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RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é averiguar se o Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) pode ser 

considerado uma ferramenta complementar àquelas existentes hoje nos Tribunais de Contas, 

notadamente no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo – TCE-SP (onde ainda não há 

regulamentação do seu uso), visando proporcionar pactos concretos entre gestores públicos e 

o TCE-SP, que viabilizem a efetividade de políticas públicas, cujas dificuldades de 

cumprimento foram previamente identificadas pelo órgão de controle. 

 

Palavras chave: Termo de Ajustamento de Gestão; Tribunal de Contas; Políticas públicas; 

Controle consensual. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this work is to investigate whether the Management Adjustment Term 

(TAG) can be considered a complementary tool to those currently existing in the Court of 

Accounts, notably in the Court of Accounts of the State of São Paulo - TCESP (where there 

is still no regulation of its use), aims at providing concrete pacts between public managers 

and the TCESP, which enable the effectiveness of public policies, whose compliance 

difficulties were previously identified by the agencies of control. 

Keywords: Management Adjustment Term (TAG). Court of Accounts; public policies; 

consensual control 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A diversidade dos problemas observados nos públicos exige uma atuação conjunta 

de todos os agentes políticos e governamentais, notadamente no processo conhecido como 

ciclo de políticas públicas.1  

No entanto, na realidade brasileira encontramos muitas dificuldades para o 

cumprimento dos compromissos de gestão pública, seja em razão da insuficiência de 

recursos financeiros, decorrentes da contínua austeridade fiscal que atinge os municípios, 

seja em razão da ausência de um bom planejamento governamental. O resultado dessa 

problemática, frequentemente se resume às severas repreensões por parte dos órgãos de 

controles, aparentemente, com pouca efetividade nas soluções necessárias.  

Nesse contexto, o presente trabalho busca averiguar a possibilidade de utilização do 

Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) – a ser firmado entre gestores municipais e 

Tribunal de Contas – como ferramenta complementar para aprimoramento das políticas 

públicas.2 

Isto porque temos observado o investimento contínuo do Tribunal de Contas em 

ferramentas para o aprimoramento da avaliação do desempenho das políticas públicas, 

criação e disponibilização de guias referenciais3 e relatórios com a sistematização da 

formulação das políticas públicas. E, ainda, uma adesão crescente às práticas de diálogos e 

compromissos prévios com gestores públicos, sendo o Termo de Ajustamento de Gestão 

(TAG) um dos exemplos da referida prática.  

Efetivamente, o tema “políticas públicas” integra, há muito tempo, a agenda 

pública4 e, nos últimos anos, tem atraído a atenção e provocado contribuições de todos os 

entes que exercem papel relevante no Estado Democrático de Direitos, fortalecendo o 

processo democrático.  

                                                           
1 SECCHI, Leonardo. Políticas Públicas – Conceitos, Esquemas de Análise, Casos Práticos. 2ª edição. São Paulo. Cengage 
Learning. 2017 
2 O conceito de políticas públicas será avaliado adiante, mas desde logo consideramos as políticas públicas como sendo 
“uma diretriz elaborada para enfrentar um problema público” (SECCHI, 2017B, p.2) e também como “programas de ação 
governamental que visam coordenar os meios à disposição do Estado e as atividades privadas, para realização de objetivos 
socialmente relevantes e políticamente determinados, elas apresentam uma similitude com a noção de plano 
administrativo” (BREUS, 2007, p.221) 
3 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Referencial de controle de políticas públicas / Tribunal de Contas da União. – Brasília : TCU, 
Secretaria de Controle Externo do Desenvolvimento Econômico (Secex Desenvolvimento), Secretaria de Métodos e Suporte ao Controle 
Externo (Semec) e Secretaria de Macroavaliação Governamental (Semag), 2020.  Disponível em: 
https://portal.tcu.gov.br/data/files/EF/22/A4/9A/235EC710D79E7EB7F18818A8/1_Referencial_controle_politicas_publicas.pdf 
4 De acordo com a Professora Maria Paula Dallari Bucci (2020, p.39), “pode-se marcar os anos 1190 como o período em que a temática 
das políticas públicas ganha presença no universo do direito no Brasil, aspirando à quitação da dívida social, pela dos direitos sociais, com 
o tratamento ambicioso e generoso que lhes conferia a Constituição Federal.” 
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No novo cenário de atuação dos Tribunais de Contas, podemos visualizar uma 

importante mudança de paradigma de sua atuação por meio de qualificações das análises e 

controle das políticas públicas, embora ainda sem muitas avaliações acerca dos impactos 

concretos destas contribuições no aprimoramento das governanças de políticas públicas. 

O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), por exemplo, nos últimos 

6 anos, investiu no aprimoramento do formato de avaliação da qualidade das políticas 

públicas em relação aos 644 municípios (exceto da Capital), cujos resultados consolidados 

são traduzidos em relatórios gerenciais que publicizam o planejamento da gestão e o 

desempenho dos municípios.  

Como exemplo dessas novas ferramentas do TCE-SP, destacamos o projeto 

denominado Índice de Efetividade de Gestão Municipal (IEG-M) que visa a exposição da 

condução das gestões municipais em relação aos indicadores temáticos: Educação, Saúde, 

Planejamento, Gestão Fiscal, Meio Ambiente, Proteção dos Cidadãos e Governança de 

Tecnologia da Informação. Os dados obtidos nas respostas dos gestores aos questionários 

enviados pelo TCE-SP são utilizados como parâmetro no julgamento das respectivas 

contas.5 

A propósito, os resultados do IEG-M (SP) em relação às pesquisas realizadas nos 

municípios paulistas, entre os anos 2014 até 2020, indicam que as notas dos municípios têm 

diminuído anualmente.  

Em 2020, do universo de 644 apenas 3 (três) alcançaram a nota “B+” - que significa 

“gestão muito efetiva”. A maioria (299 municípios) foi pontuada com baixo nível de 

adequação (nota “C”), o que acende um verdadeiro sinal de alerta, pois a reiterada pontuação 

negativa dos municípios é objeto de pareceres desfavoráveis nas contas anuais dos gestores 

municipais.6   

As constatações dos resultados do IEG-M – sejam insatisfatórias ou não - formaram 

ao longo dos últimos anos um amplo painel de dados que permitem avaliar a evolução e 

também as alegadas deficiências dos municípios em relação aos indicadores acima 

mencionados.  

Referidos elementos certamente podem auxiliar os gestores atuais e futuros no 

conhecimento do histórico de seus munícipios em relação a determinadas políticas públicas, 

mas, aparentemente, não parecem resultar em outras contribuições por parte dos Tribunais 

                                                           
5 A partir das respostas aos questionários enviados pelo TCESP, as gestões municipais são rotuladas com: A: altamente efetiva; B+: Muito 
Efetiva; B: Efetiva; C+: em fase de adequação; C: Baixo nível de adequação. 
6 Exposição do Conselheiro Sidnei Beraldo aos 55m44s da Exposição dos resultados do IEG-M “Ano Base- 2020”  Disponível em: 
https://www.youtube.com/watch?v=0UifobuoanQ (a partir dos 55m44s)  Acesso em 29/11/2021 
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de Contas, além de alguns esporádicos eventos ao longo do ano que visam compartilhar 

temas gerais do TCE-SP. 

Além disso, não se verifica a chamada dos gestores públicos e/ou das entidades que 

os representam para contribuição na formulação dos indicadores, o que seria interessante, 

dado o conhecimento das dificuldades gerais de cada município. 

Não pretendemos, entretanto, sugerir novo tipo de responsabilidade aos referidos 

órgãos no que diz respeito às políticas públicas, - o que fugiria da competência 

constitucional prevista nos art. 70 e 71 da Constituição Federal de 1988 -, mas sim averiguar 

se há espaço para aprimoramento de sua função social e reforço de uma função pedagógica 

mais eficiente. 

Vale lembrar que a função social reflete a razão de ser das instituições e somente se 

concretiza quando do cumprimento de suas competências. As finalidades meramente 

formais e legais não formam mais as características primordiais dos Tribunais (CHADID, 

2019).  

Nesse espaço de reflexão antecipamos, ainda, o alerta para o necessário cuidado 

com a interferência dos citados órgãos nas decisões de competência exclusiva do Poder 

Executivo e, por consequência, a invasão na discricionariedade do gestor público.  

A observação acima se justifica porque, além da modernização das ferramentas de 

avaliação de desempenho das políticas públicas, temos observado vários avanços no controle 

gerencial no que diz respeito à avaliação da eficiência, eficácia, efetividade e economicidade 

das ações governamentais, por parte dos Tribunais de Contas, que, muitas vezes, buscam 

“influir de modo efetivo na alteração de comportamentos dos agentes estatais, na adoção de 

políticas públicas” (SUNDFELD; CAMARA, 2020, p.19)7.  

Na busca pela efetividade das políticas públicas os esforços devem ser coletivos, 

em especial quando se sabe que mais da metade dos municípios brasileiros está em situação 

fiscal crítica e sem equilíbrio das contas públicas.8  

Nesse contexto, buscamos responder às seguintes perguntas:  

(a) O Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) – nos Tribunais de Contas que já o 

adotam - está sendo utilizado com propósitos e soluções que resultam na boa 

governança das políticas públicas?  

                                                           
7 SUNDFELD, Carlos Ari; CÂMARA, Jacintho Arruda. Competências de controle dos tribunais de contas – possibilidades 
e limites. In SUNDFELD, C. A.; ROSILHO, A. J. (Orgs.). Tribunal de Contas da União no Direito e na Realidade. São 
Paulo: Almedina, 2020. 
8 É o que revela o Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF)  de 2021. Disponível em  https://firjan.com.br/noticias/mais-de-
tres-mil-cidades-brasileiras-tem-situacao-fiscal-dificil-ou-critica-revela-indice-firjan-de-gestao-fiscal.htm  Acesso em 
22/10/2021 
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(b) O TAG pode ser considerado como ferramenta complementar àquelas já 

existentes no Tribunal de Contas para aperfeiçoamento da governança das 

políticas públicas? 

(c) A partir das percepções acima, podemos considerar útil a utilização do referido 

instrumento no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-

SP)? 

Como se observa, a problemática apresentada não se refere à possiblidade ou não 

de uma atuação consensual por parte dos Tribunais de Contas, pois compreendemos que se 

trata de questão já superada pela legislação e literatura, mas abordaremos esse ponto para 

contextualização e demonstração de que se trata de realidade já vivenciada no Brasil. 

Para o alcance das respostas formuladas, inicialmente faremos a revisão da 

literatura, a partir de: abordagem sobre o conceito de política pública; panorama geral sobre 

Tribunal de Contas e competência desses órgãos para controle das políticas públicas; os 

efeitos das decisões do Tribunal de Contas para os gestores municipais; o controle 

consensual necessário às soluções de problemas públicos; a gestão pública municipal e os 

desafios de governança; e, finalmente, abordagem sobre Termo de Ajustamento de Gestão.  

Na sequência dessa construção teórica, a segunda parte do trabalho apresentará a 

metodologia e a pesquisa empírica, com um panorama inicial do tipo de informações que 

são divulgadas pelos Tribunais de Contas em relação à governança em políticas públicas, 

abordando nesse ponto as dificuldades de acessos; considerações sobre as ferramentas 

utilizadas pelo TCE-SP; o diagnóstico e resultados com identificação da legislação que 

contempla o TAG nos Tribunais de Contas subnacionais; análise do PLC 60/2015 (ANEXO 

A), que institui o TAG para o TCE-SP, e também faremos a análise do panorama brasileiro a 

partir dos exemplos identificados na pesquisa. Nas considerações finais responderemos as 

perguntas centrais, a partir da análise dos casos concretos alertando se há ou não necessidade 

de eventual alteração da regulamentação acerca do TAG que está sendo proposta em São 

Paulo. 

1.2 ESCLARECIMENTOS SOBRE O TERMO DE REFERÊNCIA  
O estudo aqui proposto também tem por finalidade atender o Termo de Referência 

formulado em conjunto com a Associação Paulista dos Municípios (APM), para 

cumprimento da metodologia do Mestrado Profissional em Gestão e Políticas Públicas 

(MPGPP), da Escola de Administração de Empresas de São Paulo (EAESP), área de 
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Administração Pública, da Fundação Getúlio Vargas (FGV), o que foi realizado sem 

quaisquer custos para APM, contendo o seguinte objeto: 

 

O estudo a ser realizado verificará a necessidade de indicação para o 
Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP), de outros meios de 
auxílio, cooperação fiscalização, controle e principalmente orientação aos 
Prefeitos dos 644 municípios do Estado de São Paulo na efetivação de 
políticas públicas de competência das gestões municipais.9 
 

A APM tem relevante papel político na sociedade, assessorando prefeitos(as), vice-

prefeitos(as) e vereadores(as)s, em questões técnico-administrativas e jurídicas, na 

organização dos serviços públicos, na sistematização das ações dos Conselhos Municipais e, 

principalmente, na defesa dos interesses dos Municípios diante dos Poderes Executivo e 

Legislativo, da União e do Estado, na busca pela emancipação política e financeira, estando 

entre seus objetivos a defesa da ideologia municipalista e o aprimoramento técnico dos 

responsáveis pela gestão pública municipal.10  

No que se refere ao interesse no tema, a APM tem observado que o Tribunal de 

Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP) intensificou o seu relacionamento com as políticas 

públicas, no âmbito da fiscalização que antecede as contas que lhe são submetidas pelos 

gestores públicos. E, apesar do reconhecido trabalho realizado pela Corte de Contas paulista, 

a APM entende pertinente avaliar se existem formas complementares de aperfeiçoamento do 

controle externo exercido sobre seus associados. 

Nesse panorama, o estudo em referência atende a objetivos institucionais da 

Associação Paulista dos Municípios, como, por exemplo, os de promoção de 

“desenvolvimento da gestão pública municipal em toda multiplicidade de seus aspectos” e 

de “estudos que deverão ser encaminhados aos poderes competentes, visando o bem-estar e 

o desenvolvimento das coletividades comunais, defendidos pelos princípios municipalistas” 

(art. 2º, do Estatuto APM). 

Como produto final, após o cumprimento do rito acadêmico, a APM receberá um 

relatório final contendo a contextualização, a metodologia, os resultados e as sugestões de 

encaminhamentos, além da disponibilidade da autora para exposição e seminários destinados 

aos seus associados.  

 

 

                                                           
9 Conforme consta do Termo de Referência,  o título do estudo seria aperfeiçoado, mantendo o mesmo contexto. 
10 https://www.apaulista.org.br/quem-somos/ 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

2.1. APROXIMAÇÃO DO CONCEITO DE POLÍTICA PÚBLICA 
 

Dentre a vastidão de renomados autores e suas respectivas obras, existem diversas 

abordagens acerca do conceito de políticas públicas e uma multidão de terminologias que 

chegam, inclusive, a se confrontar (THEODOULOU,  1995, p. 1).  

No entanto, para esse trabalho, não será feita uma abordagem teórica-metodológica 

a fim de esgotar todas as discussões acerca do conceito e formas de análises das políticas 

públicas. Busca-se, neste tópico, apenas uma aproximação do conceito mais pertinente ao 

tema central e a sua aplicação numa gestão pública moderna.  

Em relação à gestão pública moderna, importante lembrar que, desde o início do 

século XX, a Administração pública brasileira passa por reformas importantes e a última foi 

concretizada a partir da Emenda Constitucional nº. 19/1998, com a denominada Reforma 

Gerencial.  

Referida reforma envolveu uma mudança na estratégia de gestão, a partir de um 

aparelho de Estado aperfeiçoado.11 Teve como objetivo principal tornar a governança 

pública mais eficiente e conferir maior afirmação da cidadania, inserindo o princípio da 

eficiência no art. 37, da Constituição Federal de 1988. 

Conceitualmente, gestão pública é o termo utilizado para tratar das funções 

gerenciais dos negócios do governo12 e, para concepção deste trabalho, considera-se gestão 

pública moderna aquela realizada no âmbito de uma administração com diretrizes 

inovadoras e mecanismos que contemplem as reais necessidades da sociedade 

contemporânea. Uma gestão realizada a partir de um planejamento estratégico13, 

compreendendo diretrizes para soluções dos problemas públicos, com políticas eficientes 

que ultrapassam os mandatos políticos dos governantes. 

                                                           
11 BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. (2000). A reforma gerencial do Estado de 1995. Revista de Administração Pública,  
34,  7  a  26.  Disponível em:  https://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/view/6289   Acesso em 01 nov 2021 
12 FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo Aurélio século XXI: o dicionário da Lingua portuguesa. 3. ed. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1999 
13 De acordo com Bresser- Pereira: “A gestão pública envolve planejamento estratégico. Enquanto na administração 
burocrática o planejamento está limitado às leis e regulamentos, sem casos individuais ou sem levar em conta possíveis 
respostas de adversários, o planejamento gerencial envolve uma definição pormenorizada dos processos a serem seguidos e 
das estratégias a serem adotadas, dependendo das respostas. Assim, a reforma da gestão pública não implica menos 
trabalho gerencial mas geralmente mais, apesar de envolver descentralização. Isso é tão verdadeiro que uma distorção que 
pode facilmente ocorrer é a do planejamento excessivo e dispendioso. Se esse erro for evitado, porém, os ganhos de 
eficiência da reforma da gestão pública serão substanciais.” (cf. BRESSER-PEREIRA, Luis Carlos. O modelo estrutural de 
gerência pública. Revista de Administração Pública. Rio de Janeiro 42(2):391-410, mar./abr. 2008  Disponível em 
https://www.scielo.br/j/rap/a/yGxNGHd7GvFptzTPbD4fzDD/?format=pdf&lang=pt  Acesso em 15.11.2021) 
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Conforme esclarece Edson Ronaldo Nascimento (2014, p.9), gestão pública deve 

fazer parte de um projeto amplo de desenvolvimento e é para atuar nesse novo perfil da 

gestão pública que os governos tentam buscar referenciais estratégicos. 

Sobre práticas modernas de gestão pública, destacamos a seguinte reflexão de João 

Batista Marques14: 

 

(...)são também conhecidas pela expressão inglesa “value for money” e 
constituem um conjunto de medidas pragmáticas, levadas a efeito pela 
Administração Pública, que se fundamentam em uma lógica econômica a 
ser empregada nos valores dos serviços públicos. Caracterizam-se por 
interpretação valorativa, do ponto de vista econômico, do serviço que 
presta o Estado ao cidadão e tem como traço distintivo a gestão por 
objetivos, avaliados, pois, por medidas de realização; são utilizadas como 
parâmetro as regras de mercado com todos os seus mecanismos; dá-se 
primazia à competitividade como forma de dinamizar a relação custo-
benefício dos serviços públicos; e, por fim, promove a eleição de um novo 
sistema de autoridade, de responsabilidades e de contabilidade.  

 
Com uma capacidade de articular diferentes necessidades, a gestão pública pode 

protagonizar processos emblemáticos de mudanças, tendo uma responsabilidade no processo 

histórico da sociedade, qual seja a “apropriação desta visão estratégica que orienta o Estado, 

a cada conjuntura, no esforço por manter a sinergia no exercício da gestão pública” 

(TEIXEIRA, 1994, p.7). 

Posto isso, para conceituarmos “políticas públicas” faz-se necessário, 

primeiramente, registrarmos a diferença entre as abordagens terminológicas de “Política”, 

que pode ser compreendida como Polity – Sistema político; Politics – Política; ou Policy – 

Política pública. Na ciência, o termo política pode designar qualquer dessas três abordagens 

de acordo com os problemas a serem investigados (FREY, 2000, p. 213): 

 
“Em primeiro lugar, podemos salientar o questionamento clássico da 
ciência política que se refere ao sistema político como tal e pergunta pela 
ordem política certa ou verdadeira: o que é um bom governo e qual é o 
melhor Estado para garantir e proteger a felicidade dos cidadãos ou da 
sociedade foram as preocupações primordiais dos teóricos clássicos Platão 
e Aristóteles. Em segundo lugar, temos o questionamento político, 
propriamente dito, que se refere à análise das forças políticas cruciais no 
processo decisório. E, finalmente, as investigações podem ser voltadas aos 
resultados que um dado sistema político vem produzindo. Nesse caso, o 
interesse primordial consiste na avaliação das contribuições que certas 
estratégicas escolhidas podem trazer para a solução de problemas 
específicos.”  (grifos nossos) 

                                                           
14 MARQUES, João Batista. A gestão pública moderna e a creditbilidade nas políticas públicas. Revista de Informação 
Legislativa. V.40, n. 158, p.219-225, abr/jun.2003.  Disponível em https://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/856   Acesso 
em 14.11.2021 
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Com efeito, a análise de políticas públicas não dispõe de uma teoria uniforme. É 

necessário realizar uma avaliação com métodos modernos e contemporâneos (BEYME, 

1985, p. 23 apud FREY, 2001), de modo a ampliar o arcabouço teórico, ao passo que se 

aprimora o próprio conteúdo da política estatal a ser adotada em determinado contexto. 

Observa-se que o conceito de política pública tem uma finalidade e não se deve 

usá-lo sem a delimitação de propósito 

Sobre essa temática, Enrique Saravia (SARAVIA, 2006, p.29) também traz uma 

definição abrangente e esclarece que política pública: 

 

(...) é um sistema de decisões públicas que visa a ações ou omissões, 
preventivas ou corretivas, destinadas a manter ou modificar a realidade de 
um ou vários setores da vida social, por meio da definição de objetivos e 
estratégias de atuação e da alocação dos recursos necessários para atingir os 
objetivos estabelecidos.  

 
Avançando na conceituação, SECCHI (2017b, p.5) reforça que, para compreender o 

campo da política pública, é indispensável averiguar o conceito de problema público e de 

política pública. Para ele, o primeiro trata do “fim ou da intenção de resolução”; já o 

segundo trata do “meio ou mecanismo para levar a cabo tal intenção”, e continua: 

 

(...)o problema público é usualmente definido como a distância entre o 
status a quo e uma situação ideal possível para realidade pública (Sjöblom, 
1984; Sechhi, 2013). O problema público é um conceito intersubjetivo, ou 
seja, ele só existe se incomoda uma quantidade ou qualidade considerável 
de atores. Uma política pública é uma diretriz elaborada para enfrentar um 
problema público (Secchi, 2013). Política pública é um conceito abstrato 
que se materializa com instrumentos concretos(...). 
 
 

Dito isso, é compreensível a diversidade de definições para o tema e todas merecem 

avaliação minuciosa para o entendimento acerca da classificação adequada. Afinal, a gestão 

pública não é dotada de uniformidade, pois passa por constantes transformações e espelha a 

heterogeneidade dos diversos territórios, fato que impõe a necessidade de atualização do 

conceito de políticas públicas a partir das perspectivas modernas e experiências reais da 

sociedade.   

No período da pandemia causada pela COVID-19, a gestão pública brasileira, assim 

como a de diversos países, foi desafiada a propor políticas públicas imediatas para combater 

a crise econômico-financeira. O Brasil e outros países não estavam preparados com políticas 
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públicas suficientes para responder a todos os efeitos da pandemia, mas referida experiência 

impulsionou a criação de políticas públicas especiais para responder ao problema público. 

