Gerais – SISG.

Mencionado regulamento, dispõe em seu artigo 4º:
“Art. 4º A contratação de sociedades cooperativas somente poderá ocorrer 

quando, pela sua natureza, o serviço a ser contratado evidenciar:
I - a possibilidade de ser executado com autonomia pelos cooperados, de 

modo a não demandar relação de subordinação entre a cooperativa e os 
cooperados, nem entre a Administração e os cooperados; e

(...)
O Governo do Estado de São Paulo, com o mesmo intuito, editou o De-

creto nº 55.938, de 21 de junho de 2010.
(...)
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Num primeiro momento foi vedada sumariamente a participação 
de cooperativas, de determinados segmentos, nas licitações promovi-
das pela Administração direta e indireta do Estado.

Posteriormente, mencionada norma foi alterada pelo Decreto nº 57.159, 
de 21 de julho de 2011, passando a vigorar com a seguinte redação:

“Artigo 1º - Admitir-se-á a participação de sociedades cooperati-
vas nas licitações promovidas pela Administração Direta e Indireta do Esta-
do de São Paulo, observadas as disposições deste decreto.

§ 1º - O disposto no “caput” não se aplica aos casos em que a exe-
cução do objeto envolva a prestação de trabalho não eventual por 
pessoas físicas, com relação de subordinação ou dependência, 
em face da contratante.

§ 2º - Caberá ao órgão jurídico das Secretarias de Estado e Autar-
quias fazer observar, por ocasião do exame de editais de licitação, o 
disposto neste decreto, cumprindo-lhe ainda determinar a inclusão 
das seguintes exigências:

(...)”.

Ainda que possam vir a ser levantados questionamentos, especificamente, neste 
caso, quanto ao Decreto estadual, é certo que ele permanece em pleno vigor”.

Todavia, no retromencionado decisório, diferente da situação que ora se apresenta, anali-
sava-se o edital de uma entidade da Administração Estadual, que se submete às prescrições do 
Decreto transcrito, não sendo o caso dos entes municipais que, não dispondo de regulamentação 
própria, não podem injustificadamente trazer limitações à participação de interessadas.

Desta forma, a Prefeitura de Cotia procedeu de maneira adequada ao permitir a participação 
das sociedades cooperativas no certame, notadamente porque a Lei municipal que rege o Siste-
ma de Transporte Coletivo de Passageiros possibilita que o serviço alternativo, de que trata este 
edital, seja operado, inclusive, por cooperativas.

Entretanto, na esteira do ressalvado pela MPC, julgo necessário que a Administração adote 
as cautelas cabíveis de forma a estabelecer “mecanismos para minimizar eventuais distorções 
na competição, tendo em vista o regime jurídico (comercial, trabalhista, tributário e previdenciá-
rio) privilegiado de tais entidades”.

2.6 Recordo, ainda, que esta Corte tem reiteradamente se posicionado no sentido de que 
facultar a participação de empresas reunidas em consórcio é prerrogativa inserta no âmbito do 
exercício da competência discricionária do Administrador.

2.7 De outro modo, considero procedente a impugnação dirigida à falta de indicação dos 
custos unitários estimados e demais informações reclamadas, eis que, embora tenham sido tais 
dados trazidos aos autos pela Administração, não foram disponibilizados no edital.

2.8 Igualmente, mostra-se inadequada a utilização, no Projeto Básico (Anexo II), de estatís-
ticas populacionais de 2010 e de pesquisa de destino/origem dos usuários do transporte público 
de 2007, devendo a Administração proceder à atualização das informações ali consignadas, a 
fim de propiciar aos licitantes elementos aptos à formulação de suas propostas comerciais.

2.9 Por fim, ainda que, em tese, inexista impedimento à exigência de antecipação de outor-
ga, nos termos estabelecidos no edital, em que a quantia será integralmente restituída, median-
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te correção pela variação positiva do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – INPC 
– no 10º ano ou no último ano de vigência em caso de prorrogação, conforme bem pontuado 
pela Unidade de Economia da ATJ, confunde-se a requisição “com o próprio instituto da garantia 
contratual, cuja cobrança se encontra disciplinada no item 27.2, alínea “b”, combinado com o 
item 28.1 do edital, incorrendo, de certo modo, no que se denomina bis in idem”.

2.10 Posto isto, circunscrito estritamente às questões analisadas, considero que o edital 
apresenta vício insanável relacionado à  inadequada caracterização do instituto da permissão, 
que impõe sua anulação.

Ainda assim, considero parcialmente procedentes as demais impugnações, determinan-
do que a Administração, em eventual novo certame, adote as medidas corretivas pertinen-
tes para dar cumprimento à lei, nos termos constantes no corpo do voto.

Deve também promover cuidadosa e ampla revisão de todos os demais itens do ato 
convocatório relacionados.

A Administração deve atentar, depois, para a devida republicação do edital, nos termos 
reclamados pelo artigo 21, § 4º, da Lei 8.666/93.

Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos eletronicamente.

1) 9 - PRAZO DA PERMISSÃO
9.1 - O prazo da permissão será de 10 (dez) anos, contados da data de início da operação dos serviços, 
podendo ser prorrogado, por até igual período, por meio de aditamento ao CONTRATO DE PERMISSÃO, 
previamente justificado em processo administrativo próprio e desde que atendidos os requisitos previstos 
no art. 13, inciso II, da Lei Municipal nº 1.479, e suas alterações, com a redação alterada pela Lei Municipal 
nº 1.996, de 6 de dezembro de 2017.
2) 3 - DEFINIÇÕES E SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO
3.1 - São adotadas as siglas, expressões e termos que terão o significado que a seguir lhes é apontado, 
sem prejuízo de outras inseridas neste EDITAL, em seus Anexos ou, ainda, na legislação aplicável:
(...)
XV. SERVIÇO ALTERNATIVO: serviço regular de transporte público coletivo de passageiros, operado em 
LINHAS complementares ao SERVIÇO CONVENCIONAL, operadas com veículos de transporte coletivo de 
pequeno porte (micro-ônibus), mediante CONTRATO DE PERMISSÃO;
3) 1.3 Ter os preços das TARIFAS PÚBLICAS compatíveis com a qualidade do serviço prestado;
4) 14.1.2 - Será vedada a participação de empresas, nas seguintes condições:
a) Reunidas em Consórcios;
5) Para participação de cooperativa:
20.2.5 - Ata de Fundação e Estatuto Social com a ata da Assembleia que o aprovou;
20.2.5.1- Registro previsto no art. 107 da Lei Federal nº 5.764/1971;
20.2.5.2- Ata da sessão em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto caso seja vencedor;
6) A respeito de sua população, área e domicílios:
• População no Censo IBGE, em 2010: 201.150 habitantes;
• Área territorial: 323,89 km²;
•Número estimado de domicílios: 50.375;
7) III. Transporte Coletivo em Cotia
As tabelas a seguir mostram os principais resultados da Pesquisa Origem/Destino 2007 para o município de Cotia.
8) 8.1.3 - Em até 15 (quinze) dias após a convocação prevista no item 27.2, deverá ser depositado, a título de 
antecipação de pagamento da outorga, o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).
8.1.4 - O valor pago a título de antecipação da outorga será restituído à PERMISSIONÁRIA no 10º (décimo) ano do
CONTRATO DE PERMISSÃO, ou no seu último ano de vigência em caso de prorrogação do prazo contratual, cor-
rigidos pela variação positiva do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, editado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, e será descontado mensalmente nos 12 (doze) últimos meses de 
vigência do CONTRATO DE PERMISSÃO dos valores mensais a serem pagos a título de outorga.
(...)
27- ASSINATURA DO CONTRATO DE PERMISSÃO
27.1- Homologado o processo administrativo licitatório, a LICITANTE ADJUDICATÁRIA será convocada para, no 
prazo de até 15 (quinze) dias, contados da convocação, cumprir condições para assinatura do CONTRATO DE 
PERMISSÃO e para, em seguida, assiná-lo, nos termos exigidos no presente EDITAL.
27.2- No prazo referido no item acima, a LICITANTE ADJUDICATÁRIA, deverá, como condição para a assinatura do
CONTRATO DE PERMISSÃO:
a) depositar, a título de antecipação de pagamento da Outorga, o valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), 
nos termos do item 8.1.3 deste EDITAL, mediante depósito ou transferência eletrônica de fundos, realizada em 
conta  bancária, de titularidade da Prefeitura Municipal de Cotia a ser informada oportunamente pela Secretaria 
Municipal da Fazenda;
b) apresentar garantia de execução contratual, nos termos definidos neste EDITAL.
9) Direito Administrativo – 26ª Edição – 2013 – Fls. 310/312
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RELATÓRIO

Em exame, representação formulada por Transporte Coletivo Mococa Ltda., 
em face do edital da Concorrência Pública nº 08/2018, instaurada pela Prefei-
tura Municipal de Pirassununga, com vistas à outorga de concessão, a título 
oneroso, para prestação e exploração do serviço detransporte público coletivo ur-
bano de passageiros.

Segundo a empresa representante, o edital em apreço reproduziu as mesmas 
falhas contidas em sua versão pretérita, cuja licitação restou deserta, tendo sido 
alvo, inclusive, de impugnação perante essa Corte nos autos do TC-13187.989.18-1, 
arquivado em virtude da intempestividade do pedido.

Nesse contexto, apontou a ausência de publicação de ato justificando a con-
veniência da outorga de concessão, nos termos previstos no art. 6º da Lei Muni-
cipal nº3365/2005.