Aqui, vale destacar as opções de políticas públicas adotadas em diversos países no 

período da pandemia (2020/2021), notadamente ao estudo publicado pelo Banco 

Interamericano de Desenvolvimento (BID), em relatório denominado “a política pública de 

combate à COVID-19: recomendações para a América Latina e o Caribe”15, onde compila, 

entre outras, as políticas adotadas pelo Brasil: 

 

Quadro 1 – Exemplos de políticas públicas adotadas pelo Brasil no período da pandemia  
 

Proteção para os mais vulneráveis  Medidas Fiscais, financeiras  
e monetárias de emergência 

Medidas de contenção 

BRASIL *Ampliação do programa de 
transferências condicionadas para 
acrescentar cerca de um milhão 
de famílias. 
* Transferências excepcionais a 
trabalhadores informais e 
microempresários. 
*Adiantamento de  salário a 
funcionários com renda igual ou 
inferior a 2 salários-mínimos, 
cujos salários ou jornadas tenham 
sido reduzidos. 
* Adiantamento do 12º salário 
* Linha de crédito a empresas 
para despesas com folha de 
pagamentos. 
º Flexibilização da legislação 
trabalhista. 
º Autorização a fintechs para 
distribuir empréstimos e cartões 
de crédito à população de baixa 
renda, PME e profissionais 
autônomos. Projeto aprovado pelo 
Banco Nacional de 
Desenvolvimento. 

º Flexibilização das condições de 
pagamento e renegociação de 
dívidas. 
º Moratória parcial de impostos 
sobre folha de pagamentos. 
º Moratória parcial de impostos 
sobre Folha de pagamentos por 3 
meses. 
º Crédito de emergência para 
PME. 
º Moratória de impostos e tarifas 
federais sobre vendas de materiais 
médicos. 
º Banco Central reduz a taxa de 
juros em 50 pontos básicos, para 
3,75%. 
º Intervenção no mercado 
cambial: leilão cambial. 
 
 
 

Isolamento e fechamentos de 
emergência  
º Isolamento em 23 dos 27 
Estados federais, inclusive São 
Paulo (até 21 de abril), Rio de 
Janeiro e Brasília (até 3 de maio).  
º Não há ordem nacional de 
isolamento. 
º Fechamento de escolas e 
universidades em alguns Estados. 
Por exemplo em São Paulo as 
escolas fechadas desde 23 de 
março. 
º Restrição de fronteiras: todas as 
fronteiras terrestres estão 
fechadas. 
º Permite-se apenas a entrada por 
via aérea de cidadãos brasileiros e 
e residentes. 
Restrição ao deslocamento de 
pessoas entre Estados. 
 
 
 

Fonte: Elaborado a partir do estudo publicado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento 
(BID), em relatório denominado “a política pública de combate à COVID-19: recomendações para 
a América Latina e o Caribe” (BLACKMAN  et al, 2020)16 

 

Como ilustração dessa dinâmica no Brasil, é possível ainda destacar a priorização 

de diferentes políticas de âmbito municipal, pelos gestores públicos. Não apenas as 

diferenças regionais são responsáveis por maior planejamento e investimento em saúde que 

em educação, em determinados municípios, mas a própria autonomia política, administrativa 

                                                           
15 Disponível em: https://publications.iadb.org/publications/portuguese/document/A-politica-publica-de-combate-a-Covid-19-
Recomendaces-para-a-America-Latina-e-o-Caribe.pdf  Acesso em:19.11.2021 

 
16 Idem. 
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e financeira dos entes federativos contribui para uma variedade de arranjos institucionais e a 

conformação de diferentes políticas públicas.  

Ao avaliarmos os conceitos relacionados à política pública, verificamos um certo 

grau de abstração e, de fato, é um conceito que apenas se materializa a partir de instrumentos 

concretos. Nesse ponto, SECCHI (2017, p.5) exemplifica, como tais instrumentos, leis, 

programas, campanhas, obras, prestação de serviço, subsídios, impostos e taxas, decisões 

judiciais etc. 

Diante da imensidão de definições, vale lembrar do alerta feito por Stella 

Theodoulou: 

 

“O ponto, no entanto, em relação ao qual todos os autores 
concordam é o que afirma que a política pública afeta 
profundamente a vida cotidiana de todos os indivíduos na 
sociedade”.   (THEODOULOU, p. 1).  

 

De fato, o atendimento ao verdadeiro interesse público deveria ser perseguido em 

todas as situações de avaliação sobre a eficiência das políticas públicas, envolvendo, por 

exemplo, os processos de elaboração e execução de programas ou ainda o estudo sobre os 

impactos gerados na vida das pessoas. Isto é, não bastam apenas as exposições de dados 

sobre a insuficiência das ações necessárias à formulação ou à manutenção dessas políticas, 

mas é relevante também dar um passo adiante, a fim de garantir que os atores adotem uma 

postura ativa na concretização de políticas, sobretudo posteriormente a referida etapa de 

avaliação. 

A essa altura, convém pontuar que existem diversos atores envolvidos na promoção 

de uma política pública, os quais, segundo SECCHI (2017, p. 101), podem ser categorizados 

em “atores governamentais” – como juízes, burocratas e, tradicionalmente, políticos – e 

“atores não governamentais” – a exemplo dos grupos de pressão ou de interesse, partidos 

políticos, organizações do terceiro setor e, até mesmo, os destinatários das políticas públicas, 

entre outros. 

Isso importa porque, de acordo com Maria Paula Dallari Bucci (BUCCI, 2021, p. 

282), as políticas públicas são caracterizadas por um encadeamento de ações e 

consequências, que por vezes depende de um conjunto de envolvidos na inovação 

institucional. 

BUCCI (2021, p.303) esclarece, ainda, que os arranjos institucionais para 

compreensão da teoria jurídica das políticas públicas e valoriza a postura dos gestores 
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públicos no que se refere às diversas ações que devem ser adotadas na formulação das 

políticas, de acordo com prioridades: 

 

(...) a gestão pública mais moderna no mundo desenvolvido há muito 
tempo deixou de privilegiar os ritos e as regras administrativas, em 
favor do resultado da ação, por meio dos chamados indicadores de 
desempenho, elementos quantitativos, fixados, evidentemente, com 
base em parâmetros qualitativos. Quantos beneficiários, com que 
perfil social, a que custo e em que prazo são informações 
absolutamente relevantes para qualificar a ação administrativa. 

 
A avaliação acima condiz com a realidade brasileira, notadamente quando se 

observa que não estamos mais diante de uma gestão pública caracterizada pela tomada de 

decisão centralizadora, a qual exclui a sociedade civil da formulação de políticas públicas e 

do próprio controle social (FARAH, 2001). 

A sociedade civil que, na maior parte, figura como destinatária das políticas 

públicas (os “policytakers”) geralmente é rotulada, nas palavras de SECCHI (2017b, p. 115), 

“como uma categoria passiva de atores [...] que mais recebe influência do que provoca no 

processo de elaboração de políticas públicas”. Contudo, esses “policytakers” têm ganhado 

cada vez mais importância nos processos de elaboração e controle de políticas, não apenas 

quando constituem a opinião pública, capaz de influenciar as escolhas políticas, mas também 

quando são chamados a participar da tomada de decisão (a exemplo do planejamento 

orçamentário participativo). 

Nessa direção, Marta Ferreira Santos Farah (FARAH, 2001) elucida que a 

redefinição da esfera pública inclui também a construção de novos arranjos institucionais, 

superando o modelo passado de provisão estatal e o padrão uniorganizacional, e pontua: 

 

Tais arranjos apontam para a construção de redes institucionais que reúnem 
diversos atores, envolvendo articulações intersetoriais, intergovernamentais e 
entre Estado, mercado e sociedade civil. Tais redes são constituídas tanto para a 
formulação de programas quanto para a provisão dos serviços públicos, 
sugerindo que, na dinâmica recente dos governos locais do Brasil, as políticas 
sociais já escapam ao modelo tradicional de políticas sociais com atribuição 
exclusiva do Estado. 

 
Realmente, o processo de redemocratização e as reformas administrativas 

influenciaram uma nova governança do setor público, permitindo a participação de outros 

atores e interlocutores na construção de políticas públicas. 

Nesse sentido, destaca-se pensamento de Eli Diniz (apud FARAH, 2001):  
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“As novas condições internacionais e a complexidade crescente da 
ordem social pressupõem um Estado dotado de maior flexibilidade, 
capaz de descentralizar funções, transferir responsabilidades e 
alargar, ao invés de restringir, o universo dos atores participantes, 
sem abrir mão dos instrumentos de controle e supervisão.” 

 
Na mesma perspectiva, FARAH (2001) arremata que: 

 
“Governos locais assumem, assim, um papel de coordenação e de 
liderança, mobilizando atores governamentais e não-
governamentais e procurando estabelecer um processo de 
‘concertação’ de diversos interesses e de diferentes recursos em 
torno de objetivos comuns. Através dos novos arranjos institucionais 
assim constituídos, tende a crescer a perspectiva de sustentabilidade 
de políticas públicas que, de outra forma, poderiam sofrer solução de 
continuidade a cada mudança de governo. O enraizamento das 
políticas em um espaço público que transcende a esfera estatal 
reforça a possibilidade de políticas de longo prazo, com 
repercussões sobre a eficiência e a efetividade das políticas 
implantadas”. (Grifo nosso) 

 
 

Os arranjos institucionais são indispensáveis, especialmente quando se observa que 

os administradores públicos se deparam com muitas dificuldades na implementação de 

políticas públicas em situações que ultrapassam problema técnico e/ou problema 

administrativo, e causam um verdadeiro emaranhado de elementos holísticos que frustram os 

mais bem-intencionados planejamentos (SECCHI, 2017, p.99).  

Com essa perspectiva, Sabrina Nunes Iocken (2014, p.90) assevera que: 

 

“as organizações do Estado são atores institucionais centrais que 
disputam preferências de outros atores políticos” e a atuação dos 
indivíduos, grupos e instituições é necessária à condução das 
políticas públicas. Para Sabrina, é nesse cenário que estão inseridos, 
por exemplo, os Tribunais de Contas. Segundo a autora, as decisões 
desses órgãos “são capazes de interferir no universo da política”. 

 

A partir da compreensão conceitual sobre políticas públicas e da compreensão das 

dificuldades de coordenação pelos atores governamentais, resta-nos avaliar a função 

desempenhada pelos Tribunais de Contas e a relevância do seu papel para o aprimoramento 

das governanças das políticas públicas, iniciando com um panorama geral acerca dos 

referidos órgãos. 
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2.2. TRIBUNAIS DE CONTAS BRASILEIROS  

2.2.1 Panorama geral 

A averiguação da origem das instituições públicas é de extrema relevância para 

compreensão da razão das suas existências e de como as finalidades para as quais foram 

criadas são atendidas ao longo do tempo. O Tribunal de Contas, por exemplo, desde a sua 

origem no Brasil tem função de fiscal das contas públicas.  

No que se refere ao controle das contas públicas, podemos considerar dois modelos 

clássicos no mundo: o primeiro é o de Tribunais de Contas, adotado pela maioria dos países 

e o segundo, o de auditor-geral ou controlador-geral que também atuam como entidades 

fiscalizadoras “superiores” no mundo (JACOBY FERNANDES, 2008, p.114).  

Da obra de Jacoby (2008, p.114-115), extraímos o seguinte resumo sobre o 

surgimento do modelo desses órgãos de controle no mundo: 

 
Para melhor compreender a figura do controlador-geral, é preciso 
esclarecer que o modelo nasceu na Inglaterra e foi adotado pelo Congresso 
Americano. Esse modelo, que divide com o sistema de tribunal a forma de 
controle financeiro da Administração Pública, consiste na criação de 
Câmaras especializadas no Poder Legislativo, assessoradas pelo controlado 
ou audito-geral, que é um funcionário do próprio parlamento auxiliado por 
grande quantidade de técnicos. [...]  
O modelo tribunal apresenta vantagens extraordinárias sobre o controlador-
geral: a) atuação em colegiado; b) alternância de direção; c) rodízio no 
controle dos órgãos; d) distribuição impessoal de processos. 
 

Em breve panorama, em relação ao controle externo no Brasil, a fiscalização dos 

recursos públicos tem origem ainda na época colonial, mas somente no período de 1822 a 

1889, após uma série de reivindicações por uma nova forma de fiscalizar as finanças 

públicas, as Cortes de Contas surgiram como órgãos de controle. É, então, na transição do 

período Monárquico para a República é que surgiram os tribunais de contas, quando da 

ampliação e reformulação das instituições estatais para adequação ao novo regime 

(LOUREIRO et al, 2009). 

Em 1890, foi criado o Tribunal de Contas da União (Decreto 966-A), órgão do 

controle externo com funções restritas à avaliação do bom uso do dinheiro público, exame, 

revisão e julgamento dos atos concernentes à receita e à despesa da República.  

Na Constituição Federal de 1891, observamos a inserção da competência de 

“liquidar as contas da receita e despesa e verificar a sua legalidade, antes de serem prestadas 

ao Congresso”, que muito se aproxima do que conhecemos hoje como modelo de exame 

prévio. Referida Constituição também determinou que os estados da federação provessem as 
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necessidades de seu governo e administração, possibilitando, então, a instituição de 

Tribunais de Contas nos Estados.  

Em 1899, o Estado do Piauí foi o primeiro a instituir a Corte Estadual, seguido 

pelos estados da Bahia (1915) e de São Paulo (1923). 

Em 1934, houve a ampliação das funções do Tribunal de Contas, quando também 

foram inseridas atribuições especiais de julgamento de contas, possibilidade de 

acompanhamento da execução dos orçamentos públicos, registros de determinados 

contratos, entre outras.  

As Constituições de 1937, 1946 e 1967 apresentaram avanços significativos, 

notadamente sobre o formato da fiscalização que passou do modelo de controle prévio ou do 

registro prévio para sistemas de auditorias que permitiam mais rapidez nas atividades.17  

Mas, somente em 198818 a atual Constituição Federal reestabeleceu o Estado 

Democrático de Direito e ampliou ainda mais a competência dos referidos tribunais, 

tratando-os como órgãos de controle responsáveis pela fiscalização contábil, financeira, 

orçamentária, operacional e patrimonial dos entes federados e das entidades da 

administração direta e indireta.  

A CF/88 inseriu um controle dos gastos públicos com foco maior em resultados, 

atribuindo aos Tribunais de Contas a competência de realizar a fiscalização operacional. No 

entanto, conforme esclarece Conrado Tristão, existe uma lacuna normativa acerca da citada 

espécie de fiscalização e quando avalia o instituto à luz do direito comparado, assim 

esclarece: 

As entidades superiores de auditoria constumam ser divididas entre 
controladoras gerais (modelo Westminster) e tribunais de contas (modelo 
napoleônico). Embora ambos os tipos, em diferentes países, tenham 
recebido competência para realizar fiscalização operacional, ficou muito 
claro que os desafios impostos a cada um foram distintos, em decorrência 
de suas próprias características. 
Nesse sentido, parece que países que seguem o modelo de Westminster a 
lei delimita de modo mais claro os limites da atuação das entidades de 
fiscalização com relação ao controle da qualidade dos gastos públicos. 
(TRISTÃO, 2020, p.99-105) 

 
                                                           
17 MEDAUAR, Odete. Controle da administração pública pelo Tribunal de Contas. Revista de Informação Legislativa, 
Brasília, DF, v.27 n.108, P.101-126, out./dez.1190  Disponível em: https://www2.senado.leg.br/bdsf/item/id/175815  
Acesso em 01 out 2021 
18  Atualmente no Brasil temos  34 Tribunais de Contas, sendo 01 Tribunal de Contas da União; 26 Tribunais de Contas dos 
Estados; 03 Tribunais de Contas dos Municípios; 02 Tribunais de Contas Municipais; 01 Tribunal de Contas do Distrito 
Federal.  A partir de 1988 que atual Constituição Federal  também dispôs sobre nova forma de escolha dos Conselheiros 
(ou Ministros no caso do TCU). Antes a escolha era realizada unicamente por indicação do Chefe do Executivo. 
Atualmente, o TCU é composto por 9 ministro e a Constituição estabelece que a escolha é realizada com “um terço pelo 
Presidente da República, com aprovação do Senado Federal, sendo dois alternadamente dentre auditores e membros do 
Ministério Público junto ao Tribunal, indicados em lista tríplice pelo Tribunal, segundo os critérios de antigüidade e 
merecimento; e dois terços pelo Congresso nacional” (art. 73, § 2º da CF/88) 
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Referido autor avalia que o Estados Unidos pe exemplo do modelo Westminster. O 

Brasil pode ser comparado a países que seguem o mencionado modelo napolônico, que 

também utilizam a fiscalização operacional, como, por exemplo, Itália, Bélgica e França 

(TRISTÃO, 2020, p. 106). 

A propósito, ainda sobre a aludida fiscalização operacional adotada nos Tribunais 

de Contas Brasileiros, vale destacar o conceito de auditoria operacional constante do 

Manual de Auditoria Operacional do Tribunal de Contas da União (baseado na orientação da 

Internactional Organization of Supreme Audit Instituions - INTOSAI):  

 
é o exame independente, objetivo e confiável que analisa se 
empreendimentos, sistemas, operações, programas, atividades ou 
organizações do governo estão funcionando de acordo com os princípios de 
economicidade, eficiência, eficácia e efetividade3 e se há espaço para 
aperfeiçoamento (ISSAI 3000/17).19 

 

Nesse panorama sobre o controle externo também podemos afirmar que o poder 

conferido aos Tribunais de Contas brasileiro é considerado espécie de accountability.  

Para Abrucio e Loureiro (2004, p. 75), accountability pode ser definida como “a 

construção de mecanismos institucionais por meio dos quais os governantes são 

constrangidos a responder, ininterruptamente, por seus atos ou omissões perante os 

governados”. 

A literatura brasileira destaca vários tipos de Accountability, entre os quais o 

accountability horizontal e vertical. O primeiro refere-se às instituições oficiais que 

controlam, supervisionam, retificam e punem as ações ilícitas realizadas pelos agentes 

públicos. A função dos Tribunais de Contas está inserida nessa espécie de accountability. O 

segundo refere-se à representação dos eleitores que elegem os ocupantes de cargos 

públicos.20 

De acordo com Guilherme O’Donnel, Accountability horizontal corresponde a: 

 
(...) existência de agências estatais que têm o direito e o poder legal e que 
estão de fato dispostas e capacitadas para realizar ações, que vão desde a 
supervisão de rotina a sanções legais ou até o impeachment contra ações ou 
omissões de outros agentes ou agências do Estado que possam ser 
qualificadas como delituosas” (O’DONNEL, 1998, p. 40). 

                                                           
19 Tribunal de Contas da União. Manual de auditoria operacional / Tribunal de Contas da União. 4.ed.. Brasília: 
TCU, Secretaria-Geral de Controle Externo (Segecex), 2020. 
20 No controle bidimensional sobre o governo cita-se como exemplo VERTICAL as eleições, reivindicações sociais, 
atuação da mídia e das organizações da sociedade civil; e como HORIZONAL as funções do executivo, legislativo, 
judiciário, agências de supervisão (O’DONNEL, 1998) 
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Nesse sentido, afirma o autor que, se por um lado a existência da accountability 

vertical identifica o viés democrático dos países, no sentido que os cidadãos têm o poder de 

eleger os próprios governantes; por outro, uma accountability horizontal frágil demonstra 

certa fraqueza dos elementos liberais e republicanos. 

Ainda, no que se refere à expressão “accountability”, vale mencionar a abordagem 

realizada por Gustavo Andrey Almeida Fernandes e Marco Antonio Carvalho Teixeira21  

acerca das visões sobre a atuação dos órgãos de controle nos municípios brasileiros, 

referidos autores esclarecem a aproximação do termo em comento com o que conhecemos 

de “prestação de contas” e também do processo de avaliação e responsabilização dos agentes 

públicos e acrescentam: 

 
A despeito da diversidade de interpretações, o conceito está relacionado “a 
ser responsável perante alguém, sendo obrigado a explicar e justificar a 
ação – por exemplo, como mandatos e contratos foram tratados, como a 
autoridade e os recursos foram aplicados, e com quais resultados” (Olsen, 
2018, p. 70). A accountability e o controle, portanto, estão embutidos nas 
instituições e o os órgãos de controle se inserem justamente nessa relação 
entre o povo e instituições de governo, pois têm destacadamente a função, 
ou o objetivo, de dirimir os conflitos decorrentes de tal relação.(...). 
(FERNANDES e TEIXEIRA, 2020) 
 

Para José Joaquim Gomes Canotilho (1998, p.811), controle “constitui a última 

categoria conceitual necessária para uma compreensão da organização do poder político”. 

Sem dúvidas, trata-se de instituto necessário para confirmação da boa governança. 

São muitas as classificações sobre controle dos atos praticados pelos gestores 

públicos, mas destacaremos na sequência apenas linhas gerais para conceituar os controles 

interno e externo, uma classificação relacionada à inserção - ou não - dos órgãos de controle 

na estrutura administrativa a ser controlada. 

O controle interno é aquele efetivado pelos próprios órgãos da estrutura do ente 

controlado e tem como objetivo principal auxiliar o poder público na mitigação da 

malversação do patrimônio público, desvio ou desperdício (MACIEL, 2020). 

De acordo com Marcos Nóbrega, o controle interno: 

Pode também ser entendido como um conjunto de normas, princípios, 
métodos e procedimentos, coordenados entre sim, que busca realizar a 
avaliação da gestão pública e dos programas de governo, bem como 
comprovar a legalidade, eficácia e economicidade da gestão orçamentária, 

                                                           
21 FERNANDES, Gustavo Andrey Almeida; TEIXEIRA, Marco Antonio Carvalho. Accountability ou Prestação de Contas, 
CGU ou Tribunais de Contas: o exame de diferentes visões sobre a atuação dos órgãos de controle nos municípios 
brasileiros. Revista de Administração e Contabilidade da Unisinos. 1 7(3): (456 –482)julho/setembro2020 
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financeira, patrimonial e operacional dos órgãos e entidades públicas. 
(NÓBREGA, 2011, p.58). 
 

Referido controle, quando realizado por meio de ferramentas adequadas, confere 

maior segurança aos gestores públicos na tomada de decisão, dado que viabiliza a correção 

de dados e promove a observância das diretrizes legais, antes da tomada de decisão e do 

exercício do controle externo. A título exemplificativo, citam-se as diretrizes da Lei Federal 

n. 4.320/64 sobre o controle orçamentário e as disposições do Decreto-Lei 200/67 que 

versam sobre fiscalização e auditorias como forma de controle dos gastos públicos. 

Por sua vez, o controle externo refere-se, segundo Jorge Ulisses Jacoby Fernandes 

(p. 52), ao controle realizado por agente ou órgão que não faz parte da própria estrutura 

organizacional que está sob comando. Trata-se de um conjunto de ações que compreende, 

nas palavras do autor, “procedimentos, atividades e recursos próprios, não integrados na 

estrutura controlada, visando fiscalização, verificação e correção de atos” (JACOBY 

FERNANDES, 2008, p. 99). 

Considerando uma classificação do controle externo a partir da natureza do órgão 

que o exerce, Jacoby diferencia o controle exercido pelo Legislativo e pelos Tribunais de 

Contas, porquanto este não integra aquele Poder (2008, p. 101). Afirma que o Legislativo 

representa um poder financeiro (sobre si e sobre os outros poderes), na medida em que 

possui competência para autorizar a cobrança de tributos, consentir nos gastos públicos, 

tomar contas dos que usam do patrimônio em geral; por sua vez, os Tribunais de Contas 

exercem um controle financeiro da Administração Pública, mediante uma estrutura de apoio 

ao Legislativo. 

Sob a perspectiva de “poder de controle” dos Tribunais de Contas, Jacoby destaca o 

entendimento de uma “concepção necessária à correção de políticas públicas, à definição de 

limites, à conformação na aplicação de recursos tanto públicos (do Estado), quanto 

privados” (2008, p. 115). 

Com efeito, os avanços constitucionais trouxeram uma concepção moderna e 

asseguraram um Estado democrático no âmbito do controle dos gastos públicos, 

característica indissociável dos Tribunais de Contas. 