Apresentou, na sequência, uma série de questionamentos relativos ao Plano de 
Mobilidade Urbana, concluindo que as fixações da tarifa e do percentual mínimo de 

TC 00014514.989.18-5
Relator: Auditor- Substituto de Conselheiro Márcio Martins de Camargo
* Em substituição ao Conselheiro Robson Marinho

Sessão Ordinária do Tribunal Pleno

Auditor-Substituto
de Conselheiro

Márcio Martins 
de Camargo

EMENTA: Edital de licitação da Prefeitura de Pirassununga. Publicação do ato 
justificatório da conveniência da outorga. Viabilidade econômico-financeira 
da concessão. Determinada a anulação do certame. A devida publicação do 
ato justificatório da outorga, assim como a disponibilização dos adequados 
estudos e projetos indicativos de viabilidade econômico-financeira são pri-
mordiais ao desenvolvimento válido e regular da concessão objetivada.

TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO DE 
PASSAGEIROS NO MUNICÍPIO PIRASSUNUNGA
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outorga teriam sido feitos de forma precária, sem os adequados estudos técnicos e 
econômicos que lhes dessem sustentação, em prejuízo tanto da modicidade tarifária 
quanto da adequada formulação das propostas.

Afirmou que o edital e anexos seriam imprecisos quanto aos investimentos a 
cargo da Concessionária, especialmente em relação aos “Pontos de Ônibus”, e que a 
licitação de obras e serviços seria vedada pelo ordenamento.

Voltou-se contra a possibilidade de exploração econômica, pela Concessionária, 
de receitas alternativas, como espaços publicitários nos Pontos de Paradas de ônibus, 
nos veículos integrantes da frota e nos demais equipamentos vinculados ao serviço, 
visto que em descompasso com a Lei Municipal 3365/2005.

Suscitou, ainda, incongruências em relação à frota de ônibus; ilegalidade na 
dupla exigência de garantia; indevida previsão de que a licitante vencedora con-
trate a mão de obra atualmente empregada no desempenho do serviço público de 
transporte coletivo; falhas na proposta de preços e tarifas; imprecisão quanto aos 
bens reversíveis; e cálculo do valor do contrato com base nas estimativas para o 
período de 10 (dez) anos de concessão.

Considerando que o teor do pedido reclamava esclarecimentos por parte da in-
teressada, a matéria foi recebida como exame prévio de edital, em todos os seus 
efeitos, conforme despacho encartado no ev. 64 dos autos. 

Convocada, a Administração compareceu aos autos defendendo a legitimidade 
do instrumento convocatório (evento ev. 48 e 71).

A vertente de Economia da Assessoria Técnica da Casa manifestou-se pela 
procedência parcial da representação.

Diversas não foram as conclusões de ATJ-Jurídica, sob os aspetos afetos à sua 
área de atuação, com proposta de anulação do certame em face do descumprimento 
do disposto no Art. 5º, da Lei nº 8.987/95.

O Ministério Público de Contas igualmente manifestou-se pela procedência 
parcial da representação, destacando, quanto à justificativa de conveniência da 
concessão, que a mesma não parece satisfazer os anseios da lei, seja com relação 
ao lapso temporal entre a publicação (ocorrida após provocação desta c. Corte) e 
a sessão pública, seja quanto à caracterização do objeto, área e prazo (conforme 
preconiza o artigo 5º da Lei nº 8.987/95).

Acolhendo a proposta formulada pelos órgãos técnicos, a Prefeitura Municipal 
de Pirassununga foi convocada a esclarecer “se foram realizados estudos e levan-
tamentos técnicos e econômicos para embasar as estimativas dos componentes dos 
custos do empreendimento - afetos à demonstração da viabilidade econômico-finan-
ceira da concessão - em particular dos valores da tarifa fixada e dos investimentos”.

Manifestando-se quanto à documentação acrescida pelo município, ATJ-Econo-
mia e Secretaria Diretoria Geral consideraram inviável o prosseguimento da lici-
tação, uma vez que evidenciada a elaboração de inadequado e incompleto estudo 
técnico de viabilidade econômico-financeira da concessão.

É o breve relato
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VOTO

De início, peço aos Senhores Conselheiros referendo à decisão monocrática que 
concedeu a liminar pleiteada,publicada no DOE do dia 11/07/2018.

Quanto ao mérito, considero que não houve comprovação, por parte da repre-
sentada, do devido atendimento ao disposto no art. 5º da Lei Federal nº 8.987/95, 
reproduzido no artigo 6º, § 2º, da Lei Municipal nº 3.365/2005, que cuida da publi-
cação do ato justificador da conveniência da outorga; bem como, de que tenham 
sido providenciados, de modo adequado, os estudos e projetos indicativos da via-
bilidade econômico-financeira e a sua disponibilização, reclamados pelo art. 18, IV 
daquele mesmo diploma legal.

Quanto ao primeiro aspecto, conforme antecipado por ocasião do despacho 
que concedeu a liminar determinando a paralisação do certame, a publicação do 
ato justificador da conveniência da outorga ocorreu apenas após a provocação 
desta Corte, em 04 e 05/07/2018, respectivamente no Diário Eletrônico do Muni-
cípio e Diário Oficial do Estado, não aproveitando em favor da municipalidade, 
como bem destacado por ATJ-Jurídica, a convocação para audiência pública ocor-
rida em meados do ano anterior.

De outro lado, a análise empreendida pelo setor de Economia da Assessoria 
Técnica da Casa revelou, logo em sua manifestação inaugural, a carência dos de-
vidos estudos aptos a demonstrar “a razoabilidade em se definir o percentual de, 
no mínimo, 4% mensal sobre o valor arrecadado, já descontados os impostos, a 
título de cobrança de valor de outorga, considerando-se a tarifa pública de R$ 3,90, 
fixada pela municipalidade”.

Destacou, ainda, que o edital “não observa as diretrizes que norteiam a políti-
ca tarifária e o regime econômico-financeiro da concessão do transporte público, 
tendo em vista não fazer a necessária distinção entre tarifa de remuneração e 
tarifa pública e, também, não disciplinar as soluções aplicáveis para a ocorrência 
de déficit ou superávit tarifário, em conformidade com o que dispõem o artigo 9º e 
parágrafos da Lei n.º 12.587/12”.

A inviabilidade econômico-financeira da concessão do transporte público nos 
parâmetros inicialmente estabelecidos no edital foi confirmada pelo órgão Téc-
nico após a reabertura do contraditório, sendo suas conclusões integralmente 
acolhidas por SDG.

Em percuciente exame das planilhas orçamentárias anexadas aos autos, inferiu a 
insuficiência da tarifa pública fixada no edital para a cobertura de todos os gastos, 
investimentos e pagamento do valor da outorga previsto, não sem antes registrar 
uma série de inconsistências, apontando inclusões e deduções que se faziam neces-
sárias. Acresceu, também, que referidos documentos não levaram em conta os custos 
com implantações, manutenções corretivas e preventivas dos pontos de parada de 
ônibus exigidos no instrumento convocatório, não apenas agravando o fluxo de cai-
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xa negativo, como prejudicando a adequada formulação das propostas. Salientou, 
ainda, a não apresentação da planilha analítica dos investimentos estimados e da 
planilha GEIPOT, necessárias à demonstração de como foi apurado o valor da tarifa.

Em face dos resultados apurados, considerou, ao final, que o valor de outorga 
deveria ser igualmente revisto, “em atenção ao princípio da modicidade tarifária, 
mediante a elaboração de adequado e completo estudo técnico de viabilidade eco-
nômico-financeira que sirva efetivamente para este propósito”.

Neste contexto, caracterizado o insuficiente atendimento aos requisitos dos art. 5º e 
18, IV da Lei Federal nº 8.987/95, é de rigor, pois, a anulação do procedimento licitatório.

Sobre a relevância das condições estabelecidas nos citados dispositivos, “primor-
diais ao desenvolvimento válido e regular da concessão objetivada”, peço vênia para 
trazer à colação excerto de interesse, extraído dos autos dos TCs-3356.989.16-0 e 
3361.989.16-3, em voto proferido pelo Eminente Conselheiro Edgard Camargo Rodri-
gues na  Sessão Plenária de 13/04/2016:

“A Lei Federal nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que regulamenta o 
artigo 175 da Constituição Federal, determina que para a concessão de 
serviços públicos o “poder concedente publicará, previamente ao edi-
tal de licitação, ato justificando a conveniência da outorga de conces-
são ou permissão, caracterizando seu objeto, área e prazo” (artigo 5º).

Imprescindível à validade dessa opção, portanto, a existência de 
prévios estudos de viabilidade econômica e financeira que identifi-
quem, com precisão adequada, o fluxo financeiro para o período de 
operação previsto no futuro contrato, bem como os riscos associados 
aos investimentos e a parte que irá assumir eventuais efeitos deriva-
dos da frustração das estimativas utilizadas como fundamento. 

E a instrução processual revela conduta dissociada de tais premis-
sas legais, sobretudo ante a notória insubsistência técnica do aludido 
Estudo de Viabilidade apresentado pela Administração, bem como a 
flagrante ilegalidade no procedimento que precedeu a instauração do 
certame impugnado, o que impossibilita o prosseguimento do torneio 
tendente a delegar a terceiro a prestação dos serviços públicos (...)

Nessas circunstâncias, a anulação da licitação é medida que se im-
põe, a fim de que os responsáveis promovam a realização de novo es-
tudo - adequado à realidade do município, à Lei nº 8.987/95 e demais 
normas aplicáveis à espécie – capaz de aparelhar satisfatoriamente a 
necessária reavaliação da viabilidade econômico-financeira da trans-
ferência da prestação dos serviços a terceiro por meio de concessão.