Trata-se, portanto, de órgão com especial papel na garantia de direitos 

fundamentais, na medida em que são responsáveis por assegurar que os limites 

constitucionais sejam respeitados quando da aplicação das ações necessárias para garantir 

direitos sociais da população. 
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Pode-se dizer que essa concepção do controle externo tem contribuído para 

ampliação das funções dos Tribunais de Contas, trazendo uma participação que supera a 

rotineira avaliação do cumprimento dos percentuais dos gastos públicos, de forma a resultar 

num olhar mais atento à qualidade do gasto público e tudo com foco no resultado.  

Nesse sentido, a intensificação da atuação dos Tribunais de Contas fica mais 

evidente nas matérias relacionadas às contratações públicas, nas quais as intervenções fogem 

da sua competência, como, por exemplo, as interferências em matérias regulatórias 

(SUNDFELD e CÂMARA, 2020, p.19). 

A visão acima está totalmente conectada com a realidade. No âmbito das políticas 

públicas relacionadas à educação, por exemplo, os Tribunais de Contas monitoram não 

apenas o gasto público, mas avançam na fiscalização sobre a quantidade de vagas de ensino 

integral, a existência de laboratórios de informáticas e ao percentual de professores da 

educação básica, nas escolas de educação básica, entre outros pontos. 

No exercício regular do controle externo, referidas Cortes averiguam a legalidade, 

legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, avaliando e 

julgando também as contas dos administradores públicos e dos demais responsáveis pelo 

dinheiro público, cumprindo a sua função constitucional. As ações extraordinárias 

normalmente visam alcançar os novos anseios da sociedade, mas impõe alguns rigores e 

cuidados. 

Para a finalidade deste trabalho, a definição da competência dos Tribunais de 

Contas se mostra mais relevante do que o histórico da sua origem, notadamente porque é a 

partir dos limites da referida competência que podemos averiguar as possibilidades de uso 

do Termo de Ajustamento de Gestão, o que se passa a analisar. 

2.2.2 Competência e controle das políticas públicas: uma visão geral 

Conforme detalhado antes, na Constituição Federal de 1967, houve a inserção do 

controle a posteriori e com isso novos métodos para efetivação do controle externo, como, 

por exemplo, auditorias e inspeções.  

A ampliação da competência dos Tribunais de Contas brasileiros, verificada a partir 

da Constituição Federal de 1988, além das características abordadas no tópico anterior, 

trouxe a possibilidade de qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato 

denunciar, na forma da lei, irregularidades ou ilegalidades (art. 74, parágrafo 2º), o que 

sinaliza a contribuição desses órgãos para fortalecimento do exercício do controle social. 
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Da leitura dos arts. 70 e 7122, da CF/88, extraímos as principais características e 

diferenças da competência do referido órgão no que tange às prestações de contas de 

governos e de gestão de modo geral. 

Em relação às contas de governos, observamos no art. 71, inciso I, a competência 

do Tribunal de Contas para elaboração de parecer das contas de governo (Presidente da 

República, Governador ou Prefeito), que prestam contas sobre os resultados da sua gestão.  

Nesse caso, avalia-se o cumprimento do orçamento e atendimento das metas 

estabelecidas, além do respeito aos gastos mínimos ou máximos e demais aspectos previstos 

na Lei n. 4.320/64 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Aqui, o foco não está nos atos 

administrativos, mas sim na conduta do gestor, no que se refere ao respectivo período de 

exercício das funções políticas.  

Esclarece Ricardo Schneider Rodrigues (RODRIGUES, R., 2014, p.77) que nesse 

caso é avaliado o cumprimento da Lei Orçamentária Anual, Lei das Diretrizes 

Orçamentárias e Plano Plurianual, sendo que “as formalidades legais perdem espaço em 

favor do exame da eficácia, eficiência e efetividade das ações governamentais”. Ainda 

complementa: 

 

No exame das contas anuais dos Chefes do Poder Executivo, a Corte de 
Contas deve verificar, também o equilíbrio fiscal e a repercussão da 
administração financeira e orçamentária no desenvolvimento econômico e 
social do ente federativo, especialmente nas áreas da saúde, e educação, 

                                                           
22Art. 70. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração direta e 
indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pelo Congresso 
Nacional, mediante controle externo, e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 
Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou 
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais a União responda, ou que, em nome desta, assuma obrigações de natureza 
pecuniária. 
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 
I - apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado em sessenta 
dias a contar de seu recebimento; 
II - julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos da administração direta e indireta, 
incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público federal, e as contas daqueles que derem causa a perda, 
extravio ou outra irregularidade de que resulte prejuízo ao erário público; 
III - apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título, na administração direta e indireta, 
incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomeações para cargo de provimento em comissão, bem 
como a das concessões de aposentadorias, reformas e pensões, ressalvadas as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do 
ato concessório; 
IV - realizar, por iniciativa própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e 
auditorias de natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes Legislativo, 
Executivo e Judiciário, e demais entidades referidas no inciso II; 
V - fiscalizar as contas nacionais das empresas supranacionais de cujo capital social a União participe, de forma direta ou indireta, nos 
termos do tratado constitutivo; 
VI - fiscalizar a aplicação de quaisquer recursos repassados pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros instrumentos 
congêneres, a Estado, ao Distrito Federal ou a Município; 
VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das respectivas Comissões, 
sobre a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resultados de auditorias e inspeções realizadas; 
VIII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei, que 
estabelecerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano causado ao erário; 
IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; 
X - sustar, se não atendido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; 
XI - representar ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apurados. 



30 
 

 

emprego, renda e meio ambiente, segurança, infraestrutura e assistência 
social, além de aferir o cumprimento das exigências da LRF no aspecto da 
transparência da gestão fiscal.  
 

Na hipótese acima, o Tribunal de Contas apenas emite parecer prévio e o 

julgamento efetivo será realizado pelo Legislativo. No caso dos prefeitos, o julgamento será 

realizado pela Câmara Municipal competente. 

 No que se refere às contas de gestão ou também conhecida como “contas de 

ordenadores de despesas”, a hipótese é do art. 71, inciso II, da CF/88. O Tribunal de Contas 

efetivamente julgará as contas, após a análise da legalidade dos atos, da regularidade das 

licitações, atos de admissão de pessoal, contratações, liquidação e pagamentos de contas, 

entre outros efetivados por secretários de estados ou de municípios, diretores e/ou 

presidentes de autarquias, Câmaras Municipais, entre outros. Sobre essa competência, 

Ricardo Schneider Rodrigues (RODRIGUES, R., 2014, p.78) assevera: 

 

“No julgamento das contas de gestão não serão analisados os macroefeitos 
da gestão pública, objeto das contas de governo, mas “separadamente, cada 
ato administrativo que compõe a gestão contábil, financeira, orçamentária, 
operacional e patrimonial do ente público, quanto à legalidade, 
legitimidade e economicidade, e os relativos às aplicações das subvenções 
e renúncias de receitas.” 

 

Das características da Corte de Contas, ainda realizamos algumas considerações 

complementares sobre as funções dessas Cortes, a partir da listagem constante da obra de 

MACIEL, (2020, p.148 ss): 

a) Fiscalizadora – inclui as inspeções (para obtenção de informações) e auditorias 

(verifica a legalidade e legitimidade dos atos, a partir dos aspectos contábeis e 

financeiros), em órgãos e entes da administração direta e indireta, com vistas a 

examinar a legalidades dos atos que envolvem a aplicação dos recursos 

públicos; 

b) Judicante – decorre da competência constitucional de julgamento de contas dos 

administradores e demais responsáveis por dinheiro público e NÃO se confunde 

com a função jurisdicional 

c) Sancionadora – função cuja a prática se materializa a partir da identificação de 

ilegalidade e/ou danos ao erário, abrangendo multas nos patamares previstos 

nos regimentos de cada órgão, proibição de contratação, declaração de 

inidoneidade, decretação de indisponibilidade de bens e até inabilitação para o 

exercício da função pública. 
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d) Consultiva – por meio da qual a Corte recebe e esclarece dúvidas sobre temas 

da sua competência; 

e) Informativa – exercida a partir da constante atualização de dados em suas 

páginas na internet para contribuição do controle social, envio de informes ao 

Legislativo e envio de alertas aos gestores públicos sobre pontos da Lei de 

Responsabilidade Fiscal; 

f) Corretiva – por meio da qual se permite assinalar prazos para atendimento de 

apontamentos relativos à necessidade de cumprimento da lei; 

g) Normativa – permite que o Tribunal expeça suas próprias deliberações, 

instruções e atos normativos sobre sua competência, organização e outras 

acerca da sua administração; 

h) Ouvidoria – autoriza a recepção de denúncias acerca de irregularidades ou 

ilegalidades; e 

i) Pedagógica – parte da concepção de que é melhor ensinar do que penalizar. As 

capacitações oferecidas pelos Tribunais e outros programas de orientação aos 

gestores públicos estão inseridos nesta função. 

Ao longo dos últimos anos, todas as competências detalhadas acima têm se 

potencializado, e as formas de controle da legitimidade e economicidade, por exemplo, 

atualmente praticadas pelos órgãos de controle, são motivo de constantes discussões e 

críticas.  

As divergências identificadas dizem respeito aos limites da competência dos 

Tribunais de Contas e até mesmo sobre o seu enquadramento em relação a um dos três 

Poderes. 

Ricardo Scheider Rodrigues (RODRIGUES, 2014) segue na direção daqueles que 

entendem que esses Tribunais não se encaixam em nenhum dos três poderes, em que pese 

estar elencado no capítulo do Poder Legislativo, na CF/88: 

 

“Além de ser órgão sui generis, exerce competências relacionadas a 
funções típicas do três Poderes. Tal como o Poder Judiciário, julga sendo-
lhe possível aplicar sanções, constituir título executivo, emitir provimentos 
cautelares etc. Ademais, exerce a fiscalização, compartilhada, com o Poder 
Legislativo. No entanto, a sua fiscalização é mais ampla, pois não encontra 
limites em relação ao seu objeto, exercendo sua atuação de relação a 
qualquer gestor público, independentemente do Poder ao qual pertença. Ao 
Congresso Nacional a fiscalização é restrita aos atos do Poder Executivo 
(art.49, inc. X, da CF).” 
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Referida desarmonia de entendimento também está atrelada às dúvidas e críticas 

existentes sobre a competência jurisdicional que lhe é, por vezes, atribuída, mas conforme 

esclarecemos há diferença entre a função judicante e jurisdicional, não havendo competência 

jurisdicional nos Tribunais de Contas e, sim, judicante. 

Para Odete Medauar a análise das contas pelo referido órgão é restrita ao exame da 

legalidade. Entende que as decisões dos Tribunais de Contas têm natureza administrativa e, 

por isso, não podem adentrar ao exame de conveniência e oportunidade do ato analisado, 

cabendo somente ao administrador público a decisão acerca do uso dos recursos públicos 

(MEDAUAR, 1990, p.121). 

Por outro lado, há quem entenda que os Tribunais de Contas têm “papel dilargado 

na democracia social e participativa” e a partir dessa linha não estão aprisionado na rígida 

separação dos poderes (TORRES, 2008, p.205). 

A partir da análise das divergências relativas à vinculação da Corte de Contas a um 

dos Poderes e às limitações da sua competência, também vale a reflexão de IOCKEN: 

 

“A natureza das decisões proferidas pelos Tribunais de Contas se molda ao 
tipo de competência desempenhada, razão pela qual novas classificações 
surgem, decorrentes de atribuições específicas disciplinadas não só pela 
legislação infraconstitucional, como também provenientes das 
competências implícitas extraídas do texto constitucional.” (IOCKEN, 
2014, p.70) 
 

A visão de IOCKEN se aproxima do que constatamos na atualidade, diante das 

várias atividades dos Tribunais de Contas. 

Ainda sobre as funções e competências dos Tribunais de Contas, Speck (SPECK, 

2000, p.12-15) esclarece que são divididas em “quase administrativas, ’auxiliares do 

Legislativo’ e ‘judicantes’”. As primeiras referem-se às atividades de apreciação da 

legalidade para fins de registro, onde apenas se verifica o cumprimento dos requisitos legais 

sem qualquer julgamento; a segunda se verifica na emissão de pareceres que respaldam a 

atuação do Legislativo, onde há apenas uma averiguação técnica; e nas últimas há de fato 

julgamento das contas dos responsáveis por recurso públicos. E ainda registra: 

 

a instituição teria status constitucional; 2) seus membros seriam 
selecionados pelo Executivo e pelo Legislativo em conjunto; 3) esses 
membros teriam amplas garantias vinculadas ao seu cargo; 4) as decisões 
seriam tomadas de forma colegiada; 5) o Tribunal julgaria as contas dos 
administradores; 6) a instituição relataria ao Legislativo sobre a execução 
financeira do governo; e 7) o Tribunal teria a função de registrar 
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previamente as ordenações de despesas dos administradores para que elas 
se tornassem efetivas. 

 
Para FERNANDES e TEIXEIRA (2020), os Tribunais de Contas são órgãos 

autônomos, operam como braço técnico do Legislativo, mas não se submetem ao referido 

Poder: 

Os Tribunais de Contas são órgãos autônomos que operam como um braço 
técnico do Legislativo, sem submissão a esse Poder, conforme definido na 
Constituição Federal de 1988. Estão submetidos ao julgamento deste órgão 
todos aqueles envolvidos na administração direta e indireta bem como em 
valores, bens e dinheiros públicos, podendo aplicar sanções àqueles que 
não atendem aos critérios de legalidade. Do ponto de vista legal, possuem 
longa tradição no sistema jurídico brasileiro, tendo sofrido poucas 
alterações na história republicana brasileira, inclusive após a promulgação 
da Constituição de 1988. 
 

Apesar da ponderação acima, no sentido de poucas alterações na história dos 

Tribunais de Contas e da aplicação de sanções em situação de não atendimento dos critérios 

de legalidade, temos observado a proatividade dos Tribunais de Contas em diversos temas, 

notadamente em relação às políticas públicas, e à aplicação de sanções em situação de falhas 

na governança, relacionadas à eficiência. 

Preocupados com a postura mais ativa dos Tribunais de Contas, notadamente com a 

extrapolação da competência dos citados órgãos, SUNDFELD E CÂMARA (2020, fl.20-21) 

avaliam: 

 
A postura mais ativa do Tribunais de Contas tem feito com que este órgão 
seja visto algumas vezes como espécie de instância revisora geral de 
diversas decisões administrativas. De ofício ou mediante provocação de 
interessados, a Corte de Contas tem sido instada a se pronunciar sobre 
decisões administrativas das mais variadas índoles.  
 

Por outro lado, há quem entenda de forma positiva o avanço do que antes se 

limitava apenas ao controle da legalidade.  

Nesse sentido, é o pensamento de Rodrigues (RODRIGUES, R., 2014, p.83) 

 

“Agora não se pode mais justificar eventual inércia ou inefetividade pela 
ausência de competência ou de instrumentos aptos a legitimar a atuação 
dos Tribunais de Contas, porquanto houve deliberada ampliação de seus 
poderes para conferi-lhes maior desenvoltura no exercício do controle da 
administração pública”. 
 

Com efeito, na tarefa de guardiãos da fiscalização orçamentário-financeira dos 

entes públicos, os Tribunais de Contas são órgãos relevantes e essenciais ao controle da boa 

gestão governamental e, portanto, não estão alheios à boa gestão das políticas públicas, em 
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especial porque a criação e a manutenção das referidas políticas envolvem, na maioria das 

vezes, dinheiro público. 

Ao cumprir o papel da fiscalização, referido órgão faz uma avaliação sob a ótica 

formal, mas também averigua os resultados da ação governamental, ainda que a posteriori. 

Os Tribunais de Contas não estão isolados do contexto histórico e social em que 

estão inseridos e muito menos do ciclo das políticas públicas. Tanto é assim que, ao longo 

dos últimos anos, vem modificando suas capacidades, ainda que paulatinamente, conforme 

as exigências dos arranjos políticos e institucionais. 

Sob essa perspectiva, o estudo realizado por LOUREIRO, TEIXEIRA e MORAES 

se mostra revelador quando avalia como os Tribunais de Contas dialogaram com as 

conveniências da sociedade, em práticas que muitas vezes reproduziram uma tradição 

instituída e também se amoldaram a novas exigências.  Referida avaliação é realizada na 

linha do conceito de desenvolvimento institucional de Paul Pierson, do qual podemos extrair 

que “transformações que ultrapassam as ações individuais e apresentam uma 

temporalidade de mais longo prazo” constituem “transformações graduais (...) marcadas por 

situações de path dependence, isto é, por processos históricos que se caracterizam por 

trajetórias ou caminhos que, uma vez tomados são de difícil reversão.” (LOUREIRO et al, 

2009, p. 741). 

Sublinha-se, entretanto, a importância de que novos paradigmas – a partir das 

transformações e diálogos com a sociedade – sejam utilizados a favor do desenvolvimento 

de mecanismos que resultem em soluções de problemas, e não apenas para transparecer o 

poder do órgão. 

Para arrematar as abordagens acima, transcrevemos quadro elaborado por Alvaro 

Chrispino acerca das modalidades de controle das políticas públicas, pelo qual também 

verificamos o entendimento do autor sobre a posição do Tribunal de Contas quanto ao tema: 
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Quadro 2 –  Modalidade de controle das políticas 

Administrativo

o poder de fiscalização ecorreção que a administração pública exerce 

sobre sua própria atuação. O poder de autotutela permite à 

administração pública rever os próprios atos quando ilegais, 

inoportunos ou inconvenientes.

Legislativo

O Poder Legislativo tem ação limitada sobre a administração pública, 

conforme preceitos constitucionais. Seu controle está basicamente 

restrito ao controle político e ao controle financeiro. Utiliza-se, 

principalmente, das comissões parlamentares de inquérito para apurar 

irregularidades.

O Tribunal de Contas (TC) é um órgão e independente do Poder 

legislativo que fiscaliza a regularidade das contas de todos os que 

administração bens, valores e dinheiros públicos, bem como fiel 

cumprimento do orçamento público. Nenhum ato do TC tem pode rde 

julgar, mas de indicar erros na esfera técnico-administrativa

Judiciário

O controle da administração pública pelo Poder Judiciário está 

circuscrito à legalidade dos atos da administração, à moralidade e aos 

motivos - ou falta deles - o que envolvem suas decisões. Não 

julgamento do mérito administrativo (oportunidade e conveniência da 

decisão). Mais recentemente, vem atuando na judicialização das 

políticas públicas

Prévio
Quando o ato administrativo precisa er previamente autorizado por 

outro poder

Concomitante

Quando o controle acompanha a atividade administrativa. Como, por 

exemplo, temos o controle do orçamento público ao longo do ano e a 

prestação de serviços por terceiros

Posterior
Quando o controle acontece posteriormente ao ato com o objetivo de 

confirmá-lo, desfazê-lo ou corrigi-lo

Prospectivo
Quando o controle avança no cenário futuro visando evitar riscos de 

uma decisão que possa ser prospectivamente danosa à sociedade.

Quanto ao órgão que exerce

Quanto ao momento que 

ocorre

 
Fonte: extraído da obra ‘Introdução ao estudo das políticas públicas”, de Alvaro Chrispino 

(CHRISPINO, 2016, p.140) 

 

Como se verifica, para Chrisprino a competência do Tribunal de Contas se limita 

aos aspectos do orçamento, podendo indicar erros, mas não julgar o ato em si. 

De fato, podemos assegurar que, quando se fala no tema Tribunal de Contas e 

controle das políticas públicas ou de incidentes do ciclo das políticas públicas, a pergunta 

sempre é sobre a possibilidade e o momento para o exercício do referido controle. 

Em estudo sobre políticas públicas e o controle pelos Tribunais de Contas, Sabrina 

Nunes IOCKEN destaca as funções dos referidos órgãos em três momentos do ciclo de 

políticas públicas (IOCKEN, 2014, p.14).  

Para a citada autora, no primeiro momento que se refere à formulação das políticas 

públicas, a função do Tribunal de Contas seria a de provocação, porque induz o agir do 

Estado diante de um problema social. Nesse cenário, o Tribunal não tem legimitidade para 

determinar a escolha de certa política, mas poderia interagir com a problematização da 

questão, dando visibilidade. No segundo momento, seria a participação na fase de 

implementação, cabendo à Corte de Contas contribuir com a avaliação dos resultados das 
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políticas implementadas pelos gestores e averiguar a execução para verificar se corresponde 

ao previsto, emitindo decisões que exigem o comprometimento dos atores envolvidos e/ou a 

recondução das metas; o Tribunal poderia nesse estágio identificar a multiplicidade das 

relações a fim de ajudar na superação das dificuldades. No terceiro (estágio final do ciclo da 

política pública), o Tribunal se revestiria da sua característica sancionadora, com o fim de 

averiguar a eficiência e o atendimento aos direitos fundamentais (IOCKEN, 2014, p.14). 

Sabrina Nunes IOCKEN, ainda assevera: 

O exercício de competências técnicas e políticas dos Tribunais de Contas, 
diante de suas novas funções, a de provocação, a de comprometimento e a 
sancionadora, direcionada à aferição da legitimidade fiscal, alarga o campo 
de controle, maximizando os efeitos da judicialização da política, agora sob 
a ótica orçamentária, financeira, patrimonial e contábil. Não se trata de um 
ativismo originário do Tribunal de Contas, mas de uma imposição advinda 
do próprio legislador constituinte, por meio de inovações no conteúdo de 
suas competências. Assim como ocorre no Judiciário, não há de fato uma 
disputa de poderes, mas o preenchimento de espaços vazios deixados pelo 
Poder Público. (IOCKEN, 2014, p.79) 
 

Existem, entretanto, divergências em relação ao entendimento acima, notadamente 

no que diz respeito ao ativismo do Judiciário e dos Tribunais de Contas quando o tema é 

controle das políticas públicas.  

Referidos órgãos são carentes de legitimidade, em razão da ausência de 

representantes do povo no seu corpo de conselheiros (ou Ministros, no caso do TCU), sem 

contar a violação ao princípio da separação dos poderes. Além disso, existe, ainda, um 

déficit relacionado à “incapacidade institucional” quanto à atribuição judicial, tendo em vista 

a ausência de profissionais especializados em outras áreas do conhecimento. Por outro lado, 

as Cortes de Contas – cada vez mais – têm investido em servidores com capacidade técnica e 

multidisciplinar para os diagnósticos necessários das políticas, o que as diferenciaria nesse 

quesito (IOCKE, 2014, p.83). 

A propósito, em São Paulo, por exemplo, ao considerar os resultados do IEG-M 

como parâmetro para julgamento e recomendações de contas prestadas pelos gestores 

públicos, ao mesmo tempo em que as Cortes prestigiam a análise de desempenho, podem 

esbarrar no risco de extrapolação das próprias competências primordiais, caso comecem a 

opinar pela irregularidade das contas, utilizando como base os resultados do IEG-M.23  

                                                           
23 Aliás, na exposição dos resultados do IEG-M (Ano-Base 2020), o Conselheiro Sidney Beraldo alertou que o TCESP “vai 
incluir, a partir de agora, o IEG-M como critério determinante de na emissão desfavorável às contas municipais.  
Disponível em: https://www.tce.sp.gov.br/6524-pela-primeira-vez-quase-metade-municipios-paulistas-recebe-pior-nota-
ieg-m   Acesso em 30 nov 2021 
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Referida ferramenta utilizada no controle prévio, certamente, incentiva a boa 

governança e a transparência, mas não pode por si só nortear as conclusões negativas acerca 

de determinadas gestões municipais. 

Aliás, o controle prévio (ex ante) acarreta alguns riscos de interferência do Tribunal 

de Contas nas competências do gestor público. 