Obviamente que as vicissitudes descortinadas no curso da instru-
ção processual deverão ser enfrentadas, corrigidas e equacionadas 
para que o estudo de viabilidade permita aferir a legitimidade da pre-
tensão (concessão) em cotejo com a realização direta da atividade, 
sem descurar-se da cogente regra de modicidade tarifária (artigo 6º 
da Lei nº 8.987/95), e com efetiva disponibilização de elementos que 
fundamentem esse desiderato e que são imprescindíveis à elaboração 
de propostas por parte de interessadas”. 
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Não obstante referidos vícios comprometerem toda a estrutura do certame, consi-
dero oportuno elencar algumas outras impropriedades condenadas pelos órgãos téc-
nicos, vez que as justificativas apresentadas pela Municipalidade de Pirassununga não 
foram suficientes para saná-las. Refiro-me, inicialmente, à ausência do número esti-
mado de pontos de parada a ser adquirido1; à insegurança jurídica quanto às receitas 
acessórias provenientes da exploração publicitária2; às incongruências nas informações 
relativas à frota dos veículos3; e  à imprecisão quanto aos bens reversíveis4.

Ainda como forma de orientar a municipalidade na eventual elaboração de um 
novo edital para o mesmo objeto, restou caracterizado durante a instrução que o 
“Plano de Mobilização para o Início da Operação”, previsto no capítulo XIII do edital, 
de fato, não se confunde com o “Plano de Mobilidade Urbana”, conforme bem des-
tacado por ATJ-Economia, sendo que sua elaboração, a despeito da prorrogação de 
prazo pela Lei Federal n.º 13.683/18 (para abril de 2019), seria de todo recomendável 
que antecedesse ao prosseguimento do certame licitatório, porquanto a eventual 
encampação de algumas das diretrizes preceituadas na Lei Federal n.º 12.587/12 (Po-
lítica Nacional de Mobilidade Urbana), impactará diretamente nos custos do serviço.

No que toca às disposições relativas à contratação da mão de obra que já atua 
na prestação dos serviços, embora o item 9.6.45 apenas estabeleça o compromisso 
de preferência, é certo que a previsão expressa de imposição de penalidades admi-
nistrativas, no caso de descumprimento daquele compromisso, nos termos do modelo 
de declaração contido no anexo XVII6, destoa do caráter facultativo sustentado em 
sede de contraditório, encerrando compulsoriedade que não encontra o necessário 
amparo nas normas de regência.

Registro, ainda, que esta E. Corte, diferentemente da orientação do Tribunal de 
Contas da União, não tem se oposto ao estabelecimento simultâneo, para fins de 
qualificação econômico-financeira, de comprovação de patrimônio líquido mínimo 
e de recolhimento de garantia de participação, conferindo tal prerrogativa ao juízo 
discricionário do Administrador, nos termos da sua Súmula no 277. Não obstante, 
a base de cálculo das referidas exigências deveria levar em conta o valor previsto 
para os investimentos a serem realizados, diferentemente do que constou nos itens 
3.2.3.11 e 3.2.3.12 do edital8.

Por fim, embora não veja óbices no valor estimado do contrato, correspon-
dente à receita tarifária total estimada pelo prazo da concessão, nos moldes do 
consignado no item 1.7 do edital9, tampouco exigência de recolhimento da ga-
rantia para sua execução, cuja previsão encontra-se no artigo 56 da Lei 8.666/93, 
pecou o edital ao adotar referida receita estimada para todo o período da conces-
são como sua base de cálculo10, quando poderia optar pela garantia que melhor 
assegure a execução contratual, ou com base nos investimentos ou adotando a 
receita estimada para um exercício11.

Diante do exposto, voto no sentido de determinar que a Prefeitura Municipal 
de Pirassununga promova a ANULAÇÃO da Concorrência Pública nº 08/2018, 
ordenando que, na eventualidade de elaboração de um novo edital para o mesmo ob-
jeto: (I) promova o devido atendimento ao disposto no artigo 5º, da Lei nº 8.987/95, 
relativo à publicação do  ato justificando a conveniência da outorga da concessão; 
(II) elabore e disponibilize adequado e completo estudo indicativo da viabilidade 
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econômico-financeira da outorga de concessão; (III) atente-se à integra dos aponta-
mentos constantes no corpo deste voto.

Outrossim, para que se recomende à Origem que reavalie as demais prescrições 
do texto convocatório, especialmente as que guardarem relação com as que ensejam 
correções, a fim de verificar sua consonância com as normas de regência, jurispru-
dência e Súmulas desta Corte, com a consequente publicação do novo texto e reaber-
tura do prazo legal, à luz do que preconiza o art. 21, § 4º, da Lei nº 8.666/93.