Sobre esse contexto, no II Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, 

realizado em novembro de 2021, - que teve como tema central "os Tribunais de Contas e o 

Mundo em Transformação" - diversos painelistas abordaram a competência dos referidos 

órgãos e seus desafios de controle e independência.  

O Professor André Rosilho, pesquisador assíduo do tema Controle da 

Administração Pública pelo Tribunal de Contas da União, em sua fala alertou que os órgãos 

de controle têm preferido atuar de modo prévio (controle prévio), o que atrai alguns riscos e 

evidencia desafios do controle, como, por exemplo: a) risco de governança, vez que tende a 

formar espécie de paralisia na tomada de decisões dos administradores públicos; b) risco de 

perda de legitimidade, com o esvaziamento paulatino na tomada de decisões, o que pode 

gerar risco de confusões no âmbito das antecipações do controle (informação verbal).24 

Rosilho também enfatizou que o Tribunal de Contas é uma espécie de Tribunal 

administrativo de todos os interesses públicos e não julga apenas contas, atua em questões 

com repercussão em finanças públicas (informação verbal). 25 

Na mesma oportunidade, o Prof. Rodrigo Luis Kanaywma também fez exposição 

sobre um estudo acerca da competência dos Tribunais de Contas, e afirmou que eles têm 

evoluído e passado por transformações que podem ser observadas na própria legislação, não 

figurando mais como meros auxiliares do Legislativo. Para o referido professor, essa 

constatação fica ainda mais evidente quando se observa a jurisprudência do Supremo 

Tribunal Federal26.   

                                                           
24 Informação fornecida por André Rosilho durante o “Lançamento da 5ª edição da RTTC PAINEL 1 do VII Congresso 
Internacional de Controle e Políticas Públicas - Rumo a 2030 – Novos horizontes do desenvolvimento sustentável e a 
fiscalização dos Tribunais de Contas”, no II Congresso Internacional dos Tribunais de Contas, realizado nos dias 09 a 12 de 
novembro de 2021, em João Pessoa (PB).  Disponível em https://irbcontas.org.br/videoteca/ii-citc-congresso-internacional-
dos-tribunais-de-contas/  Acesso em 09 dez jan. 
25 Idem 
26 Nesse ponto, o painelista destaca jurisprudência do STF que reconhece repercussão geral em tema sobre a competência 
técnica do Tribunal de Contas do Estado, ao negar registro de admissão de pessoal, não se subordina à revisão pelo Poder 
Legislativo respectivo: 

“(...) No complexo feixe de atribuições fixadas ao controle externo, a competência desempenhada pelo Tribunal de Contas 
não é, necessariamente, a de mero auxiliar do poder legislativo. Precedentes. 2. A Câmara Municipal não detém 
competência para rever o ato do Tribunal de Contas do Estado que nega o registro de admissão de pessoal. 3. Recurso 
extraordinário a que se julga procedente. Tese: A competência técnica do Tribunal de Contas do Estado, ao negar registro 
de admissão de pessoal, não se subordina à revisão pelo Poder Legislativo respectivo. (RE 576920, Relator(a): EDSON 
FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 20/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 
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Kanaywma antecipou, ainda, os resultados prévios da sua pesquisa sobre a 

independência dos Tribunais de Contas, realizada com base em 57 artigos da literatura 

jurídica. Destacou que nenhum dos artigos analisados critica a atuação dos Tribunais, sendo 

que 12 deles não renegam a relevância deles, mas tendem a vinculá-la à função 

administrativa e ao assessoramento do Poder Legislativo, e que a maioria reafirma o seu 

papel e destaca – ainda que indiretamente – a sua independência. 

Com efeito, é a partir do conhecimento das especificidades do processo de contas, 

da competência e natureza das decisões das Cortes de Contas, que os especialistas têm 

alertado que as decisões desses Tribunais se revestem de natureza distinta quando se trata de 

políticas públicas (IOCKEN, p.72). 

De acordo com Iocken, a averiguação afeta as políticas públicas e as funções 

podem ser classificadas como sendo de provocação, comprometimento, e a sancionadora. 

Nessa perspectiva, a autora entende que os Tribunais de Contas possuem total 

condição de, a partir do conhecimento do problema identificado na análise das contas, 

influenciar a agenda pública (provocação); induzir o agente público a agir com maior 

comprometimento quando constatar desvio nos atos de gestão que causem prejuízos à 

efetividade de políticas públicas (comprometimento); e a sancionadora para as hipóteses em 

que o gestor público deixar de aplicar a verba pública destinada ao cumprimento de 

determinada política pública. Esse último ponto, entretanto, deve ser observado com as 

cautelas necessárias, tendo em vista a discricionariedade no agir do administrador público. 

Referidas funções são de extrema relevância para o aperfeiçoamento do exame dos 

atos praticados pelos responsáveis por dinheiro e bens públicos e para a efetiva avaliação da 

governança em políticas públicas. 

A governança aqui tratada é aquela referenciada pelo Tribunal de Contas da União, 

a partir da abordagem realizada por Peters (2012)27, segundo o qual a boa governança 

pública passa pelos seguintes pilares: a) definição de objetivos coletivos, eleitos de forma 

legítima por uma sociedade; b) coerência entre as políticas públicas e existência de 

coordenação entre diferentes atores para sua realização; c) condições para implementação 

das políticas públicas, contemplando a capacidade da burocracia estatal e os arranjos 

institucionais que propiciem a atuação conjunta com entes não governamentais; d) 

monitoramento e avaliação, que assegurem aprendizado e aperfeiçoamento contínuos, e 

                                                                                                                                                                                   
DJe-119  DIVULG 13-05-2020  PUBLIC 14-05-2020 REPUBLICAÇÃO: DJe-267  DIVULG 06-11-2020  PUBLIC 09-
11-2020) (grifo nosso) 
27 PETERS, B. Guy. Governance and Sustainable Development Policies. In: Conferência das Nações Unidas sobre 
Desenvolvimento Sustentável – Rio+20. Organização das Nações Unidas (ONU) – Rio de Janeiro, 2012. 
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também criem condições para que haja accountability, envolvendo as dimensões de 

transparência da ação pública e responsabilização perante a sociedade.28 

Nos últimos anos, o Tribunal de Contas da União tem incentivado os gestores a 

colocar em prática instrumentos de desenvolvimento e monitoramento das políticas públicas, 

com a finalidade de orientá-los na realização dos diagnósticos necessários à implementação 

das políticas públicas e de tornar mais eficaz o uso dos recursos públicos. Referido órgão 

tem envidado esforços com pauta especial para orientar os gestores acerca da importância da 

avaliação prévia à implementação das políticas públicas (análise ex ante).  

A lógica da referida pauta é promover um conjunto de elementos que auxiliem os 

gestores no direcionamento do ponto específico a ser corrigido para o bom resultado, 

chamando a atenção para a governança necessária e para as medidas essenciais à prevenção 

de fraude e corrupção no desenvolvimento das políticas públicas.29 

A importância desta contribuição por parte dos Tribunais de Contas é mais evidente 

quando se observam contas reprovadas pelo mau uso do dinheiro público na condução de 

políticas públicas, em razão da falta de diagnóstico prévio do problema, ausência de metas e 

indicadores e desvio do recurso destinado às políticas públicas para sanar outros problemas 

da Administração. 

Essa relevância de atuação da Corte de Contas pode ser também constatada com 

exemplos similares ao do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-SP). Conforme 

antecipado na introdução, o Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEG-M)30 foi 

instituído como um instrumento de monitoramento da execução das políticas públicas. 

Referido Tribunal, reconhecendo a importância do seu papel e a necessidade de contribuir 

para o atendimento do anseio da sociedade moderna, assim justifica essa ferramenta31: 

Atualmente a atividade de fiscalização dos governos exige dos órgãos de 
controle bem mais que a aferição da conformidade com as normas de 
execução orçamentária e de regularidade das despesas. O cidadão hoje 
reivindica — com legitimidade — o acesso a elementos de informação 
que lhe permitam avaliar os resultados das ações dos gestores públicos 
e sua adequação aos compromissos assumidos com a sociedade. Isso 
caracteriza a participação democrática que decorre do exercício do voto e 
implica a prerrogativa de se exigir a correspondente prestação de contas.  

                                                           
28 BRASIL. Tribunal de Contas da União. Referencial para avaliação de governança em políticas públicas / Tribunal de 
Contas da União. – Brasília: TCU, 2014 
29 Portal do Tribunal de Contas da União. Disponível em: https://portal.tcu.gov.br/imprensa/noticias/politicas-publicas-tcu-
examina-bases-para-exito.htm Acesso em 27 out 2021 
30 Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Disponível em: 
https://painel.tce.sp.gov.br/pentaho/api/repos/%3Apublic%3Aieg_m%3Aiegm.wcdf/generatedContent?userid=anony&pass
word=zero  Acesso em 01 out 2021 
31 Cf. https://www.tce.sp.gov.br/sites/default/files/noticias/anuario_iegm-tcesp-2015.pdf. Acesso em  27 out 2021 
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Nessa perspectiva, o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo inaugurou 
o processo de apuração dos indicadores finalísticos destinados a compor o 
Índice de Efetividade da Gestão Municipal, instrumento que se dispõe a 
evidenciar a correspondência das ações dos governos às exigências das 
comunidades, inicialmente em sete especialidades:  
• Educação  
• Saúde  
• Planejamento  
• Gestão Fiscal  
• Meio Ambiente  
• Proteção dos Cidadãos  
• Governança da Tecnologia da Informação”  
(grifos nossos) 

 

Mencionada ferramenta permite a comparação dos desempenhos entre municípios e 

possibilita a identificação das melhores práticas de gestão. Pode servir aos gestores como 

contribuição para aperfeiçoamento do desempenho da Administração Pública Municipal. 

Mais não é só essa a ação na área, no Brasil.  

Como exemplo de atuação do Tribunal de Contas na avaliação de governanças em 

políticas públicas, também é notável a experiência do Tribunal de Contas do Estado do 

Pernambuco - TCE-PE, que tem avaliado as ações na educação, saúde, saneamento, 

segurança, assistência social e em outras áreas que impactam na vida dos pernambucanos. 

 Utilizando-se da auditoria operacional que averigua aspectos relacionados à 

qualidade, à economicidade, à eficiência, à eficácia e à efetividade de serviços, de produtos, 

e até de programas de governo ou de organizações, o TCE-PE tem realizado um trabalho 

organizado e incentivado os gestores públicos no aperfeiçoamento da gestão. 

Vale reforçar que a auditoria operacional é aquela que tem por objetivo “o 

levantamento das atividades de operação de um órgão ou entidade, considerados na sua 

inteireza, abrangendo o exame econômico-financeiro num sentido analítico, ao passo que as 

inspeções se dirigem à verificação de fatos ou conjunto de fatos determinados” (JACOBY 

FERNANDES, 2016, p.303). 

Quando na análise da prestação de contas do gestor público, mencionados Tribunais 

utilizam as conclusões do monitoramento da governança como indicador para conclusão 

final das contas examinadas. 

No estado do Pernambuco, os auditores da Corte de Contas do Pernambuco 

também organizam relatórios separados por tema e fazem recomendações detalhadas para o 

aperfeiçoamento da política pública examinada. Nos relatórios constam, inclusive, 

apontamentos sobre os benefícios trazidos pelo atendimento das recomendações da 

auditoria. 
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No estado de São Paulo, observa-se igual utilidade do acompanhamento das 

políticas públicas, quando observamos que o TCE-SP considera os resultados do IEG-M 

para emissão dos pareceres prévios ao julgamento das contas dos gestores. 

A título exemplificativo, destaca-se o exame das contas de Municípios como de 

Buritizal (exercício de 2019) e Andradina (exercício de 2016): 

 
Em relação ao Índice de Efetividade da Gestão Municipal - IEGM – 
instrumento que delineia um amplo panorama das condições dos serviços 
públicos e dos recursos mobilizados pelas Prefeituras para prestá-los em 
áreas sensíveis da atuação governamental –, Buritizal obteve, no exercício, 
o conceito geral C+, que, segundo os critérios de classificação adotados 
pelo índice, caracteriza a gestão como “em fase de adequação”, mesma 
posição alcançada em 2018 e que evidencia distanciamento em relação aos 
padrões que qualificam parte substantiva dos aspectos abordados pelo 
instrumento. (TCE-SP. TC-004734.989.19-7. Cons. SIDNEY 
ESTANISLAU BERALDO, deliberação do dia 09 de fevereiro de 2021) 
 
 
A despeito do atendimento aos principais aspectos da gestão 
administrativa, orçamentária e financeiras avaliados por essa E. Corte, 
observo a necessidade de melhorias nas ações governamentais. 
Isto porque, com a implantação do índice de Efetividade da Gestão 
Municipal – IEGM, ferramenta inovadora para mensurar de forma 
transparente e objetiva a eficácia das políticas públicas municipais em 07 
especialidades (Educação, Saúde, Planejamento, Gestão Fiscal, Meio 
Ambiente, Proteção dos Cidadãos e Governança da Tecnologia da 
Informação), esta Corte de Contas iniciou um novo paradigma de controle 
externo, ampliando seu modelo e escopo de fiscalização, na busca de uma 
auditoria por resultados. Neste contexto, avaliando a eficácia das 
políticas públicas, o Município de Andradina apresentou o índicse B+ 
(Muito efetivo) no exercício analisado”. (TCE-SP. TC -004271/989/16. 
Cons. SIDNEY ESTANISLAU BERALDO, deliberação do dia 17 de abril 
de 2018) (grifo nosso) 
 

Os exemplos acima demonstram que o TCE-SP tem exercido o controle da eficácia 

das políticas públicas no âmbito da auditoria operacional e com base no retorno dos 

resultados de ferramentas como IEG-M reforçado o controle por resultados. 

O aperfeiçoamento do referido controle deve ser meta permanente ao lado da 

preservação da discricionariedade que tem o gestor público, não podendo os Tribunais de 

Contas, sob a justificativa da busca da eficiência, ampliar o seu papel para espécie de revisor 

dos atos da Administração.  
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2.2.3 Os efeitos das decisões do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para 
os gestores municipais 

As decisões no âmbito das prestações de contas apresentadas pelos gestores 

municipais podem ser proferidas de maneira (i) preliminar, aquela proferida antes da 

avaliação do mérito das contas; (ii) definitiva, podendo ser pela regularidade, regularidade 

com ressalva ou irregulares; ou (iii) terminativa, na fase em que a decisão ordena o 

arquivamento do processo em razão da ausência dos pressupostos necessários para o seu 

prosseguimento.32 

Essas classificações importam na medida em que implicam consequências aos 

gestores, a exemplo da expedição de determinações, recomendações ou mesmo a aplicação 

de sanção, a depender do julgamento realizado pelo Tribunal de Contas33 

Para melhor aproximação do tema deste trabalho, utilizaremos como exemplo as 

regras aplicáveis ao TCE-SP, cuja Lei Orgânica estabelece que a decisão pela regularidade 

ou irregularidade das contas será realizado nas seguintes hipóteses (art. 33, LC 709/1993):  

o regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatidão dos 
demonstrativos contábeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos 
atos de gestão do responsável; 

o regulares com ressalva, quando evidenciarem impropriedade ou qualquer outra 
falta de natureza formal, de que não resulte danos ao erário; e 

o  irregulares, quando comprovada qualquer das seguintes ocorrências:  
 a) omissão no dever de prestar contas;  
b) infração a norma legal ou regulamentar;  
c) dano ao erário, decorrente de ato de gestão ilegítimo ou antieconômico; e 
d) desfalque, desvio de bens ou valores públicos. 

 
O TCE-SP ainda poderá julgar irregulares as contas “no caso de reincidência no 

descumprimento de determinação de que o responsável tenha tido ciência, feitas em 

processo de tomada ou prestação de contas” (§ 1º, art. 33, LC 709/1993). 

Nas hipóteses de regularidade e regularidade com ressalvas, o Tribunal de Contas 

dará a quitação, mas a ressalva atrairá também uma determinação de adoção de medidas 

para correção das deficiências identificadas. Por sua vez, caso o julgamento seja pela 

irregularidade, a condenação será ajustada ao caso concreto. Havendo débito, a condenação 

incluirá a determinação de recolhimento da dívida atualizada monetariamente, acrescida dos 

juros de mora devidos. Se a hipótese for apenas de irregularidade, a multa será a medida 

aplicada. Os gestores também responderão pelos eventuais prejuízos e danos ao erário. 

                                                           
32 Art. 28, da Lei Complementar n.709/1993  
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As contas dos governos (estadual e municipal) não são objeto de julgamento, mas 

sim de parecer prévio por parte do Tribunal de Contas, submetido ao Legislativo para 

julgamento, que somente pode ser alterado por decisão de 2/3 dos membros da Câmara 

Municipal, no caso dos prefeitos. 

As decisões negativas das contas dos chefes do Executivo também implicam a 

incidência de uma das hipóteses de inelegibilidade prevista na Lei da Ficha Limpa. No 

entanto, desde 2016, o Supremo Tribunal Federal (Recurso Extraordinário n. 848826, tema 

nº 835) consolidou o entendimento de que para fins da incidência da inelegibilidade prevista 

no artigo 1º, inciso I, alínea “g”, da Lei Complementar nº 64, de 18 de maio de 1990 

(alterada pela Lei Complementar nº 135, de 4 de junho de 2010), “a apreciação das contas de 

prefeitos, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, 

com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio deixará de 

prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores.”; 

Nesse sentido, o TCE-SP emitiu deliberação normatizando os procedimentos de 

apreciação de todos os atos que recaiam sobre a responsabilidade direta ou indireta de 

Prefeitos, no sentido de que aplicará eventuais multas em processos apartados do Parecer e 

também continuará exercendo as competências previstas nos incisos III, XII, XVII, XVIII e 

XIX, do artigo 2º da Lei Complementar nº 709/9334, sem qualquer repercussão nos ditames 

da Lei da Ficha Limpa. 

 

2.3. O CONTROLE CONSENSUAL NECESSÁRIO ÀS SOLUÇÕES DE 
PROBLEMAS PÚBLICOS  

 
Sem a finalidade de arrolar todos as formas de controle consensual, trataremos 

neste tópico do panorama geral já existente no ordenamento jurídico brasileiro e que 

evidencia a consensualidade como impulsionadora de soluções para os problemas de 

                                                           
34 Artigo 2º - Ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, nos termos da Constituição Estadual e na forma estabelecida 
nesta lei, compete: 

III - julgar, no âmbito do Estado e dos Municípios, as contas dos gestores e demais responsáveis por bens e valores 
públicos da administração direta e autarquias, empresas públicas e sociedades de economia mista, inclusive fundações 
instituídas ou mantidas pelo Poder Público, e as contas daqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade 
de que resulte dano ao erário; 

XII - aplicar aos responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregularidade de contas, as sanções previstas em lei; 

XVII - julgar convênios, aplicação de auxílios, subvenções ou contribuições concedidos pelo Estado e pelos Municípios a 
entidades particulares de caráter assistencial ou que exerçam atividades de relevante interesse público; 

XVIII - julgar renúncia de receitas, contratos, ajustes, acordos e atos jurídicos congêneres; 

XIX - julgar as contas, relativas à aplicação pelos municípios, dos recursos recebidos do Estado ou por seu intermédio, 
independentemente da competência estabelecida no inciso II deste artigo; 



44 
 

 

particulares que se relacionam com a Administração, a fim de, então, avaliarmos a sua 

aplicação aos problemas públicos. 

Iniciando pela previsão constitucional, recordamos que a Constituição Federal de 

1988 traz em seu preâmbulo35 o incentivo à resolução pacífica das controvérsias e, a partir 

de seus dispositivos, podemos verificar o apoio à solução consensual dos conflitos.36 

Na Administração Pública contemporânea não mais prevalece a rigidez do modelo 

burocrático e as recentes alterações inseridas pela Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro são prova desta percepção (Decreto-Lei nº 4.657/1942, alterado pela Lei 

13.655/2018), notadamente quando se verifica do seu texto o forte incentivo ao modelo 

consensual da Administração pública, com a possibilidade de pactos entre os órgãos de 

controle e os agentes públicos para assegurar a correção de falhas apontadas no âmbito do 

controle. 

O controle consensual é um novo paradigma da juridicidade e da Administração. 

Na avaliação de Luciano Ferraz, esse tipo de gerência permite que a atividade do 

controlador não se sujeite exclusivamente a uma visão maniqueísta, espécie de “crime-

castigo”, porquanto o diálogo entre as instituições é indispensável para o atingimento dos 

objetivos fundamentais do Estado democrático de direito (FERRAZ, 2020 p.207). 

A propósito, o Professor Luciano Ferraz há muito tempo aborda os benefícios do 

controle consensual da Administração Pública e, em emblemática obra sobre o tema, assim 

anotou: 

 

“Apercebeu-se o autor que, na lógica do controle-sanção não há meio-
termo: ou a conduta do controlado é conforme as regras e procedimentos, 
ou não é. Neste último caso, deve-se penalizar o sujeito, independente das 
circunstâncias práticas por ele vivenciadas na ocasião e das consequências 
futuras, às vezes negativas para o próprio funcionamento da máquina 
administrativa. 
Obviamente, não se cogita propor a extinção das formas tradicionais de 
controle com viés repressivo e sancionatório. Busca-se 
complementariedade, a utilização de métodos que se insiram no contexto 
do direito e da Administração Pública para revelar tendências 
controladoras, que estimulem transparência, eficiência, economicidade, 
eficácia, efetividade.” (FERRAZ, 2020, p.207) 

                                                           
35   “Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado 
Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, 
fundada na harmonia social e comprometida, na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, 
promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL.” 
36 O artigo 98 da Constituição Federal de 1988 dispõe sobre a possibilidade de transação, mesmo na seara penal, que está 
sujeita ao princípio da tipicidade (que deve ser homologada pelo Judiciário).  

 



45 
 

 

 
Certamente, o conhecimento das dificuldades cotidianas do administrador público e 

as diversas experiências da gestão pública têm permitido o aperfeiçoamento dos 

instrumentos de controle, com o fim de evitar maiores prejuízos ao interesse público.  

Conforme avalia Onofre Alves Batista Júnior (BATISTA-JUNIOR, 2007, p.98), para 

os anseios do Estado Democrático de Direito, não bastam os limites da legalidade, exige-se 

o contraponto e um verdadeiro equilíbrio com o princípio da eficiência administrativa. 

Afinal, estamos num século em que o dinamismo da realidade exige a diminuição do 

formalismo exacerbado, com tendência ao favorecimento da eficiência (BATISTA JÚNIOR, 

2007, p. 108). 

De fato, a Constituição Federal de 1988 não exige apenas que a Administração tenha 

uma atuação legal; exige, também, que esta atuação seja eficiente. 

Nessa direção, o mencionado autor  – fazendo referência aos ensinamentos de Caio 

Tácito – esclarece que o Estado assumiu atividades prestacionais, “de sorte que o interesse e 

a sobrevivência de grande número de indivíduos passaram a depender da eficiência da 

Administração Pública, e não apenas da legalidade” (2007, p. 109). Nesse sentido, ainda, 

adverte: 

 
O princípio da eficiência não propõe uma desvinculação da atividade 
administrativa aos ditames da lei, mas uma sujeição mais arraigada da 
atuação da Administração ao ordenamento jurídico, isto é, uma vinculação 
da atividade administrativa às regras e princípios constitucionais, em 
especial por meio de uma compreensão funcional e não meramente formal 
destes. 
 

O princípio da eficiência modifica a face extremamente formalista da 

Administração e é igualmente importante quanto o princípio da legalidade. 

Necessário, portanto, que o tema em discussão seja analisado à luz de todos os 

princípios que regem a Administração Pública, em especial, o da eficiência. 

Mesmo antes das novas diretrizes acerca das transações no âmbito da 

Administração Pública, BATISTA JÚNIOR (2007, p. 402) fazia observações sobre a 

interpretação do art. 98 da CF/88, enfatizando o consenso nas causas de interesse da 

Administração: 

 

Quanto às causas administrativas, estas se enquadram, se tomada a dicção 
do art. 98 da CRFB/88, nas chamadas causas cíveis (não penais). Daí, pelo 
menos no que diz respeito às ações de menor complexidade, o fundamento 
constitucional para a transação é explícito. A Constituição determina que, 
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para causas de menor complexidade, sejam criados juizados especiais, tudo 
de acordo com o espírito da CRFB/88 de favorecer as soluções acordadas. 

Essa atuação consensual da Administração Pública se manifesta por inúmeras 

modalidades, as quais podem ganhar diferentes classificações a depender do critério 

adotado.  

Sobre esse aspecto, destaca Diogo de Figueiredo Moreira Neto (2003, p. 147) o 

critério das finalidades administrativas imediatas, sendo elas: a promoção, a realização e a 

recuperação do interesse público. O autor elucida que cada uma dessas finalidades identifica 

funções administrativas e modalidades distintas de administração concertada, e então 

desenvolve: 

 

A promoção do interesse público se dá pela função decisória 
administrativa, em abstrato ou em concreto; a função de satisfação do 
interesse público se dá pela função executiva das decisões abstrata ou 
concretamente tomadas e a função de recuperação do interesse público, se 
dá pela função judicativa administrativa, em que se reaprecia da 
juridicidade das decisões administrativas, das execuções e mesmo das 
decisões judicativas de que caibam recursos. 

 
A finalidade da promoção do interesse público aponta para uma função decisória da 

Administração e representa, portanto, a sua manifestação de vontade primária. Já o objetivo 

da realização desse interesse corresponde a própria conversão do ato administrativo em fato, 

ou seja, a satisfação da vontade pública. E, por sua vez, a recuperação do interesse público 

aponta para a função administrativa judicativa que, como já esclarecido acima, decorre da 

competência constitucional de julgamento de contas dos administradores e demais 

responsáveis por dinheiro público, o qual não se confunde com a função jurisdicional. 

Visando ao cumprimento dos princípios constitucionais e ao atendimento da 

finalidade dessa administração concertada, nesse momento, ganham relevância os institutos 

pelos quais se instrumentaliza a consensualidade no direito brasileiro. 

Logo após a promulgação da CF/88 e ainda antes da inserção do princípio da 

eficiência no art. 37 da Carta Magna, a Lei nº 7.347/1985 (que disciplina a ação civil 

pública) foi alterada em 1990 para permitir que o Poder Público firmasse Termo de 

Ajustamento de Conduta com particulares, mediante comunicações com validade de título 

executivo (Art. 5º, § 6° - Incluído pela Lei nª 8.078, de 11.9.1990).  

Aliás, com base no referido dispositivo, com a finalidade de proteger o direito do 

consumidor, o Decreto nº 2.181/1997 (art. 6º), também dispôs que as entidades e órgãos da 
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Administração Pública, destinados à defesa dos interesses e direitos protegidos pelo Código 

de Defesa do Consumidor, poderiam celebrar compromissos de ajustamento de conduta às 

exigências legais, nos termos do § 6º do art. 5º da Lei nº 7.347, de 1985.  

No âmbito dos Tribunais de Contas, em 2007, o Tribunal de Contas do Estado da 

Paraíba (TCE-PB), justificando que pretendia “fugir ao seu dever de punir os infratores das 

normas que orientam a gestão da coisa pública” para adotar medidas de orientação, de 

prevenção e correção de desvios que favoreçam ao administrador evitar erros ou corrigi-los, 

editou a Resolução Normativa RN TC Nº 05/2007, pela qual estabeleceu o Pacto de 

Adequação de Conduta Técnico-Operacional, permitindo que o referido pacto fosse firmado 

entre a Corte de Contas e os gestores, sempre que a Auditoria verificasse a ocorrência de 

atos ou omissões considerados danosos ao erário, prejudiciais à população, ou lesivos ao 

interesse público.  

Conforme se verá adiante, a ideia de pactos entre a Corte de Contas e gestores 

públicos foi adotada pela maioria dos Tribunais de Contas, sob o nome de Termo de 

Ajustamento de Gestão, Termo de Ajuste de Gestão ou Termos de Compromisso de Gestão.  

No âmbito econômico, no ano de 2001, a Lei 6.385/197637 foi alterada e passou a 

permitir a assinatura de um Termo de Compromisso para suspensão do procedimento 

administrativo sancionatório, desde que o infrator aceite as condições dispostas na referida 

Lei.  

Ainda sobre a ordem econômica, a Lei 8.884/1994 (atualmente revogada pela Lei 

12.529/2011) já previa o Termo de Compromisso de Cessação, com o fim de finalização do 

procedimento administrativo instaurado para apurar conduta infratora, possibilidade mantida 

na nova legislação (art. 85 da Lei 12.529/11). 

Em 1996, com edição da Lei 9.307, conhecida como lei da arbitragem, houve um 

grande avanço na legislação brasileira, no que tange aos instrumentos extrajudiciais de 

solução de conflitos, inclusive, dos que envolvem o Poder Público. Isto porque, antes da 
                                                           
37  A Lei 13.506/2017 alterou regras do processo administrativo sancionador previsto na Lei 6.385/76, mas manteve a 

previsão dos termos de compromisso (art.11): 

 § 5o  A Comissão de Valores Mobiliários, após análise de conveniência e oportunidade, com vistas a atender ao interesse 
público, poderá deixar de instaurar ou suspender, em qualquer fase que preceda a tomada da decisão de primeira instância, 
o procedimento administrativo destinado à apuração de infração prevista nas normas legais e regulamentares cujo 
cumprimento lhe caiba fiscalizar, se o investigado assinar termo de compromisso no qual se obrigue a:     

 I - cessar a prática de atividades ou atos considerados ilícitos pela Comissão de Valores Mobiliários; e  

II - corrigir as irregularidades apontadas, inclusive indenizando os prejuízos. 

§ 6º O compromisso a que se refere o parágrafo anterior não importará confissão quanto à matéria de fato, nem 
reconhecimento de ilicitude da conduta analisada.           

 § 7o O termo de compromisso deverá ser publicado no sítio eletrônico da Comissão de Valores Mobiliários, com 
discriminação do prazo para cumprimento das obrigações eventualmente assumidas, e constituirá título executivo 
extrajudicial.   
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referida lei, existia apenas uma previsão genérica no Código Civil (art. 853)38  sobre o tema 

da arbitragem. 

Para Moreira Neto (2000, p.223), a Lei da Arbitragem chegou com muito atraso no 

Brasil, mas a realização da justiça pela via consensual, tal como regulada e estimulada pela 

Lei 9.307/1996, abriu um novo caminho para sociedade civil brasileira que não encontrava 

alternativa juridicamente garantida, a não ser a submissão de seus conflitos ao Judiciário.  

Em relação às parcerias com o Poder público, em 2004 foi editada a Lei 11.079, 

que instituiu as Parcerias Público-Privadas (PPPs) e, em seu artigo 11, inciso III, dispôs 

sobre a possibilidade da previsão dos mecanismos privados de resolução de disputas, 

inclusive a arbitragem, a ser realizada no Brasil, nos termos da Lei 9.307/1996 (Lei da 

Arbitragem), com a finalidade de dirimir os conflitos relacionados ao contrato. 

Sobre as parcerias entre a Administração Pública e entidades privadas é importante 

recordar dos Contratos de Gestão (Lei Federal n. 9.637/1998), firmados com entidades 

privadas qualificadas como Organização Social, os quais representam uma verdadeira marca 

da consensualidade com o fim de atender de forma eficiente a sociedade, notadamente no 

que se refere às atividades voltadas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento 

tecnológico, à proteção e à preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde. 

Em 2005 a mesma regra foi aplicada às concessões em geral, quando inserida na 

Lei 8.987/1995 a autorização para o poder concedente prever, no contrato de concessão, 

mecanismos privados para resolução dos conflitos surgidos no âmbito do contrato, também 

nos termos da Lei 9.307/1997. 

Destaca-se, ainda, a autorização legal para a Advocacia Geral da União desistir, 

transigir, acordar e firmar compromisso nas ações de interesse da União (inciso IV, do art. 

4º, da LC 73/1993). Esse permissivo foi regulamentado pela Lei nº 9.469/1997, que, além de 

autorizar expressamente que a União resolva administrativamente os conflitos (das causas 

com valores indicados na referida lei), autoriza a transação em juízo e a possibilidade de 

ajuste por meio de Termo de Ajustamento de Conduta, não limitando a transação apenas aos 

direitos patrimoniais, o que demonstra que a ideia de impossibilidade de transação quando se 

trata de direitos indisponíveis vem sendo há muito tempo superada. 

Em relação às Agências Reguladoras, citamos como exemplo a Lei 10.233/2001, 

instituidora da Agência Nacional de Transportes, que insere entre os seus objetivos a 

                                                           
38 Na mesma direção da consensualidade, a Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais (Lei nº 9.099/1995) e a dos 
Juizados Especiais Federais - Lei nº 10.259/2001, permitem a transação com o Poder Público, quando o litígio já está 
ajuizado (para as causas com valor até 40 salários mínimos). 
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harmonização dos interesses dos usuários, das concessionárias, das permissionárias e de 

entidades delegadas, arbitrando os conflitos de interesses e impedindo situações conflituosas 

(art. 20, inciso II, “b”). 

Em São Paulo, desde 2007, o Decreto Estadual nº 52.201 prevê a celebração de 

TAC no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta do Estado de São Paulo, 

condicionando o ajustamento de conduta à manifestação favorável da Procuradoria Geral do 

Estado.39 

Em 2015, a Lei que instituiu o Regime Diferenciado de Contratações – RDC 

também prestigiou a consensualidade quando permitiu a utilização de mecanismos privados 

de resolução de conflitos (cf. inserção art. 44-A da Lei 12.462/2001). 

Sublinha-se, por fim, que a Lei nº 13.105/2015, ao instituir o novo Código de 

Processo Civil, também valorizou a consensualidade no âmbito judicial, ao determinar que 

juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público estimulem a 

conciliação, a mediação e outros métodos para solução consensual de conflitos. 

Há uma característica comum entre todos esses dispositivos: a busca por soluções 

consensuais e pacíficas para evitar o início ou eternização dos conflitos entre a 

Administração e o particular.  

A eficiência desses métodos consensuais, entretanto, somente será atestada quando 

houver o incentivo e efetivo uso pelos particulares. Nessa esteira, é a reflexão de Gustavo 

Justino (OLIVEIRA, 2010, p. 228): 

 

a utilização de meios consensuais pela Administração ganha relevância na 
medida em que estes se transformam em instrumentos de participação dos 
particulares – diretamente envolvidos ou simplesmente interessados – no 
processo de tomada das decisões administrativas, possibilitando mais 
aceitação do que imposição especialmente no âmbito das relações 
contratuais administrativas. 
 

Como visto, as transformações do direito administrativo e o aumento dos 

mecanismos para efetivação de uma administração mais democrática, em prol dos 

                                                           
39 De acordo com Marques Neto e Cymbalista (2011) “ esses acordos substitutivos pressupõem (i) o abandono do 
procedimento sancionatório, entendido como o iter estabelecido pela norma jurídica de apuração da verdade com vistas à 
aplicação de uma sanção; (ii) o abandono da própria prerrogativa de punir em favor de providências mais efetivas para 
consecução do interesse público; ou ainda (iii) a renúncia parcial à aplicação de uma sanção, seja em natureza, seja ainda 
em volume (montante). Os três tipos de renúncia acima referidos dão-se em favor de outras medidas consideradas mais 
eficientes ou menos danosas para atingir a finalidade que é perseguida com a atividade sancionatória, ou seja, a prevenção 
da reincidência, a dissuasão do transgressor e de outros agentes que potencialmente poderiam seguir o mesmo caminho, 
assim como o condicionamento do comportamento na direção perseguida pela pauta regulatória.” 
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administrados, buscam soluções acordadas com prestígio à participação de todos os 

interessados para um resultado mais eficiente.40 

E nem se diga que a eficiência buscada com a consensualidade confronta o 

princípio da legalidade. Afinal, a Constituição Federal, em seu artigo 37, elenca princípios 

de observância indispensáveis pela Administração Pública, entre eles, o da legalidade e o da 

eficiência41. Assim, se a Administração Pública não atuar de forma eficiente, pode-se dizer 

que a Constituição Federal restará violada. 

Por força do princípio da legalidade, a Administração está adstrita a fazer somente o 

que é previsto na Lei e, pelo princípio da eficiência, é exigido que no exercício da função 

administrativa haja uma boa administração e a busca de melhores resultados.42O princípio da 

legalidade, entretanto, não tem por objetivo a transformação do administrador público em 

um aplicador cético e desmensurado do texto legal, posto que “legalidade não é sinônimo de 

legalismo (formalismo na aplicação da lei que a desliga da realidade social)” (BACELLAR-

FILHO, 1998, p.161-162). 

De acordo com Batista Júnior (2007, p.104), o princípio da legalidade teve seus 

traços esboçados no Estado Liberal e avançou para toda matéria administrava no século 

XVIII, surgindo como forma de garantia da participação dos administrados nas decisões 

administrativas. No entanto, com o desenvolvimento da sociedade, a vontade dos 

administrados passou a ser exercida por representantes políticos.  

Para o mencionado autor, a nova modelagem de uma atuação consensual da 

Administração Pública – que possibilita maior intervenção dos administrados no 

procedimento administrativo e a celebração de acordos de vontade entre a Administração e 

os administrados – resgata a vontade de participação e o consentimento dos cidadãos nas 

decisões administrativas e, portanto, reaviva a origem histórica do princípio da legalidade 

(BATISTA JÚNIOR, 2007, p. 104). 

Por outro lado, com o desenvolvimento da sociedade e a complexidade do mundo 

contemporâneo, também surge a dificuldade de regular minuciosamente as várias facetas das 

                                                           
40  Nessa esteira, Batista Júnior (2007, p.462) assevera que os princípios constitucionais da eficiência administrativa e da 

razoabilidade fundamentam mais diretamente a celebração dos contratos de transação lato sensu.” 
41  Aqui cabe observar que o Professor Celso Antônio Bandeira de Mello entende que o princípio da eficiência não pode ser 

concebido senão na intimidade do princípio da legalidade, a seu ver, a suposta busca do princípio da eficiência não 
pode postergar o dever do administrado. Trata-se de uma faceta do princípio da boa administração. (MELLO, 2010, 
p.122). 

42  De acordo com José Afonso da Silva o princípio da eficiência “orienta a atividade administrativa no sentido de 
conseguir os melhores resultados com os meios escassos de que se dispõe e a menor custo. Rege-se, pois, pela regra da 
consecução do maior benefício com o menor custo possível. Portanto, o princípio da eficiência administrativa tem 
como conteúdo a relação meios e resultados.” (SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 
35. ed. São Paulo: Malheiros, p. 673.) (grifo nosso) 
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leis, de modo que a evolução legislativa se torna lenta. A Administração Pública deixa de ser 

mera executora das leis e passa a ser instrumento apto a concretizar os fins e metas do 

Estado (BATISTA JÚNIOR, 2007, p. 106). 

A sociedade contemporânea não admite mais um Estado inerte e muito menos uma 

ação estatal que seja ineficiente e deixe de atingir os resultados esperados sob a justificativa 

de falta de autorização minuciosa na legislação vigente. As experiências existentes são 

suficientes para afirmar que o princípio da legalidade não é o bastante para garantir situações 

jurídicas seguras e com vantagens para os cidadãos. 

É com base no princípio da eficiência que todos os atores envolvidos na proteção 

do processo democrático devem buscar soluções de fato eficientes para os problemas 

públicos, obstando a criação de conflitos ou de demandas cujos resultados não são 

proveitosos aos reais interesses da sociedade. Afinal, “exige-se do Estado celeridade e 

simplicidade, efetividade e eficiência na obtenção de utilidades para o cidadão, na regulação 

da conduta pública e privada, na vigilância ao abuso de mercado, no manejo dos recursos 

públicos”.43 

Nessa linha, também sublinhamos entendimento de Batista Júnior (2007, p.109), 

para o qual: 

Um entendimento mais conforme à modelagem de um Estado Democrático 
de Direito (pluralista, social e eficiente) deve ser capaz de equilibrar as 
preocupações do “garantismo” com a efetividade da atuação 
administrativa, com atendimento real das necessidades sociais 
(“eficientismo”). 

 

Realmente, o princípio da eficiência impõe a adoção de instrumentos eficazes para 

auxiliar a Administração Pública na condução das questões habituais, porém é necessário se 

atentar para o fato de que a sua abrangência ainda não está totalmente esgotada pelos 

doutrinadores brasileiros.  

Para arrematar essa análise, cabe a citação de MOREIRA NETO (2003, p. 145) 

acerca da adoção de instrumentos consensuais pela Administração Pública, à luz dos 

preceitos da Constituição Federal: 

 

É inegável que o consenso como forma alternativa de ação estatal 
representada para a Política e para o Direito uma benéfica renovação, pois 

                                                           
43 MODESTO, Paulo. Notas para um Debate sobre o Princípio Constitucional da Eficiência. Revista Eletrônica de Direito 
Administração (REDAE), Salvador, Instituto Brasileiro de Direito Público, nº 10, maio/junho/julho, 2007. Disponível na 
internet: http://www.direitodoestado.com.br/artigo/paulo-modesto/notas-para-um-debate-sobre-o-principio-constitucional-
da-eficiencia . Acesso em 30 out 2021 

 



52 
 

 

contribui para aprimorar a governabilidade (eficiência), propicia mais 
freios contra os abusos (legalidade), garante a atenção de todos os 
interesses (justiça), proporciona decisão mais sábia e prudente 
(legitimidade), evitam os desvios morais (licitude), desenvolve a 
responsabilidade das pessoas (civismo) e torna os comandos estatais mais 
aceitáveis e facilmente obedecidos (ordem). 
 

Sob o prisma da Lei nº 13.655 de 2018 – que alterou da Lei de Introdução às Normas 

do Direito Brasileiro (LINDB) e inseriu expressamente, em seu art. 26, um novo regime 

jurídico de negociação com a Administração Pública –, a adoção de instrumentos 

consensuais pelo Poder Público ganhou, nas palavras de Sergio Guerra e Juliana Bonacorsi 

de Palma, um “permissivo genérico” para que possa celebrar acordos substitutivos, 

independentemente da existência de norma específica. Embora a Lei da Ação Civil Pública 

já o definisse, o art. 26 da LINDB propiciou maior segurança jurídica quanto ao permissivo 

para a Administração Pública transacionar, ao estabelecer uma disciplina regulamentar 

mínima. 

A atuação consensual também ganhou contornos mais amplos no que tange à 

finalidade buscada pelos compromissos, isto é, para além do que o ordenamento jurídico já 

estabelecia sobre o atendimento aos compromissos firmados entre administrador e 

administrado, a inovação à LINDB propõe a garantia de compromissos mais eficientes à 

sociedade como um todo.  

Isso significa dizer que, na tendência do exposto acima, a atual LINDB propõe que 

os pactos não devam favorecer apenas os celebrantes, mas atender aos interesses gerais da 

sociedade por meio de negociações mais eficientes, objetivando, portanto, a “efetiva 

eliminação da irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa” (GUERRA; 

PALMA, 2018, p. 163). 

 

2.4. A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL E OS DESAFIOS DE GOVERNANÇA 
 

Para o diagnóstico que propomos adiante, entendemos ser interessante também a 

análise da gestão local das políticas públicas, a partir das competências dos entes municipais 

e dos desafios que os mesmos têm enfrentado na consecução do interesse público. No 

entanto, não sendo o tema central deste trabalho, teceremos breves considerações acerca do 

contexto histórico para melhor compreender o atual estado da gestão municipal.  

Historicamente, ao longo dos sucessivos regimes que se instalaram no Brasil com 

viés mais ou menos democrático, é possível observar um movimento de descentralização 
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dos poderes e atribuições, característica do próprio federalismo, o que fez com que os 

Municípios ganhassem importância política e assumissem, sobretudo a partir dos anos 1990, 

“papel central na execução das políticas públicas de saúde, educação e assistência social”, 

conforme elucidam André Marenco e Maria Izabel Noll (MARENCO; NOLL, 2018, p. 13).  

Com efeito, a formulação das políticas públicas e o respectivo financiamento, que 

antes eram realizados (quase que em sua totalidade) pelo governo federal, foram aos poucos 

sendo transferidos para os governos subnacionais, ao passo que diversificados para atender 

às demandas emergentes.   

Isso significa dizer que, não apenas houve a descentralização das atribuições, mas 

também a convergência da responsabilidade pelas escolhas políticas, das mais diversas 

áreas, na mão da Administração local; e, por conseguinte, verificou-se a intensificação da 

pressão por repasses financeiros da União aos Estados e Municípios.  

Todavia, conforme esclarece FARAH e BARBOZA (2000, p. 6):   
 

Não se trata, em geral, de mero deslocamento de políticas da esfera federal 
para os demais níveis de poder, mas da articulação entre um movimento 
emanado do centro e iniciativas que nascem da esfera local ou estadual, 
seja para adaptar políticas e programas, seja para criar novas políticas e 
formas de gestão.  
 

 Assim como as políticas surgem como resposta às necessidades da sociedade, 

notadamente mais expressivas na esfera local e estadual, a competência para os Estados e 

Municípios legislarem sobre as próprias políticas e programas parece ser resultado dessa 

dinâmica que combina a delegação de poderes do governo central com as iniciativas das 

gestões locais para resolução dos próprios impasses.  

E, nesse contexto, a Constituição Federal de 1988 representou um marco na 

estrutura das prerrogativas federativas, uma vez que ampliou a autonomia dos Municípios 

concedendo-lhes poderes administrativos, fiscais, jurídicos e políticos, e, ainda, fomentou a 

economia local a partir da realização de repasses intergovernamentais e também pela 

previsão de arrecadação de receitas próprias.   

A competência dos Municípios, disciplinada no art. 30 da CF/88 e nas respectivas 

Leis Orgânicas, identifica uma função complementar às normas federais e estaduais em 

virtude da sua relevância na execução das políticas públicas.  

Em geral, conforme elenca MAXIMIANO e NOHARA (2017, 145), os temas 

versam sobre: a) prestação de serviços públicos de interesse local; b) manutenção de 
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programas de ensino e de atendimento à saúde, com a cooperação da União e do Estado; c) 

promoção do adequado ordenamento territorial, mediante o planejamento e o controle do 

uso do solo urbano; d) proteção do patrimônio histórico-cultural; e) regulamentação, 

concessão, permissão e autorização dos serviços de transporte coletivo e de táxi; f) 

organização e manutenção dos serviços de fiscalização necessários ao exercício de seu poder 

de polícia administrativa; g) instituição e arrecadação dos tributos de sua competência; e h) 

criação, organização e supressão de distritos.  

No entanto, para a Municipalidade atingir uma gestão pública eficiente, para além 

da previsão normativa, é necessário superar certos desafios, sendo o principal deles referente 

ao orçamento e ao repasse intergovernamental de recursos financeiros. Tendo em vista que, 

nos termos do art. 30, incisos I e II, da CRFB/1988, ao Município é reservada a competência 

para suplementar a legislação federal e estadual em assuntos de interesse local - o que 

representa uma atuação com impacto direto na vida dos administrados -, é evidente que a 

escassez de verbas afeta diretamente a concretização de prioridades e metas do governo 

municipal, podendo-se citar, conforme o exemplo de MAXIMIANO e NOHARA (2017), 

serviços como a coleta de lixo e de resíduos sólidos urbanos, transporte coletivo, 

saneamento básico, entre outros. 