Acolhido tal entendimento pelo Plenário deste e. Tribunal, devem ser intimados 
Representante e Representada, na forma regimental.

Com o trânsito em julgado, arquive-se. 

É como voto.

JURISPRUDÊNCIA

1) ATJ-Economia: “Relativamente aos pontos de parada de ônibus, embora o Anexo XXVI 
contemple as informações técnicas sobre a sua estruturação, incluindo as definições das 
medidas, materiais e recursos de iluminação, o referido anexo realmente não apresenta o 
número estimado de pontos de parada a ser adquirido, motivo pelo qual a impugnação da 
Representante procede”.
2) ATJ-Economia: “No que tange às disposições editalícias referentes às receitas acessórias 
provenientes da exploração publicitária dos pontos de parada, que não se harmonizam com o 
disposto no artigo 3º, alínea “b”, Lei Municipal n.º 3.365/05, em nosso entender, o conflito dá 
margem à insegurança jurídica, razão pela qual o assunto precisa ser reavaliado pela municipa-
lidade, sendo que, talvez, o meio seja através do Plano de Mobilidade Urbana.”
3) ATJ-Economia: “Quanto à incongruência nas informações relativas à frota dos veículos, res-
salte-se que, em sendo a Metodologia GEIPOT para o cálculo do valor da tarifa, a classificação 
de veículos em leves, pesados e especial deve ser observada em virtude dos coeficientes de 
consumo e dos fatores de depreciação, cuja exatidão é determinante para a apuração do cálculo 
da tarifa dos ônibus urbanos. E mais, o reconhecimento da Representada de que houve equivoco 
na indicação do número por extenso da idade máxima dos veículos no início da operação revela 
a procedência da reclamação. Por final, a alegação aduzida pela Representada de que o prazo 
máximo para o início de operação é de 150 dias, contados da data de assinatura do contrato de 
concessão, não responde ao questionamento da Representante, pois a dúvida consiste em saber 
qual o prazo máximo, após o início da operação, segundo o qual a concessionária poderá operar 
com veículos de até 08 anos de fabricação, uma vez que pela regra insculpida no item 9.2.3 do 
edital, ao longo da vigência, a frota deverá ter a idade máxima de 06 anos. Dito de outro modo, 
em qual prazo, iniciada a operação (o que se dará em 150 dias) será o “corte” para que a idade 
máxima da frota passe de 8 (oito) para 06 (seis) anos”.
4) MPC: “Atribui-se razão à Representante também no que diz respeito às disposições relativas 
aos bens reversíveis. Isto porque, como suscitado pela inicial, o uso do termo “outorga” de duas 
formas distintas pelo Administrador – primeiramente como valor a ser pago pela concessão e, 
após, no item XI do edital, como o ato da concessão em si –, gera confusão. Assim, se a intenção 
da Representada, no item supracitado, foi se referir ao ato da delegação propriamente dito, a 
conclusão que se extrai das disposições editalícias é que todos os equipamentos, instalações e 
terrados custeados pelo contratado e ligados à concessão serão bens reversíveis. Sob o outro 
prisma, diga-se, o do uso do termo como o valor pago pelo concessionário, poder-se-ia concluir 
que somente seriam passíveis de reversão os bens “inseridos” dentre os valores pagos ao Muni-
cípio como contrapartida pela concessão. Considerando que os impactos financeiros que decor-
reriam de cada uma das hipóteses são demasiadamente distintos e certamente impactariam na 
elaboração das propostas, julga-se pertinente a adequação dos termos do edital de forma a ser 
suprimida qualquer margem para dúvidas”.
5) 9.6.4. Na contratação de mão de obra, a Concessionária se comprometerá a dar preferência 
ao pessoal que já atua na prestação do serviço de transporte coletivo no Município de Pirassu-
nunga, ressalvados os impedimentos criminais e de saúde destes operadores.
6) ANEXO XVII MODELO DE COMPROMISSO DE CONTRATAR A MÃO DE OBRA HOJE EMPREGA-
DA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO..., COMPROMETE-SE A CONTRATAR, CONFORME O 
CASO, A MÃO DE OBRA HOJE EMPREGADA NO SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO DO MUNICÍ-
PIO DE PIRASSUNUNGA. A signatária declara estar ciente das penalidades administrativas a que 
estará sujeita no caso de não cumprimento do presente compromisso formal.
7) Nesse sentido, aliás, foi a decisão proferida nos autos dos TCs-4118.989.15-1 e 4201.989.15-
9, Sessão Plenária de 19/8/2015:
“Como anotou o Ministério Público de Contas, a inadmissibilidade da exigência simultânea de 
comprovação de patrimônio líquido com garantia de proposta é orientação  do Tribunal de Con-
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tas da União, que não se aplica à jurisdição deste Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. A 
Súmula 27 desta Corte de Contas, aliás, expressamente  autoriza exigência como a ora questio-
nada. Improcedente, portanto, o questionamento dirigido à exigência simultânea de patrimônio 
líquido e de garantia de proposta”.
8) 3.2.3.11. Comprovação de patrimônio líquido, até a data de entrega dos Envelopes, não infe-
rior a R$ 573.903,72, equivalente a 10% (dez por cento) do valor estimado correspondente ao 
período de 12(doze) meses. (Súmula 37 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo).
3.2.3.12. Prova de recolhimento de garantia para participação nesta licitação no montante de 
R$ 57.390,37, correspondente à 1% (um por cento) do valor estimado do investimento, que 
deverá ser recolhido na Seção de Tesouraria da Prefeitura Municipal  de Pirassununga, situada 
na Rua Galício Del Nero, nº 51 – Centro, em qualquer das seguintes modalidades: caução em 
dinheiro, Títulos da Dívida Pública, Seguro-Garantia  ou Fiança Bancária. (Obs. Embora o item 
3.2.3.12 utilize a expressão “investimento”, o cálculo se baseou no estimado para o período de 
12 meses, a exemplo do item anterior!).
9) 1.7. O valor estimado da presente licitação é de R$ 57.390.372,00 (cinquenta e sete mi-
lhões, trezentos e noventa mil, trezentos e setenta e dois reais), considerando-se para tal 
cálculo o número de passageiros equivalentes (1.471.548), multiplicado pelo valor de refe-
rência da tarifa de R$ 3,90 (três reais e noventa centavos), pelo prazo inicial de vigência da 
concessão de 10 (dez) anos.
10) 7.1. A contratada deverá fazer a prestação de garantia a Prefeitura Municipal de Pirassunun-
ga, nos termos do Art. 56 parágrafo 2º da Lei 8.666/93, com as alterações introduzidas pela Lei 
nº 8.883/94, na importância de 5% (cinco por cento) calculados sobre o valor total do contrato, 
que deverá ser depositada em até 05 (cinco) dias após  a assinatura do contrato, junto à Seção 
de Tesouraria da Prefeitura Municipal, cuja caução poderá ser realizada em dinheiro ou título de 
dívida pública, seguro garantia,  ou fiança bancária.
11) Nesse sentido, o TCs-3931.989.13-1 e 4001.989.13-6:
“Tais informações são igualmente relevantes porque, à luz da jurisprudência deste Tribunal, em 
se tratando de concessões de serviço público, a adequada base de cálculo a ser utilizada para 
fins de exame da qualificação econômico-financeira, em especial, garantia para licitar, deve 
ser o valor previsto para os investimentos a serem realizados, sendo certo que a utilização do 
valor total estimado da receita da concessão durante todo o prazo de sua vigência tem sido 
reprovada, como se depreende dos julgamentos proferidos nos processos nº. 1010.989.12-7 e 
1027.989.12-8 (Plenário. Sessão de 17/10/2012. Relator Conselheiro Antonio Roque Citadini) 
e nº. 1400.989.12-5 (Plenário. Sessão de 20/03/2013. Relator Conselheiro Dimas Eduardo Ra-
malho), e, bem assim, nos processos 3192.989.13-5 e outros (Plenário. Sessão de 05/02/2014. 
Relator Conselheiro Robson Marinho).
(...)
Já no que diz respeito à garantia de execução contratual, considero legítima a pretensão da 
Municipalidade em assegurar o efetivo cumprimento do contrato e observo que o percentual 
estabelecido no Item 17.17 do Edital está coerente com as disposições do artigo 56, §2º, da Lei 
nº. 8.666/93. Todavia, este Tribunal tem considerado inadequada a adoção da receita estimada 
para todo o período da concessão como base para o cálculo da referida garantia. 
Em processos similares, esta Corte reconheceu ser adequada a adoção dos “investimentos 
previstos”, conforme precedentes que, aqui, faço representar pelo julgamento dos proces-
sos 1581.989.13 (Plenário. Sessão de 04/09/2013. Relator Conselheiro Robson Marinho), 
1010.989.12-7 e 1027.989.12-8 (Plenário. Sessão de 17/10/2012. Relator Conselheiro Antonio 
Roque Citadini).
Todavia, diante da ausência de elementos que indiquem a dimensão financeira dos custos, in-
clusive os investimentos, a cargo do concessionário, neste caso concreto, pondero que, após os 
estudos de viabilidade e de posse de todas essas informações, poderá a Prefeitura avaliar a 
garantia que melhor assegure a execução contratual, ou com base nos investimentos, 
conforme os precedentes citados, ou adotando a receita estimada para um exercício, à 
semelhança do que se decidiu no julgamento do processo nº. 591.989.13-2 (Sessão Plenária de 
12/06/2013. Relator Substituto de Conselheiro Samy Wurman).
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Araçatuba - UR-01 
Av. Café Filho, 402 - Jardim Icaray
CEP: 16020-550 - Araçatuba - SP
Telefones: (18) 3609-9700
ur01@tce.sp.gov.br