Assim, por ser o Município aquele que figura mais próximo à sociedade civil em 

comparação aos demais entes federados, a gestão local comumente vai se deparar com as 

adversidades cotidianas dos cidadãos, os quais envolvem, em geral, a efetividade das 

políticas públicas.   

Nesse sentido, é fundamental que os responsáveis acompanhem de perto a 

consecução dos programas implementados e que estejam abertos às demandas provenientes 

da população, especialmente dos beneficiários dessas políticas, o que certamente implica 

desafios pessoais aos gestores e às demais autoridades, sobretudo quanto ao 

desenvolvimento das habilidades de interação e de comunicação com os administrados.  

Para ilustrar essa colaboração entre sociedade civil e governo municipal, podemos 

tomar como exemplo as diretrizes previstas no Estatuto da Cidade (art. 2º da Lei nº 

10.257/2001) para o desenvolvimento urbano, destacando-se a gestão democrática, que se dá 

por meio da participação da população e de associações representativas dos vários 

segmentos da comunidade na formulação, execução e acompanhamento de planos, 

programas e projetos de desenvolvimento urbano.  
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Aqui, vale registrar que os municípios gozam de uma capacidade estatal para 

implementar suas políticas.  

Sobre esse tema destaca-se estudo dos pesquisadores Rony Coelho, Felipe Guth e 

Miguel Loureiro (2020) acerca das “Capacidades governamentais municipais e 

desenvolvimento humano local no Brasil”. Referidos aautores esclarecem que o conceito de 

“capacidade estatual” envolve tanto “a competência  do  Estado  para  implementar  suas  

políticas  quanto  a  autonomia  e  legitimidade  para  fixá-las  através  de processos  

democráticos”. Arrematando, ainda, com a seguinte reflexão sobre as capacidades 

municipais: 

 “as capacidades municipais podem ser compreendidas  como  as  
habilidades  dos  governos  locais  de  planejar,  implementar  e  manter  
políticas sociais,  o  que  envolve  múltiplos  atores  e  interesses. 
 

O exercício da capacidade estatal demanda uma gestão integrada - que viabiliza a 

participação dos administrados nos processos de planejamento, formulação e tomada de 

decisão, bem como o acompanhamento da execução dos programas de interesse da 

sociedade -, além de legitimar e elevar o grau de governabilidade do Município, demonstra a 

própria tendência moderna de se prezar por uma administração muito mais preocupada em 

atender ao interesse comum e em concretizar políticas públicas.     

Da obra de MAXIMIANO e NOHARA (2017, 150), a: 
 

 “integração participativa dos cidadãos nos conselhos é um fator que 
contribui para a democracia” porquanto a “interlocução comunitária feita 
com a participação do munícipe permite que as políticas públicas atinjam 
maior grau de legitimidade, o que lhes acrescenta também efetividade”.   
 

Aqui cabe pontuar que essa busca de efetividade das políticas públicas está 

totalmente atrelada à determinado direito fundamental, vez que esses demandam boas 

políticas para sua efetivação. Aliás, é por essa cautela que a CF/88 traz em seus artigos 195, 

204, 212, disposições sobre a seguridade social e outras diretrizes orçamentárias para 

assegurar a manutenção de direitos sociais como educação e saúde. 

Nessa lógica, retomando o ponto central deste trabalho, é possível afirmar que o 

controle consensual exercido pelos Tribunais de Contas se apresenta como um instrumento 

fundamental na resolução dos problemas setoriais, porque visa ao cumprimento de metas e 

objetivos formulados em conjunto com a sociedade ou a partir dos anseios locais, 

exatamente por meio do ajuste na prestação dos serviços pela Municipalidade.  
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2.5. TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO 
 

Fruto do novo paradigma do Direito Administrativo, como ante narrado, a primazia 

pelas práticas consensuais para resolução de conflitos tem se mostrado cada vez mais 

presente, especialmente quando se fala da atuação das Cortes de Contas. 

O velho conceito de controle externo pautado na imperatividade e na ideia de 

controle-sanção – os quais se manifestam por atos unilaterais e impositivos –, deu espaço a 

uma atividade administrativa marcada pela consensualidade, bem como pela aproximação 

entre controlador e controlado, mediante a participação de todos os atores envolvidos na 

consecução de políticas públicas. 

É dizer, o princípio da eficiência, disposto no art. 37 da Constituição Federal, 

norteia a atuação moderna da Administração Pública, sobretudo no que concerne ao seu 

desiderato maior, isto é, o efetivo cumprimento dos deveres da Administração. Esse cenário 

favorece que outras vantagens também sejam alcançadas, como por exemplo a mitigação de 

burocracias; a economia dos procedimentos; a diminuição no número de processos e de 

judicialização das decisões administrativas; a prolação de decisões proporcionais ao dano 

provocado; a maior cooperação entre o órgão de controle e o jurisdicionado etc.. 

Nesse cenário e diante do aumento de prestígio ao diálogo mútuo para resoluções 

e/ou prevenção de conflitos, o Termo de Ajustamento de Gestão surgiu como ajuste de 

vontades firmado entre o controlador e o controlado, com objetivo central de “prevenir ou 

corrigir a inobservância de princípios e normas constitucionais e legais, de procedimentos, 

e da inexecução de políticas em prol do controle social, quer dizer, do não alcance de 

políticas estabelecidas” (SOBRAL DE SOUZA, 2018, p. 120). 

Em relação aos fundamentos legais que sustentam referido instrumento, no âmbito 

constitucional, observamos o estímulo ao uso do mecanismo consensual na redação dos 

artigos 4º, inciso VII, e 71, inciso IX, da CF/88: 

Art. 4º A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações 
internacionais pelos seguintes princípios: 
VII - solução pacífica dos conflitos; 
Art. 71. O controle externo, a cargo do Congresso Nacional, será exercido 
com o auxílio do Tribunal de Contas da União, ao qual compete: 
IX - assinar prazo para que o órgão ou entidade adote as providências 
necessárias ao exato cumprimento da lei, se verificada ilegalidade; 

 

Na legislação infraconstitucional, o incentivo à consensualidade nas relações entre 

Tribunais de Contas e gestores públicos também pode ser verificada na Lei de 

Responsabilidade Fiscal, Lei da Ação Civil Pública (7.347/85) e mais recentemente na Lei 
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de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (a partir das alterações trazidas pela Lei 

Federal n. 13.655/2018) 

De acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, por exemplo, a Corte de Contas 

tem a incumbência de alertar os gestores quando identificadas situações que trazem riscos à 

gestão orçamentária, como, por exemplo, no caso de despesa de pessoal que ultrapassa 90% 

do limite, gastos de inativos e pensionistas acima do limite definido na lei, e outras 

ocorrências que comprometem os resultados dos programas (art. 59, § 1º, da Lei 

Complementar n. 101/2000).  

A Lei Federal n. 7.347/1985 que disciplina a ação civil pública, por sua vez, adequa 

os compromissos de “ajustamento de sua conduta” às exigências legais, sendo utilizada 

como arrimo para os conhecidos Termos de Ajustamento de Condutas, cuja natureza se 

aproxima do TAG, mas não se confunde. 

No âmbito estadual, em 2007, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba instituiu, 

por Resolução Normativa n. 005/2007, um instrumento denominado Pacto de Adequação de 

Conduta Técnico-Operacional, espécie de compromisso a ser firmado com gestores públicos 

para correção de falhas apontadas pela auditoria, o que ocorre somente após audiência prévia 

entre os interessados. Referido instrumento se aproximou dos objetivos que surgiriam na 

sequência com a instituição do TAG. 

Também em 2007, o Decreto n.º 12.634 (revogado), ao dispor sobre procedimentos 

de controle interno no âmbito da administração direta e indireta do município de Belo 

Horizonte (MG), estabeleceu o “Termo de Compromisso de Gestão (TCG), como 

“instrumento de controle consensual, decorrente dos procedimentos de auditorias ou de 

situações identificadas pela Controladoria-Geral do Município que recomendem a sua 

adoção, celebrado entre o gestor do órgão, entidade, programa ou projeto auditado e o 

órgão responsável pelo controle interno” (redação atualizada no Decreto n. 15.655, de 21 e 

agosto de 2014, vigente). 

Ainda, em Minas Gerais, o Tribunal de Contas do Estado (TCE-MG), em 2011, 

propôs ao legislativo a inserção do TAG, justificando a necessidade de adequar o 

funcionamento do referido Tribunal ao modelo de consensualidade e à modernização dos 

mecanismos de controle.  

Na justificativa da referida proposição, anotou-se a importância do “modelo de 

consensualidade, o qual, antagonista das ações meramente coercitivas e sancionadoras, 
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viabiliza que Poder Público e cidadãos alcancem a solução jurídica almejada por via de 

negociação em prol de resultados”.44 

A proposta do TCE-MG foi acolhida e transformada na Lei Complementar n. 

120/2011, que estabeleceu a inserção do TAG na Lei Orgânica n. 102/2008 daquele 

Tribunal: 

 
“Art. 93-A. Fica instituído, no âmbito do Tribunal de Contas, Termo de 
Ajustamento de Gestão para regularizar atos e procedimentos dos 
Poderes, órgãos ou entidades por ele controlados.  
§ 1º O Termo de Ajustamento a que se refere o caput poderá ser proposto 
pelo Tribunal de Contas ou pelos Poderes, órgãos e entidades por ele 
controlados, desde que não limite a competência discricionária do gestor.  
§ 2º A assinatura de Termo de Ajustamento de Gestão suspenderá a 
aplicação de penalidades ou sanções, conforme condições e prazos nele 
previstos.  
§ 3º É vedada a assinatura de Termo de Ajustamento de Gestão nos casos 
em que esteja previamente configurado o desvio de recursos públicos e nos 
casos de processos com decisão definitiva irrecorrível. (grifo nosso) 

 

O exemplo do estado de Minas Gerais foi seguido por diversos tribunais, listados 

adiante, mas até 2018 ainda havia muitas discussões acerca do respaldo legal para esse tipo 

de compromisso entre a Corte de Contas e um gestor público. 

Em 2018, a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), nº. 

4.657/1942, com alterações introduzidas pela Lei 13.655/2018, arrematou as dúvidas 

existentes sobre o tema quando dispôs: 

 

Art. 26. Para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação 
contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição 
de licença, a autoridade administrativa poderá, após oitiva do órgão 
jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública, e 
presentes razões de relevante interesse geral, celebrar compromisso com 
os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá 
efeitos a partir de sua publicação oficial. 
§ 1º O compromisso referido no caput deste artigo:                   
I - buscará solução jurídica proporcional, equânime, eficiente e compatível 
com os interesses gerais;                    
III - não poderá conferir desoneração permanente de dever ou 
condicionamento de direito reconhecidos por orientação geral;    
IV - deverá prever com clareza as obrigações das partes, o prazo para seu 
cumprimento e as sanções aplicáveis em caso de descumprimento.  (grifo 
nosso) 

 

                                                           
44 O projeto de Lei pode ser acessado no site da Asssembleia Legislativa de Minas Gerais.    Disponível em: PLC 8 2011 - 
PARECER DE 1º TURNO - COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA - Assembleia de Minas (almg.gov.br)  
Acesso em 05/12/2021 



59 
 

 

E, com premissas similares àquelas constantes da legislação específica sobre o 

TAG (exemplo, TCE-MG), o regulamento o Decreto n. 9.830, de 10 de junho de 2019, ao 

regulamentar a LINDB, assim estabeleceu: 

 

Termo de ajustamento de gestão 
Art. 11.  Poderá ser celebrado termo de ajustamento de gestão entre os 
agentes públicos e os órgãos de controle interno da administração pública 
com a finalidade de corrigir falhas apontadas em ações de controle, 
aprimorar procedimentos, assegurar a continuidade da execução do objeto, 
sempre que possível, e garantir o atendimento do interesse geral. 

§ 1º A decisão de celebrar o termo de ajustamento de gestão será motivada 
na forma do disposto no art. 2º. 

§ 2º Não será celebrado termo de ajustamento de gestão na hipótese de 
ocorrência de dano ao erário praticado por agentes públicos que agirem 
com dolo ou erro grosseiro. 

§ 3º A assinatura de termo de ajustamento de gestão será comunicada ao 
órgão central do sistema de controle interno.  

Em que pese a disposição acima ser direcionada às situações de pactos firmados 

diretamente com o controle interno, a possibilidade mais ampla de compromissos em 

situações contenciosas relacionadas aos temas de direito público tem prevalecido, com 

observância dos termos do art. 26 da LINDB. Aliás, verifica-se que o controle externo já tem 

utilizado os fundamentos da legislação em referência nas justificativas de implementação do 

TAG, por exemplo, do Estado do Tocantins.45  

O TAG é, portanto, instrumento que antecede a Lei de Introdução às Normas de 

Direito Brasileiro, mas encontra nesta Lei maior respaldo e segurança jurídica. 

Como bem recorda Luciano Ferraz (2020, p.208-209), após 15 anos de experiências 

embrionárias, o controle consensual da Administração Pública está consagrado em 

experiências como: a) a possibilidade de suspensão do processo administrativo disciplinar 

(SUS-PAD), previsto em determinados estatutos de servidores (como, por exemplo, Lei 

municipal de Minas Gerais n. 9.310/06); (b) os termos de ajustamento de gestão; e (c) os 

acordos de leniência, substitutivos, compromissos, entre outros.  

                                                           
45 Cf.: INSTRUCAO NORMATIVA Nº 1/2019 - TCE/TO - Pleno - 15/05/2019: “(...) CONSIDERANDO que o art. 26 da 
Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB dispõe que " para eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou 
situação contenciosa na aplicação do direito público, inclusive no caso de expedição de licença, a autoridade administrativa 
poderá, após oitiva do órgão jurídico e, quando for o caso, após realização de consulta pública, e presentes razões de 
relevante interesse geral, celebrar compromisso com os interessados, observada a legislação aplicável, o qual só produzirá 
efeitos a partir de sua publicação oficial (...)” Disponível em: www.tce.to.gov.br/e-
contas/processo/DocumentosProcSite.php?numero=8435&ano=2018&scriptCase=S  Acesso em 05/12/2021 
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Para Ferraz, referidos métodos consensuais formam um importante caminho “para a 

melhoria do desempenho no exercício da atividade administrativa” (FERRAZ, 2020, p.208-

209). 

Válido anotar que o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) inspirou o Termo de 

Ajustamento de Gestão. Assim como o TAC, parte de um ajuste de interesses entre o 

controlador e o controlado, sendo este quem se compromete ao cumprimento da lei e à 

reparação de falhas de gestão, nos termos do acordo firmado entre os interessados. Busca-se, 

portanto, prevenir e reformar irregularidades ao passo que se promove uma melhoria no 

desempenho dos órgãos, entidades e programas, sempre que não seja necessária a aplicação 

do poder coercitivo da Administração.  

Assim, o instrumento sob análise tem natureza jurídica similar às demais 

transações firmadas com a Administração Pública e entre os gestores públicos e outros 

órgãos de controle. O descumprimento do pacto pode resultar em rescisão do compromisso e 

aplicação de multa (força de título executivo extrajudicial). 

Sobre a natureza jurídica do TAG, vale observar as ponderações feitas por Patrícia 

Verônica Nunes Carvalho (2018, p.120): 

 

Neste entorno, toma corpo a questão da natureza jurídica dos TAGs, que 
segue o mesmo estudo apresentado nos TACs, em parágrafo anterior, 
dividido em 3 posicionamentos: transação ou acordo, negócio jurídico e 
reconhecimento jurídico do pedido. A inteligência aqui fixada é a de que o 
Termo de Ajustamento de Gestão é um procedimento que implica na 
natureza jurídica de uma negociação, eis que esta envolve apenas as partes 
interessadas que chegam num acordo para a solução de uma questão 
contenciosa de ordem jurídica-administrativa, onde o gestor aceita mudar 
seu modo de agir para atender as determinações do Tribunal de Contas a 
que está jurisdicionado. 

 

No que tange à legitimidade para pactuação do TAG, não somente as Cortes – na 

figura do Conselheiro relator do caso e do Conselheiro Presidente – tem poderes para propor 

o ajustamento de gestão, mas também os responsáveis pelos Poderes, gestor público 

responsável, órgão ou entidades controladas pelo respectivo TCE, bem como o Ministério 

Público de Contas, nos casos em que a norma específica assim dispuser.  

Nas palavras de Luciano Ferraz (2020, p. 227), os Tribunais de Contas 

“desempenharia um papel de árbitro entre a sociedade e os agentes encarregados de lidar 

com a res publica”. Há de se ressaltar ainda que, em se tratando de ajustamento de gestão, 

a lesão concreta ou eventual ao conjunto normativo não pode assumir um caráter doloso. 
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A despeito das particularidades que distinguem TAG e Termo de Ajustamento de 

Conduta (TAC), como, por exemplo os atores e/ou legitimados envolvidos em cada caso, há 

de se frisar que os principais fatores que norteiam a adoção tanto do TAG quanto do TAC 

apontam para uma atividade administrativa cada vez mais célere, efetiva e menos complexa, 

de sorte a evidenciar essa tendência por um direito administrativo mais consensual e menos 

autoritário. 

Ainda sobre esse paralelo dos dois instrumentos, vale dizer que o TAC, sendo uma 

ferramenta extrajudicial de solução de conflitos e do tipo pré-processual, pode ser firmado 

durante o inquérito civil ou disciplinar e em ações de improbidade administrativa, com vistas 

a tutelar direitos transindividuais (difusos, coletivos e individuais homogêneos) de caráter 

indisponível. Desse modo, podem celebrar o referido instrumento todos os órgãos contidos 

no rol de legitimados a propor Ação Civil Pública – quais sejam o Ministério Público, a 

Defensoria Pública, os entes federativos (União, Estados, Distrito Federal e Municípios), 

autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista, e, ainda, associações 

constituídas há pelo menos um ano –, em conformidade com o disposto no art. 5º, §6º da Lei 

nº 7.347/1985 (Lei da Ação Civil Pública). Destaca-se que o Ministério Público, quando não 

for parte celebrante, deverá atuar como fiscal da lei.  

O Termo de Ajustamento de Gestão, por sua vez, está entre os instrumentos 

utilizados pelos Tribunais de Contas no exercício de um novo controle externo46, ao lado das 

“auditorias operacionais, audiências públicas, intercomunicação entre as instituições, 

dentre outros a serem desenvolvidos de maneira a melhor tutelar os direitos fundamentais”, 

conforme esclarece (CUNDA, 2011).47  

Das palavras de Cunda também se verifica que esse novo controle deixa de ter uma 

finalidade única de detectar falhas e aplicar sanções, pois busca diagnosticar de forma célere 

eventuais falhas no uso do dinheiro público e ao mesmo tempo apresentar soluções.  

É com esse novo empenho de controle que os Tribunais de Contas subnacionais 

têm cada vez mais aderido ao uso do TAG, ora provocando a previsão deste instrumento em 

sua Lei Orgânica, ora em normativos internos, conforme apuração apresentada mais adiante. 

Sobre a ampliação do referido tema nos Tribunais de Contas, vale destacar pesquisa 

de doutorado em direito público, na Universidade Federal da Bahia, Patrícia Verônica Nunes 

                                                           
46 Conforme anotamos anteriormente também é utilizado no âmbito do controle interno com respaldo na LINDB ou em leis 
que o estabelecem para essa finalidade. 
47 Cf.: Rev. Bras. de Políticas Públicas, Brasília, v. 1, n. 2, p. 111-147, jul./dez. 2011  Disponível em: 
https://www.publicacoesacademicas.uniceub.br/RBPP/article/view/1270     Acesso em: 04/12/2021 
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Carvalho Sobral de Souza (SOBRAL DE SOUZA, 2018),48 a tese examinou a temática do 

TAG com o foco em estudo de casos dos TAGs firmados no Tribunal de Contas do Estado de 

Sergipe, avaliando a tutela de direitos sociais fundamentais.  

Referida pesquisadora avaliou a nova forma de atuação das Cortes de Contas, 

estudando TAGs firmados com os entes/órgãos jurisdicionados sergipanos no período 2014 até o 

primeiro semestre de 2018. Naquela época, Patrícia relatou que dos 33 TCs, 14 ainda não 

adotavam o TAG (número que já diminuiu, conforme se mostrará adiante). 

O foco da pesquisa de Patrícia foi o exame de TAGs que visavam ações relacionadas 

ao direito social à educação e também adequações do portal da transparência (direito à 

informação). 

Em linhas gerais, SOBRAL DE SOUZA (2018), além de pesquisas realizadas com 

representantes dos Tribunais de Contas, a autora também avaliou 68 TAGs firmados no âmbito 

do TCE-SE até o primeiro semestre de 2018, concluindo pela importância do referido 

instrumento na tutela de direitos sociais e nas questões relacionadas à transparência (direito à 

informação): 

Em linhas gerais, este trabalho possibilitou aferir que os Termos de 
Ajustamento de Gestão firmados pelo TCE/SE agem em prol do direito 
social à educação, bem como fomentam o direito à informação, dentre 
outros direitos sociais. Neste contexto, a educação é direito essencial para 
que a sociedade seja inclusiva, tenha cultura, desenvolvimento econômico, 
tecnológico e dê ao cidadão, pela qualificação adquirida, decorrente da 
educação, boas condições de trabalho, culminando com o desenvolvimento 
político que leve todos os cidadãos a um estado de bem-estar social. E os 
TAGs, ao agilizarem a solução de problemas detectados na gestão pública, 
através de auditorias e inspeções, por meio do consenso no campo da 
educação, viabilizam o atendimento às carências do ensino, contribuindo 
para uma melhor atuação do setor educacional, que é um dos direitos 
sociais mais importantes de um povo.  
 
(...) 
Quanto ao exame dos TAGs firmados pelo TCE/SE voltados a adequações 
do portal da transparência do órgão/ente, pode-se entender que os TAGs 
funcionaram também como sustentáculo ao direito de acesso à informação 
pelo cidadão o que possibilitou o controle social, quando ajustou, mediante 
consenso, com seus jurisdicionados a obrigação de manterem portais de 
transparência que informem de modo claro toda a execução dos seus atos 
de gestão, quer sejam de natureza orçamentária, movimentação de pessoal, 
políticas públicas e etc., contribuindo para uma boa avaliação dos portais 
dos respectivos municípios, conforme o quadro 4, tornando realidade o 
princípio da transparência. 

 

Entre os estudos específicos sobre os TAGs também destacamos artigo o “Termo 

de Ajustamento de Gestão como instrumento consensual no âmbito do controle externo 

                                                           
48 Servidora do Tribunal de Contas de Sergipe e também professora na Universidade Federal do mesmo estado. 
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exercido pelas Cortes de Contas” (BRAGA; MELO, 2021, p.87), onde as autoras avaliam a 

existência de TAGs no TCE-PR, indentificando 38 processos, sendo 14 com a celebração já 

efetivada. Para as autoras, a utilização do TAG implica: 

 
 continuidade ao serviço público, uma vez que são estabelecidos, de forma 
conjunta, prazos e metas para o cumprimento das irregularidades 
identificadas, visando ao atendimento do interesse público, princípio 
basilar da Administração Pública brasileira. 
 

No âmbito federal, embora não conste a previsão de TAG nas normas do Tribunal 

de Contas da União, o que evidencia – nesse ponto – uma postura mais conservadora do 

TCU, é possível observar certo enfraquecimento do discurso conservador. Isso porque, 

muito embora o TAG não possua qualquer regulamentação no âmbito do referido Tribunal, 

observamos uma espécie de controle-consenso com vistas à cooperação entre Estado, 

sociedade e indivíduos, a partir de um precedente da Corte, qual seja o Acórdão nº 

494/2017. 

Referido Acórdão trata do monitoramento de determinações e recomendações 

direcionadas ao Ministério do Esporte e à Casa Civil da Presidência da República, em razão 

dos possíveis riscos resultantes do legado dos Jogos Olímpicos, principalmente quanto aos 

recursos empreendidos na construção das arenas esportivas. Na oportunidade, foi 

determinado à Secretaria-Geral de Controle Externo (Secex) que realizasse uma audiência 

pública com diferentes órgãos e entidades, objetivando a assinatura de um TAG, a fim de 

buscar soluções efetivas para os problemas postos, de maneira democrática, transparente e 

colaborativa.  

Nesse sentido, destaca-se excerto do Artigo “Termos de ajustamento de gestão: 

perspectivas para um controle externo consensual”, publicado pela Revista do Tribunal de 

Contas da União (edição setembro-dezembro de 2017): 

 

Essa decisão é digna de aplausos, pois se o TCU tivesse optado pela 
determinação de elaboração de plano de ação para cada um dos órgãos ou 
entidades envolvidos, possivelmente cada um deles optaria por uma 
estratégia sem a devida concatenação com as medidas a serem tomadas 
pelos demais, o que diminuiria suas chances da eficácia Entende-se que 
essa mesma solução pode ser a mais adequada em diversos outros trabalhos 
fiscalizatórios nos quais a consecução das políticas públicas dependa de 
uma atuação intersetorial. 
 

Em vista desse cenário, já houve debate acerca da possibilidade de inclusão do 

TAG no âmbito do TCU. No entanto, a proposta foi rejeitada, principalmente, pelos 
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conselheiros entenderem que a Corte, em razão do princípio da legalidade e da 

indisponibilidade do interesse público, não poderia transigir com os entes responsáveis pelos 

danos ou irregularidades, nem afastar as sanções ou medidas corretivas já previstas em lei. A 

proposta atualmente segue em pauta, mas não foi encontrada nenhuma modificação de 

posicionamento até então. 

A alegada incompatibilidade entre os princípios da eficiência e legalidade é 

discussão que se arrasta há muito tempo e tem entre seus pontos centrais a 

(in)disponibilidade do interesse público, que seria violada em determinadas situações de 

sobreposição do princípio da eficiência. 

Ocorre que a consensualidade também segue ao encontro do interesse público, 

notadamente porque, por ela, busca-se meios menos onerosos para resolução de problemas 

públicos e/ou aprimoramento de políticas públicas necessárias à sociedade contemporânea. 

Nessa linha, em abordagem sobre “contrapesos de uma Administração pública 

consensual: legalidade versus eficiência”, Cleuler Barbosa das Neves e Marcílio da Silva 

Ferreira Filho (NEVES; FERREIRA FILHO, 2017, p.60) chamam a atenção para a 

necessidade de observarmos a noção de “indisponibilidade do interesse público” de forma 

compatibilizada à realidade do Estado consensual, e esclarece: 

 

Não se afirma aqui que a noção tradicional de indisponibilidade 
desaparecia, mas apenas ela ganharia sentido adequado à realidade do 
contexto socioecônomico atual. A indisponibilidade do interesse público 
deve ser entendida no sentido de que não é possível ao agente público 
dispor do referido interesse para fazer prevalecer uma intenção pessoal, 
desviando a finalidade última da prática do ato administrativo. (...) 

 

Para referidos autores, os meios consensuais são mais vantajosos e permitem 

externalidades positivas, como, por exemplo: 

 
 “o atendimento às exigências de legitimidade da decisão administrativa; 
pretensa desburocratização dos procedimentos decisórios; sua efetividade, 
diante de resultados qualificados, especialmente em face da aceitação dos 
agentes envolvidos; além de ajudar no enfrentamento vivenciado pela crise 
do judiciário brasileiro.” (NEVES; FERREIRA FILHO, 2017, p.60) 

 
Ainda sobre o dilema da suposta incompatibilidade entre os princípios da eficiência 

e da legalidade, estudo elaborado pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas Legislativas e 

publicado pelo Senado49 apresentou conclusões interessantes sobre posturas do Poder 

                                                           
49Disponível em: http://www2.senado.leg.br/bdsf/bitstream/handle/id/496333/TD133-FernandoMeneguin-

PedroF.O.Santos.pdf?sequence=1 Acesso em 01 dez 2021 
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Judiciário e do Tribunal de Contas da União, que acenam para a possibilidade de 

afastamento pontual de escolhas normativas que se reputem ineficientes50, desde que em 

consonância com o interesse público e que sejam asseguradas:  

 
(i) a inocorrência de prejuízo ao erário; (ii) a boa-fé e a probidade dos 
agentes envolvidos; (iii) a ausência de violação  ao núcleo essencial dos 
demais direitos e garantias fundamentais (a título de exemplo,  o 
contraditório, a ampla defesa, a duração razoável do processo, a isonomia, 
etc.); e (iv) a obtenção de resultado prático com preponderância 
considerável de benefícios  sobre os custos, tanto para a Administração, 
como para os administrados. A mitigação da obediência à estrita legalidade 
deve necessariamente estar atenta a esses parâmetros objetivos, não 
podendo se aplicar a qualquer opção legal que o gestor repute ineficiente, 
sob pena de se adotar a indesejável noção de que os fins de interesse 
público convalidam quaisquer espécies de violação da norma. 

 
Das conclusões do estudo acima, verifica-se que as decisões públicas devem 

considerar critérios de eficiência e visar à otimização dos recursos públicos e ao incremento 

do bem-estar social, sendo que a eficiência não precisa ser vista como uma excludente da 

legalidade. Entretanto, é necessário que as normas sejam reinterpretadas de forma favorável 

ao princípio da eficiência. 

Ressalta-se que a eficiência abordada é aquela que deve orientar o gestor público à 

prática da melhor ação na busca de resultados efetivos. No caso das políticas públicas, o 

avanço da competência dos Tribunais de Contas também se materializou no foco do controle 

da ação governamental.  

Nesse sentido, IOCKEN (2014, 68): 

 

Sua análise vai além da mera legalidade do ato, para incluir a verificação 
do resultado da ação governamental, quantificando não só o volume de 
recursos envolvidos, como os benefícios que a ação governamental gerou 
para a sociedade. Busca-se, através das auditorias de resultados, a 
apreciação da eficiência, eficácia e economicidade da gestão 
governamental.  
 

Sob essa conjuntura, o controle por resultados ultrapassa a avaliação legalista de 

determinada política pública, implementada com recursos públicos do município por 

exemplo. Por outro lado, não podemos considerar que esse exercício do controle é útil se ele 

                                                           
50  Nessa direção, destaca-se o seguinte entendimento jurisprudencial: “A Administração Pública deve pautar seus atos 

dentro dos princípios constitucionais, notadamente o da eficiência, que se concretiza pela  condução racional e célere 
dos procedimentos que lhe cabem. A função administrativa deve ser desempenhada, não apenas com a observância ao 
princípio da legalidade, mas exigindo, outrossim, resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento  
das necessidades da comunidade e de seus membros.” (Apelação e à remessa oficial desprovidas. (TRF 1ª Região, 
Apelação n. 157-90.2000.4.01.3400, Rel. Juiz Federal Wilson Alves de Souza, 5ª Turma Suplementar, e-DJF1 
03.05.2013). 
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não passar por uma compreensão adequada do problema e de todas as variáveis que o 

compõe. 

Atualmente, as diretrizes constitucionais – conforme já esclarecido - permitem a 

atuação consensual dos TCs em busca da eficiência, e essa postura se constata nos dias 

atuais quando se verifica as recomendações do TC ao gestor público municipal para corrigir 

falhas relacionadas aos indicadores de gestão, reputados como não cumpridos pelo órgão de 

controle. A título exemplificativo: 

 

Feitas  essas  considerações, não  havendo  questão  que possa 
comprometer  a matéria em  análise. voto pela emissão  de  parecer 
favorável à aprovação das contas prestadas pela Prefeitura Municipal de 
Piacatu, relativas ao exercício de 2019.  
À  margem  do  parecer,  determino  a  expedição  de  ofício  à  origem 
com  as  seguintes  recomendações: a) observe  o Princípio  da  
Segregação  de Funções ao nomear o responsável pelo Sistema de Controle 
Interno; b) corrija as falhas identificadas no processo de elaboração dos 
indicadores temáticos do IEGM (índice de efetividade da gestão municipal) 
nas áreas planejamento, fiscal, educação, saúde, meio ambiente, cidadania 
e governança de TI; c) aprimore seu planejamento  orçamentário;  d)  
contabilize  adequadamente  as  despesas  com contratação  de  pessoal  
(RPA):  e) elimine  os  desacertos  identificados  na fiscalização   ordenada; 
f) implemente   medidas   ao   atingimento   das   metas propostas  pela 
Agenda 2030  da ONU; g) entregue os  documentos ao Sistema AUDESP   
de   forma   tempestiva,    bem   como   cumpra   integralmente   as 
recomendações   exaradas   por   esta   Corte   de   Contas;   e   h) evite   
que   as impropriedades anotadas na instrução processual voltem a ocorrer.  
(TCESP.TC-004593.989.19-7-PREFEITURA MUNICIPAL - CONTAS 
ANUAIS – PARECERES. Rel. Conselheira Substituta Silvia Monteiro. 2ª 
Câmara. Sessão: 23/3/2021) (grifo nosso) 

 
Do exemplo acima, podemos identificar que, mesmo não havendo a formalização 

de um TAG, há um compromisso entre o Tribunal de Contas e o gestor responsável, 

demonstrando uma postura consensual adequada à nova sistemática de controle, mas que 

não prestigia a participação do gestor no rol do plano de ação a ser cumprido. 

Importante dizer que o não cumprimento das recomendações indicadas em 

determinado parecer do Tribunal de Contas normalmente enseja a aplicação de multas aos 

responsáveis.51 E quando não há postura consensual do órgão de controle a caminho pela 

finalidade punitiva é mais rápido, pois não são avaliadas sanção as variáveis que levaram o 

gestor ao eventual descumprimento da recomendação.  

                                                           
51 O site do TCESP disponibiliza relatório sobre a quantidade de multas aplicadas por exercício. Disponível em:  
https://www.tce.sp.gov.br/sites/default/files/legislacao/sdg482020.pdf       Acesso em 05/12/2021 



67 
 

 

O controle por resultado por si só pode não ser eficiente e cair num ciclo vicioso, 

em que o diagnóstico apurado pelo órgão de controle não conduz às medidas efetivas para 

solução dos problemas públicos. 

Nesse panorama, o Termo de Ajustamento de Gestão, ainda pouco explorado na 

literatura brasileira, por suas características, pode ser uma ferramenta extremamente útil para 

os compromissos de adequação e/ou aperfeiçoamento da governança das políticas públicas. 

É importante, entretanto, que as normas que o regulamentam favoreçam a atuação 

consensual sem desprezar a discricionariedade do gestor público e sem confundir o referido 

instrumento com mais um escape de imposições de obrigações, sem alinhamentos concretos 

acerca da solução necessária e viável para o problema público. 

Esse esclarecimento é necessário porque, ainda que haja disposição normativa 

acerca da obrigatoriedade de o TAG prever, dentre outras cláusulas, a aplicação de sanções 

em caso de inadimplemento, emerge daí uma preocupação acerca do atendimento ao 

interesse maior do Termo – o que não aponta para a mera punição dos responsáveis 

compromissários, mas sim para a concretização ou aperfeiçoamento das políticas públicas.  

Não seria desproporcional sustentar que a homologação de um TAG desprovido de 

rigoroso acompanhamento de sua execução – tanto em relação ao objeto acordado quanto 

sobre as circunstâncias que possam levar ao inadimplemento do Termo – possa culminar em 

um instrumento de protelação das sanções cabíveis, restando insatisfeito o escopo para o 

qual fora celebrado. 

O TAG não pode ser medida de mais uma imposição pelas Cortes de Contas, mas 

resultado da consensualidade entre os interessados, o que significa dizer que, para além de 

estar pautado em critérios de razoabilidade e proporcionalidade, mostra-se necessário que o 

ajuste contenha descrição exata da finalidade, das soluções buscadas, dos prazos, das 

sanções etc., bem como que considere a real viabilidade para seu cumprimento quando da 

fixação das metas, evitando-se, assim, instrumentos inócuos ao controle externo. 
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3. METODOLOGIA 

 

Para introduzirmos o diagnóstico e resultado da pesquisa, realizamos inicialmente 

uma busca nos sítios eletrônicos dos Tribunais de Contas acerca da divulgação feita por eles 

sobre performance e resultado das políticas públicas dos entes fiscalizados, para além da 

análise e julgamento das contas e/ou de outras práticas de controles das referidas políticas, 

separando a análise geral (realizada em todos os sites) e análise direta no sítio do TCE-SP, 

com isso conseguimos apresentar uma abordagem sobre a relevância dessas informações e 

ao mesmo tempo traçar considerações sobre as dificuldades de acesso e/ou compreensão 

para aqueles que não estão envolvidos na gestão pública ou na área do direito relacionada 

com os referidos tribunais.  

Na sequência, para respondermos a questão central, seguimos com a pesquisa 

empírica para realizar (a) uma radiografia nos sites dos Tribunais de Contas acerca da 

existência de legislação e/ou outro tipo de previsão do Termo de Ajustamento de Gestão 

(APÊNDICE A); e (b) buscar os TAGs firmados até a data pesquisa, serando-os em tabela 

com a identificação do Tribunal, do ano, dos interessados, do tema principal, e também do 

tipo de decisão localizada (homologação, indeferimento e/ou julgamento acerca da execução 

dos objetivos pactuados no TAG). 

A pesquisa realizada nos sítios eletrônicos, nos campos pesquisa por jurisprudência 

e/ou processo por tema, dos Tribunais de Contas utilizou palavras-chave, como: “termo de 

ajustamento de gestão”, “termo de ajuste de gestão”, “termo de compromisso de gestão”, 

“pacto de adequação de conduta técnico-operacional” (para o caso do TCE-PB) e “termo de 

adoção de providência” (para o caso do Rio Grande do Sul), adiante quando da citação 

desses instrumentos denominaremos apenas TAG e seus similares.  

Não utilizamos recorte temporal, com a pretensão de alçarmos o máximo de 

resultado possível. Quando identificada a ausência de retorno às respostas das buscas 

realizadas no formato acima, partimos para pesquisas nos Diários Oficiais e em Boletins de 

noticias e jurisprudência dos respectivos Tribunais. 

Os resultados foram compilados em planilhas para análise e classificação de tema 

por TAG (APÊNDICE B). Na classificação também identificamos ano do TAG, anotando o 

ano do processo para referência e, ainda, respondemos se os interessados eram municípios 

ou não. Também foram anotadas informações como o tipo de decisão localizada e se dela é 

possível identificar se o documento localizado era requerimento de formulação de TAG, 
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sugestão por parte do Tribunal, decisão aprovando, rejeitando, ou arquivando o processo do 

TAG.  

No que se refere à identificação do cumprimento das obrigações assumidas pelos 

gestores, também classificamos as decisões das quais poderíamos extrair informações sobre 

a execução.  No entanto, o retorno foi insatisfatório, seja porque os processos são físicos e o 

andamento processual não contém detalhes do conteúdo, seja porque o acesso de terceiros é 

obstado no referido Tribunal, dependendo de requerimentos próprios nos processos – o que 

levaria a demanda diversa da que nos propomos. 

Formulamos, ainda, questionário (APÊNDICE C) sobre o tema e enviamos 

interesse diretamente às presidências de 22, dos 24 Tribunais de Contas que possuem 

previsão legislativa e/ou regimental, com o seguinte teor: 

“(1)   Quantos TAGs foram firmados no âmbito deste Tribunal? 
  

a) Informe a quantidade exata e/ou estimada _________________ 
       (caso não tenha TAGs, preencha com o numeral “0” (zero)) 

   
(2)   Em relação a quantidade informada na pergunta anterior, indicar o número 
exato ou estimado de: 
a)   TAGs cumpridos _________ 
b)  TAGs parcialmente cumpridos _______ 
c)  TAGs firmados e posteriormente extintos_______ 
d) TAGs homologados e não cumpridos ____________ 
e)  TAGs em andamento _________ 
Obs.: Consideram-se TAGs cumpridos aqueles com decisão Regular. 
 
(3) Os TAGs cumpridos podem ser considerados instrumentos para o 
aperfeiçoamento da governança de políticas públicas? 
a)  Sim 
b)  Não 
c)  Ainda não avaliamos nessa perspectiva 
  
(4) Assinale o meio pelo qual esse Tribunal disponibiliza aos interessados o acesso à 
integra do conteúdo dos TAGs (pode anotar mais de uma): 
(  ) Consulta por tema em jurisprudência   
(  ) Boletim de Jurisprudência 
(  ) Apenas no próprio processo da formulação do Termo 
(  )  Há link próprio de acesso aos TAGs 
(  ) Todas anteriores 
(  ) Ainda não há consolidação para disponibilização 
Por fim, caso esse Tribunal possua algum estudo/relatório que contemple respostas aos 
questionamentos, peço, por gentileza, que indique o link para acesso.” 

  

Até a data do fechamento desta pesquisa52, recebemos respostas de 9(nove) 

Tribunais de Contas do Pernambuco, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, Goiás, Piauí, 

Rondônia, Paraná, Santa Catarina e Espírito Santo.  

                                                           
52 01 de dezembro de 2021. 
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Deixaram de responder no período requisitado: Paraíba, Acre, Amazonas, Mato 

Grosso, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul, Pará, Amapá, Maranhão, Goiás (TCM), 

Ceará, Tocantins e Bahia. Deixamos de enviar aos estados de Sergipe e Rio de Janeiro.53 

As respostas às perguntas acima também foram compiladas em tabelas e gráficos 

que serão apresentados nos tópicos subsequentes; no entanto, não recebemos retorno de 

todos os Tribunais. 

Ressalte-se que a ausência de resposta de alguns Tribunais limita algumas 

avaliações pretendidas, como, por exemplo, a visão do próprio TC acerca da contribuição do 

TAG para governança das políticas públicas, mas não prejudica a finalidade da pesquisa, 

pois foram colhidos dados em número razoável (196 registros) para a avaliação pretendida, 

permitindo a conclusão sobre quais temas são mais recorrentes nos Termos de Ajustamento 

de Gestão celebrados nos últimos anos. 

Para realizarmos considerações acerca do cenário legislativos sobre o tema no 

Estado de São Paulo também realizamos análise das normas que contemplam os TAGs nos 

24 estados, separando 7 (Minas Gerais, Goiás, Amapá, Bahia, Ceará, Mato Grosso e Santa 

Catarina) para comparar com o Projeto de Lei Complementar n. 60/2015 que tramita na 

Assembleia Legislativa de São Paulo (APÊNDICE D). 

Além disso, encaminhamos as seguintes requisições de entrevistas com 

representantes do TCE-SP; presidência do TCM-SP e Deputado Caio França (autor do PLC 

60/2015, com retorno positivo apenas da Secretaria da Diretoria-Geral do TCE-SP, na 

pessoa do Dr. Sérgio Ciqueira Rossi (APÊNDICE E). 

A presente pesquisa não teve por finalidade contemplar as decisões que envolvem 

os pareceres finais relacionados às contas dos gestores municipais e deram origem aos 

requerimentos e/ou sugestões dos TAGs. A análise pormenorizada de todos os julgados 

relacionados ao tema que deu origem ao TAG poderá ser objeto de um estudo complementar 

e mais amplo.  

Por fim, dos resultados podemos verificar que os tribunais têm rompido o 

tradicionalismo histórico – path dependence – e assumido novas atribuições para se 

tornarem mais coerentes com as demandas da sociedade, participando cada vez mais de 

discussões que envolvem a solução de problemas públicos. É o que passamos a apresentar. 

 

 

                                                           
53 Para os referidos estados identificamos nos respectivos sítios eletrônicos informações suficientes para o objetivo da 
pesquisa. 
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4. DIAGNÓSTICO E ANÁLISE DOS  RESULTADOS 

 

4.1. INFORMAÇÕES DIVULGADAS PELOS TRIBUNAIS: RELEVÂNCIA E 

DIFICULDADES DE ACESSO 

Os Tribunais de Contas, conforme mencionado, têm implementado ações 

extremamente úteis para as políticas públicas, atualizando suas práticas a partir das 

demandas da sociedade, com o fim de prestar contribuição à boa governança das políticas 

públicas.  

A boa governança das políticas públicas tem relação direta com o respeito aos 

direitos fundamentais e a correta gestão dos recursos públicos envolvidos na implementação 

dessas políticas. As falhas de gestão implicam violação às garantias constituticionais que 

visam assegurar uma sociedade justa e comprometida com a redução da pobreza. 

Nesse contexto, a fiscalização realizada pelo Tribunal de Contas tem papel 

relevante no monitoramento das ações necessárias à concretização dos direitos 

fundamentais, vez que, na qualidade de controle externo, a Corte realiza a conferência direta 

dos resultados de eficiência das políticas públicas implementadas pelos municípios. 

A contribuição dos TCs – para além das suas funções mais conhecidas – pode ser 

visualizada nas publicizações dos relatórios de avaliação de desempenho e eficiência das 

ações praticadas por gestores públicos, disponibilizados nos sítios eletrônicos das referidas 

Cortes. 

Da visita aos sites dos 33 Tribunais de Contas brasileiros, verificamos que a 

maioria apresenta iniciativas acerca do controle das políticas públicas54, as quais podem ser 

identificadas em suas páginas iniciais, seja pela divulgação de relatórios IEG-M (avaliações 

de desempenho de gestão por município), seja pela exposição de Índice de Transparência 

dos Municípios (ex.: Pernambuco com ITMPE55) ou por outros programas e ações 

relacionados às políticas na área da saúde e/ou educação (p.ex. TCE-MG, programa “Na 

Ponta do Lápis” e de “Olho na Escola” TCE-SP). 

Apesar do reconhecimento da confiabilidade dos dados divulgados pelos TCs – 

frise-se: todos de interesse público –, o potencial dessas informações parece ser ainda pouco 

explorado.  

Normalmente, as pessoas não conectadas às atividades das Cortes de Contas 

conhecem o impacto das ações dos referidos órgãos quando a mídia noticia determinada 

                                                           
54 Os links com para acesso às iniciativas podem ser visualizados no APÊNDICE F 
55 Índice de Transparência dos Municípios de Pernambuco 
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suspensão de Edital, que, por exemplo, tenha por objeto a construção de uma escola e/ou 

outra  obra pública.  

Desse episódio, a população afetada pelo retardamento do serviço público 

certamente compreenderá que o Tribunal de Contas identificou alguma inconformidade na 

licitação pública e que, provavelmente, o órgão tem competência para apurar eventual 

irregularidade.  No entanto, mesmo com tal consciência, dificilmente o cidadão se dedicará a 

buscar no sítio do tribunal outras ocorrências de seu interesse, sem saber que esse tipo de 

pesquisa é totalmente possível, sobretudo no caso do TCE-SP, que disponibiliza diversos 

painéis com temas de interesse dos munícipes. 

No que se refere ao acesso à jurisprudência e aos Termo de Ajustamento de Gestão 

pesquisados no âmbito deste trabalho, verificamos, entretanto, um caminho complexo para 

acesso à integra das prestações de contas e/ou decisões sobre o tema, o que pode ser ainda 

mais oneroso para quem não tem familiaridade com processos administrativos56 e outros 

tipos de busca do sistema, o que não condiz com a transparência defendida pelas Cortes de 

Contas. 