Bauru - UR-02 
Rua José Francisco Augusto, 5-4 - Jd. Godoi
CEP: 17021-640 - Bauru - SP
Telefones: (14) 3109-2350
ur02@tce.sp.gov.br

Campinas UR-03 
Avenida Carlos Grimaldi, 880 - Jd. Conceição
CEP: 13091-000 - Campinas - SP
Telefone: (19) 3706-1700
ur03@tce.sp.gov.br

Marília - UR-04 
Rua Prof. Francisco Morato, 381 - Jd. São Geraldo
CEP: 17501-020 - Marília - SP
Telefone: (14) 3592-1630
ur04@tce.sp.gov.br

Presidente Prudente - UR-05 
Rua José Cupertino, 179 - Jd. Marupiara
CEP: 19060-090 - Presidente Prudente - SP
Telefones: (18) 3226-5060
ur05@tce.sp.gov.br

Ribeirão Preto UR-06 
Rua Adolfo Zéo, 426 - Ribeirânia
CEP: 14096-470 - Ribeirão Preto - SP
Telefones: (16) 3995-6800
ur06@tce.sp.gov.br

São José dos Campos - UR-07
Av. Heitor Vila Lobos, 781 - Vila Ema
CEP: 12243-260 - São José dos Campos - SP
Telefone: (12) 3519-4610
ur07@tce.sp.gov.br

São José do Rio Preto - UR-08 
Av. José Munia, 5.400 - Chácara Municipal
CEP: 15090-500 - São José do Rio Preto - SP
Telefone: (17) 3206-0800
ur08@tce.sp.gov.br

Sorocaba - UR-09
Rua Marco Francisco Garcia Chiuratto, 180  - Jd. 
Saira - CEP: 18085-840 - Sorocaba - SP
Telefones (15) 3238-6660
ur09@tce.sp.gov.br

Araras - UR-10
Av. Maximiliano Baruto, 471 - Jd. Universitário
CEP: 13607-339 - Araras - SP
Telefone: (19) 3543-2460
ur10@tce.sp.gov.br

Fernandópolis - UR-11 
Rua Maria Batista, 209 - Boa Vista
CEP 15.600-000 - Fernandópolis - SP
Telefone: (17) 3465-0510
ur11@tce.sp.gov.br

Registro - UR-12
Avenida Clara Gianotti de Souza, 1049 - Vl.Tupy 
CEP 11.900-000- Registro - SP
Telefone: (13) 3828-7220
ur12@tce.sp.gov.br

Araraquara - UR-13 
Rua Dr. Euclides da Cunha Viana, 551
Jd. Santa Mônica -  CEP: 14.801-096
 Araraquara - SP - Telefone: (16) 3331-0660
ur13@tce.sp.gov.br

Guaratingueta - UR-14
Rua Domingos Rodrigues Alves, 316 - Centro
CEP - 12516-410 – Guaratinguetá - SP
Telefone: (12) 3123-2260
ur14@tce.sp.gov.br

Andradina - UR-15 
Rua Pereira Barreto, 1681 - Centro
CEP  - 16901-022 -Andradina - SP
Telefone: (18) 3721-7800
ur15@tce.sp.gov.br

Itapeva - UR-16  
Av. Coronel Acácio Piedade, 384 - Centro
CEP 18400-180 - Itapeva - SP
Telefone: (15) 3524-4800
ur16@tce.sp.gov.br

Ituverava - UR-17
Rua José Bonifácio, 803 - Jd.Independência
CEP 14500-000 - Ituverava - SP
Telefone: (16) 3839-0943 / 3839-0376
ur17@tce.sp.gov.br

Adamantina - UR-18 
Rua Josefina Dal’Antonia Tiveron, 180 – Centro
CEP-17800-000  - Adamantina – SP -
Telefones: (18) 3502-3260
ur17@tce.sp.gov.br

Mogi Guaçu - UR-19
Rua Catanduva, 145 - Jd.Planalto Verde
CEP 13843-193 - Mogi Guaçu - SP
Telefone:(19) 3811-8300 / 3811-8339
ur19@tce.sp.gov.br

Santos - UR-20
Rua Vergueiro Steidel -Embaré
CEP 11040-270 – Santos – SP
Telefones: (13) 3208-2400
ur20@tce.sp.gov.br

Prédio-Sede / Anexo I
Av. Rangel Pestana, 315 - Centro
CEP: 01017-906 - São Paulo - SP
Telefone: (11) 3292-3266

Anexo II
Rua Venceslau Brás, 183 - Centro 
CEP: 01016-000 - São Paulo - SP
PABX: (11) 3292-3266
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