Referidas dificuldades foram recentemente constatadas pela Transparência Brasil, 

em pesquisa que averiguou a “transparência e qualidade dos dados dos Tribunais de Contas 

em contratos de alimentação escolar”57 (2021), pactuados no âmbito dos estados e 

municípios. Tratava-se, portanto, de averiguação relevante acerca do andamento de política 

pública relacionada à alimentação escolar. No entanto, apesar dos TCs possuírem todos os 

dados necessários, o acesso não é facilitado para o bom controle social: 

 

Neste contexto descentralizado, portanto, o papel das cortes em promover 
transparência e o controle social é fundamental. Apesar desse alto potencial 
de contribuição ao controle social e da obrigatoriedade de transparência, os 
resultados da busca pelas informações mostram que as cortes são opacas. 
Em um universo de 32 TCs subnacionais (26 TCs de estados, 3 de 
municípios, 2 de capitais e um do Distrito Federal ), encontramos uma série 
de obstáculos para obtenção dos dados de contratações públicas. 
Avaliamos tanto os dados fornecidos pelos TCs pela via da transparência 
passiva quanto aqueles já publicados por eles em transparência ativa 
quando aplicável, mediante critérios objetivos baseados no mínimo de 
informações necessárias para possibilitar o controle social sobre as 
compras públicas e licitações.  
Em alguns casos, foram detectadas dificuldades no cumprimento de 
determinações básicas da LAI, como os prazos para resposta às solicitações 
de acesso a informação. Quanto ao conteúdo dessas respostas, o cenário se 
mostra igualmente preocupante: apenas seis dos Tribunais efetivamente 

                                                           
56 Situação que impõe muitas vezes o uso da Lei de Acesso à Informação (12.527/2011) 
57 Disponível em Relatório Tribunais de Contas (transparencia.org.br)   Acesso em 20 nov 2021  
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concederam a informação de maneira organizada e razoavelmente 
completa. 

 

Óbices similares se observa no relato de FERNANDES e TEIXEIRA (2020)58, 

quando da busca de pareceres dos Tribunais de Contas Estaduais para complemento de 

pesquisa relacionada às diferentes visões sobre a atuação dos órgãos de controle nos 

municípios brasileiros: 

 

Ademais, algumas observações gerais podem ser feitas, derivadas da 
análise dos resultados das auditorias. No tocante à transparência dos 
Tribunais de Contas Estaduais, em muitos casos o acesso aos 
documentos desejados foi difícil, mesmo naqueles em que supostamente 
estava disponível no endereço eletrônico, visto exigem o conhecimento de 
um número de identificação, ao invés do nome do processo. Além disso, 
em muitas situações em que foram feitos pedidos de informações houve 
considerável demora, registrando-se espera superiores a um mês. (grifo 
nosso) 
 

A complexidade acima relatada foi exatamente a que passamos para obter as 

informações necessárias à presente pesquisa, o que também nos motivou à formalização de 

pedidos de acesso à informação, alguns não respondidos até a data da conclusão desta 

pesquisa e outros negados 

Por outro lado, se considerarmos o Estado de São Paulo (onde avaliamos ser um 

dos tribunais cujo sítio era o que apresentava a maior quantidade de informações 

organizadas), observamos que na “aba” “transparência” constam relatórios com os 

resultados das contas individuais dos municípios, desses documentos podemos identificar 

alguns temas centrais já compilados, minimizando, assim, parte das obscuridades que 

verificamos quando da busca para análise de determinados processos de prestação de contas.  

O TCU, por sua vez, disponibiliza relatórios com exemplos de políticas e 

programas de governos, que contribuem para o monitoramento das políticas públicas, 

podendo essa prática ser utilizado como exemplo por outros tribunais 

 

4.2. FERRAMENTAS UTILIZADAS PELO TCE-SP PARA CONTROLE DAS 

POLÍTICAS PÚBLICAS: CONSIDERAÇÕES GERAIS 

Como narrado, os Tribunais de Contas têm implementado diversas ferramentas com 

o fim de avaliar a eficiência das políticas públicas, ferramentas estas que também servem 

para nortear os administradores públicos às boas práticas de gestão. 

                                                           
58 Disponível em: https://pesquisa-eaesp.fgv.br/sites/gvpesquisa.fgv.br/files/arquivos/ma3_337264550005.pdf  Acesso em 
25 de nov  2021 
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O projeto Índice de Efetividade de Gestão Municipal (IEG-M), por exemplo, avalia 

a gestão pública com foco nos seguintes indicadores temáticos: Educação, Saúde, 

Planejamento, Gestão Fiscal, Meio Ambiente, Proteção dos Cidadãos e Governança de 

Tecnologia da Informação.  

O IEG-M permite a comparação entre municípios e o compartilhamento de boas 

práticas das gestões, classificando os resultados das respostas aos índices com as seguintes 

notas: “A” para altamente efetiva; “B+” para muito efetiva; “B” para efetiva; “C+” para em 

fase de adequação; e “C” para baixo nível de adequação.  

Os dados são obtidos a partir de respostas dos administradores públicos, sendo que 

algumas variáveis somente são consideradas definitivas quando do trânsito em julgado do 

parecer das contas de cada Prefeitura. 

As ferramentas atuais têm potencial para impactar positivamente o controle social 

das políticas públicas. Afinal, com o resultado dos indicadores os gestores públicos, os 

membros do Poder Legislativo, servidores e cidadãos podem visualizar de forma clara e 

objetiva as prioridades e a condução das políticas públicas de competência de 644 

Prefeituras (exceto a da Capital) fiscalizadas pela Corte de Contas. 

Recentemente, também se verificou conexão dos citados indicadores com a nova 

agenda global para o desenvolvimento sustentável, adotada em 2015 pelos 193 países-

membros da ONU (Organização das Nações Unidas), a partir de um pacto que deve ser 

implementado até 2030, servindo o IEG-M de instrumento contributivo para outros 

organismos.  

Além disso, em 2017, o Tribunal de Contas e o PNUD (Programa das Nações 

Unidas para o Desenvolvimento) firmaram um memorando de entendimentos para 

facilitar a colaboração e a troca de informações entre os dois órgãos e, no ano seguinte, a 

Universidade de São Paulo (USP) e o TCE-SP também celebraram convênio para a 

elaboração de projetos e iniciativas para a concretização dos Objetivos de Desenvolvimento 

Sustentável (ODS). 

Assim, o resultado do IEG-M é atualmente usado como ferramenta oficial da ONU 

para o monitoramento da evolução da Agenda 2030 em todo o Estado de São Paulo. 

No que se refere aos resultados do referido Índice, o ANUÁRIO recentemente 

divulgado pelo TCE-SP consolidou as avaliações dos municípios relativas aos últimos 7 

exercícios (2014 a 2020). Da análise das notas obtidas por esses entes no período, 

observamos a diminuição das médias atribuídas aos municípios nos últimos anos:  
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Quadro 3 – Notas obtidas por região administrativa no IEG-M do período 2014 - 2020 

 

Fonte: Quadro extraído do Anuário 2021 (exercícios 2014/2020), disponível no sítio eletrônico do TCE-SP59 

 

De acordo com o TCE-SP, os resultados da pesquisa relacionada à efetividade de 

gestão ainda não atingiram o ponto ideal “clamado pela população”. Das conclusões do 

Anuário se verifica o seguinte esclarecimento: 

O número de municípios na menor classificação do IEG-M é de 336 nesta 
última edição. A classificação de 52% dos municípios na faixa C reflete o 
pouco interesse da administração pública nesta etapa da gestão, 
contrariando o método PDCA5, reconhecido mundialmente como uma 
ferramenta de melhoria contínua composta por: Planejamento, Execução, 
Verificação e Atuação.60 
(...)   
Em linhas gerais, podemos concluir que o IEG-M/TCESP mudou de 
patamar de 2016 para 2017, cujo resultado era Faixa B – Efetiva – para 
Faixa C+ - Em fase de adequação e se manteve nesta faixa até 2019. Esta 
mudança refletiu, principalmente, o baixo desempenho dos municípios 
paulistas no planejamento dos programas e ações da gestão pública e a 
piora na gestão fiscal das contas públicas, acompanhadas pelo baixo 
rendimento do ensino municipal. A última avaliação sinalizou que as 
políticas ambientais, de proteção ao cidadão e governança da tecnologia da 
informação também estão críticas no âmbito municipal e carecem de mais 
atenção na efetividade de suas ações. 

 
Como visto, não há por parte do TCE-SP um relato mais profundo sobre as causas 

que podem ter contribuído para o não alcance dos índices almejados.  

                                                           
59Disponível em:  
https://www4.tce.sp.gov.br/transparencia/sites/default/files/downloads/Anu%C3%A1rio%20resultados%20consolidados%2
0IEG-M%202014-2020%20v2.pdf   Acesso em 08 de dez 2021 
60 Disponível em:  
https://www4.tce.sp.gov.br/transparencia/sites/default/files/downloads/Anu%C3%A1rio%20resultados%20consolidados%20IEG-
M%202014-2020%20v2.pdf   Acesso em 08/12/2021 
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Também não há evidências de que a radiografia apresentada anualmente nos 

relatórios disponibilizados pela Corte paulista tem, de algum modo, contribuído para os 

gestores avaliarem as deficiências nas políticas públicas indicadas como insatisfatórias na 

análise do citado órgão. 

Além do referido projeto, ao longo dos últimos anos observa-se que o TCE-SP tem 

investido esforços em sistemas/serviços que facilitam o acesso dos cidadãos e dos gestores 

públicos para averiguação do andamento de políticas públicas relacionadas a temas 

relevantes, como, por exemplo: 

Quadro 4 – Exemplos de ferramentas utilizadas pelo TCE-SP que permitem a visualização 
de políticas públicas 
 
Serviço/sistema Objetivo 

 
 
 
 

Saneamento Básico: fornecer um panorama dos municípios do 
Estado de São Paulo* no que tange as diretrizes e metas do Plano 
Nacional de Saneamento Básico e suas consequências na saúde 
pública com foco na consolidação das informações de diversas 
bases de dados do TCESP e outras fontes de dados sobre o tema e 
as responsabilidades constitucionais atribuídas aos municípios. 
 

 

Painel da Saúde: apresentar, de forma simples e de fácil 
entendimento, um panorama da assistência prestada pelos 
estabelecimentos de saúde próprios, estaduais e municipais.  

 

Obras paralisadas/atrasadas: permitir que o cidadão acompanhe 
as obras atrasadas ou paralisadas, através do mapa virtual 

 

Painel Covid-19: acompanhar, concomitantemente, como o 
Estado e as Prefeituras estão enfrentando a pandemia (criado em 
2020) 

Fonte: elaborado pela autora a partir das informações do site do TCE-SP 
(www.tce.sp.gov.br) 

 

Vale destacar, ainda, a existência de um sistema denominado “Visor” que 

disponibiliza os relatórios de “Alertas” enviados aos municípios, com notificações de 

descumprimentos das instruções do TCE-SP e/ou Metas Fiscais. Existem, também, manuais 

e Guias sobre os temas relacionados aos citados sistemas.  

As ferramentas acima são relevantes para o controle social e evidenciam a 

proatividade do TCE-SP no sentido de dar visibilidade aos temas de maior interesse da 

população, mas, aparentemente, não tem resultado em ações mais concretas para o 

aperfeiçoamento das políticas públicas. 
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É pertinente esclarecer que, para os objetivos que extrapolam os do presente 

trabalho, o estudo sobre a concretização e melhoria das políticas públicas não deve se limitar 

ao diagnóstico das ações tomadas pela Corte de Contas, porque o êxito dessas políticas, 

decerto, não depende apenas de um controle externo, mas também de diversos outros fatores 

como, por exemplo, a própria vontade política dos governos. 

 

4.3. TERMO DE AJUSTAMETO DE GESTÃO: MAPEAMENTO DA 

REALIDADE  

 

Este tópico tem por objetivo a apresentação dos resultados da pesquisa de Leis e 

Normas internas que regem o Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) e similares nos 

Tribunais de Contas, com considerações acerca dos regulamentos. 

Na sua sequência, trataremos da análise do resultado da pesquisa empírica realizada 

com busca e classificação dos achados sobre os TAGs firmados pelos Tribunais de Contas 

subnacionais. 

 

4.3.1 Identificação da legislação  

A fiscalização contínua da aplicação dos recursos públicos é ato elementar ao bom 

funcionamento da máquina pública.  O Tribunal de Contas tem um papel fundamental nesse 

contexto e tem avançado para um controle consensual, inserindo no seu rito instrumentos 

que permitem a concretização dessa consensualidade, como, por exemplo, o Termo de 

Ajustamento de Gestão (TAG).  

Conforme já relatado, apesar da falta de menção expressa do TAG na Constituição 

Federal, a finalidade do controle externo exercido pelos Tribunais de Contas evidencia um 

incentivo ao consenso, o que demonstra uma contribuição desse órgão para o processo 

democrático.   

A consensualidade aqui aduzida é destacada na obra de MOREIRA NETO (2014, 

p.106) como um princípio que vem se sobressaindo e uma “válida alternativa para 

incrementar a eficiência administrativa, plenamente suportada, assim, no art. 37, caput, da 

Constituição, com sua atual redação ampliada.”  

Especificamente no que diz respeito ao TAG, abordamos o respaldo legal em 

tópicos anteriores. Sublinhamos aqui apenas a Lei de Introdução às Normas do Direito 

Brasileiro (com alterações consolidadas a partir da Lei n. 13.655/2018) com destaque à 

segurança jurídica que conferiu a atuação consensual dos órgãos de controle, ao validar, por 
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exemplo, a celebração de compromissos para correção de situações irregulares, não 

trazendo, entretanto, qualquer espécie de carta branca para celebração de pactos em 

situações de condutas dolosas.  

O surgimento da LINDB por si só não evidencia qualquer acréscimo no número de 

adesão dos Tribunais de Contas e  ou dos legislativos regionais à inserção do TAG em suas 

normas. Por outro lado, observamos que independente da LINDB os tribunais têm adotado 

compromissos com os gestores para transigir em questões que necessitam de correções de 

práticas consideradas irregulares, quando da avaliação dos recursos públicos.   

Para conferirmos essa realidade, a tabela abaixo demonstra na ordem crescente os 

anos em que foi instituído o TAG nos respectivos tribunais. Construída a partir da análise 

das Leis orgânicas e regimentos internos dos referidos órgãos, o quadro evidencia que 24 

dos 33 Tribunais Contas têm previsão do TAG em suas normas:  

Quadro 5 -  Tribunais de Contas por Ano de inserção da previsão legal e/ou normativa do 

TAG 

Ano  Nº de TCs  Identificação do Tribunais  

2007  1  TCE-PB  

2011  3  TCE-GO; TCE-MG; TCE-SE  

2012  4  TCE-ES; TCE-PE; TCE-RN; TCE-RO  

2013  3  TCE-AC; TCE-AM; TCE-MT  

2015  1  TCE-RS  

2016  4  TCE-MS; TCE-PI; TCE-PR; TCE-PA  

2017  1  TCE-AP  

2018  2  TCE-MA; TCMGO  

2019  2  TCECE; TCE-TO  

2020  1  TCE-BA  

2021  2  TCE-RJ; TCE-SC  
                       Fonte: Elaborado pela autora.  

  
Quadro 6 -  Tipo de norma de inserção do TAG x Tribunal de Contas 

Tipo de norma 
Contagem de 

TC Tribunais de Contas 

Deliberação - Regimento 
Interno 1 TCE-PB 

Instrução Normativa 1 TCE-TO 

Lei Complementar 16 

TCE-MG;TCE-SE; TCE-GO; TCE-ES; TCE-PE; 
TCE-RN; TCE-RO;TCE-AC; TCE-AM;TCE-MT; 

TCE-MS; TCE-PR; TCM-PA; TCM-GO; TCE-
CE; TCE-SC 

Resolução 6 
TCE-PB; TCE-RS; TCE-PI; TCE-AP; TCE-

MA;TCE-BA 
Fonte: Elaborado pela autora. 
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Como visto, o Tribunal de Contas do Estado da Paraíba foi o primeiro a instituir 

instrumento com características semelhantes ao que conhecemos atualmente como TAG. O 

denominado Pacto de Adequação de Conduta Técnico-Operacional, segundo a Resolução 

Normativa RN TC N. 05/2007 (TCE-PB), tem entre suas justificativas a finalidade de 

“orientação, de prevenção e correção de desvios”, para auxiliar o administrador a evitar 

erros e/ou corrigi-los, nas hipóteses de falhas sanáveis ede eventual dano ao 

erário que seja considerado reparável.   

De acordo com a referida Resolução, a auditoria do TCE-PB somente sugere o 

Pacto se (a) constatar a prática de conduta proibida em lei e considerada grave, mas passível 

de correção e se (b) verificar a ocorrência ou a possibilidade de dano ao erário. O rito 

sugerido desde 2007 pelo TCE-PB é muito semelhante ao que temos hoje em relação ao 

TAGs nos demais Tribunais:   

Ilustração 1 - Ilustração do rito do Pacto de Adequação de Conduta Técnico-Operacional 

  
Fonte: elaborado pela autora, a partir da compreensão da Resolução Normativa RN TC N. 05/2007  

  
Do bloco de estados que instituíram o TAG em 2011 – Goiás, Sergipe e Minas 

Gerais1, observamos normatizações semelhantes entre si no que diz respeito aos legitimados 

para propositura do TAG à orientação da notificação de terceiros, que, por via direta ou 

reflexa, sejam atingidos pelas obrigações estabelecidas, estrutura e efeitos.  

As premissas gerais das normas que regem o TAG nos 24 Tribunais de Contas 

subnacionais que o adotaram também se repetem, razão pela qual destacamos abaixo apenas 

as principais:  

o Respeito à competência discricionária do gestor: não se admitirá TAG que 

limite e/ou interfira na competência discricionária do gestor;  

o Legitimados: não se admite proposta de TAG por particulares (são legitimados, 

o relator do processo em tramitação no TC, o presidente do TC, os gestores 
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responsáveis pelos órgãos ou entidades controladas e em algumas normas o 

Ministério Público e as Comissões de Auditorias também podem 

requerer/sugerir o TAG).   

o Efeitos:  os efeitos decorrentes da celebração do TAG não serão retroativos se 

resultarem no desfazimento de atos administrativos ampliativos de direito, 

salvo no caso de comprovada má-fé (redação comum em praticamente todas as 

normas).  

o Vedações: as hipóteses de vedação alteram de nomenclatura, mas geralmente 

se repetem as seguintes vedações à celebração do TAG:  

- identificação prévia de desvio de recursos públicos;  

- que tenha por objeto a matéria já discutida em TAG rejeitado ou não 

homologado ou que esteja em andamento;   

- em situação de descumprimento de metas e obrigações assumidas por meio 

de TAG diverso, até o final da gestão do gestor participante;  

- quando estiver configurado ato doloso de improbidade administrativa, 

com dano ao erário; 

- quando implicar violação aos limites mínimos fixados em norma 

constitucional.  

  
No que diz respeito ao descumprimento do TAG, as disposições igualmente se 

assemelham nos seguintes pontos:  

o arquivamento do processo instaurado para fins de monitoramento do TAG;  

o rescisão automática com aplicação de multa prevista no referido instrumento;  

o prosseguimento do processo principal de análise das contas do gestor (caso 

tenham sido suspenso).  

As sanções pelo descumprimento, variam de acordo com o Tribunal de Contas. No 

caso de Goiás, por exemplo, são aplicadas as multas estabelecidas por ocasião do próprio 

instrumento. O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, por sua vez, prevê multa de 

até 5 mil reais para a hipótese de descumprimento (art. 70 da LC 202/2000). Na Bahia, entre 

as consequências do descumprimento do TAG também constam sanções mais severas, 

como, por exemplo, a possibilidade de acumular “a pena de inabilitação para o exercício de 

cargo em comissão ou função de confiança na administração estadual, propor a pena de 

demissão, na forma da lei, no caso de servidor, bem como requerer à autoridade 
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competente as medidas necessárias ao arresto e indisponibilidade dos bens” (Resolução nº 

000054/2020).  

No estado de São Paulo, ainda tramita o Projeto de Lei Complementar n. 

60/2015 (cuja análise será realizada em tópico separado), na Assembleia Legislativa, e 

sobre os efeitos do descumprimento do TAG, sugere a rescisão automática e acrescenta o 

inciso “VII” no rol das hipóteses de aplicação de multas:  

Artigo 104 – O Tribunal de Contas poderá aplicar multa de até 2.000 (duas 
mil) vezes o valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo (UFESP) ou 
outro valor unitário que venha a substituí-la, aos responsáveis por:  
VII – descumprimento de obrigação constante de Termo de Ajustamento de 
Gestão.” (NR).  

  
Importante anotar que a instituição do TAG nos Tribunais em referência foi 

precedida da compreensão de que a consensualidade tem se tornado uma prática na solução 

de conflitos e de que a participação dos gestores na construção do melhor plano de ação para 

sanar supostas irregularidades – apontadas pela fiscalização – confere maior chance de 

acerto quando comparada à imperatividade, que era mais comum ao órgão de controle.  

A propósito, é com esse “espírito” de consensualidade que se verifica a justificativa 

do Projeto de Lei Complementar n. 0037.9/2017, que deu origem à Lei Complementar n. 

769, de janeiro de 2021,  o qual instituiu o TAG no Tribunal de Contas de Santa Catarina:  

  

O  TAG  afina-se  com  a  moderna  tendência  da  Administração Pública  
e  do  Direito  Administrativo,  menos  autoritários  
e  mais  convencionais,  imbuídos  do  espírito  de  ser  a  
consensualidade  alternativa  preferível  à  imperatividade,  sempre  que  
possível,  ou em  outros  termos,  sempre  que  não  seja  
necessário  aplicar  o poder coercitivo.  
Vislumbra-se  a  adoção,  pelos  Tribunais  de  Contas  de  
expediente como  objetivo  de  "contratar"  com  os  administradores  
públicos, alternativas   e   metas   para   a   melhoria   do   
desempenho   dos órgãos,   entidades  e  programas [...].   Este  
"contrato"   assumirá contornos de verdadeiro "contrato de gestão" e o 
Tribunal de Contas desempenhará  o  papel  de  árbitro  entre  a  
sociedade  e  os  agentes encarregados de lidar com a res publica. (grifo no 
original)  

  
Podemos constatar o crescente convencimento acerca dos benefícios da atuação 

consensual nas Cortes de Contas, e prova disso é a ampliação dos instrumentos de controle 

consensual como medida consensual de controle.  

Nesse sentido, tem razão Patrícia Verônica Nunes Carvalho Sobral de 

Souza (SOBRAL DE SOUSA, p.113), quando avalia que o TAG não se confunde com os 

conhecidos mecanismos de negociação, conciliação ou de mediação, mas pode ser 
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considerado um meio de solucionar conflitos entre Tribunal de Contas e o gestor 

jurisdicionado.  

Impende, entretanto, antecipar três pontos de atenção nos regulamentos do 

TAG, sob avaliação.  

O primeiro diz respeito às normas que ao estabelecer o TAG também permitem a 

transferência de responsabilidades aos gestores sucessores. Nesse sentido, o TCE-BA 

(Resolução 000084/2020) determina que ficam sujeitas às obrigações fixadas no TAG “o 

órgão, a entidade, o gestor signatário, seus substitutos e sucessores, aplicando-se as 

vedações do art. 42 da Lei Complementar nº 101/20002, no que couber.”  

No mesmo sentido, o TCE-PR, assim dispõe:  

Art. 10. As condições de tempo, lugar e modo previstas no plano de ação 
para a regularização e adequação dos atos e procedimentos serão 
convencionadas observando-se a razoabilidade e a prevalência do interesse 
público.  
Parágrafo único. O plano de ação obriga a entidade, o gestor signatário, 
seus substitutos e sucessores, aplicando-se as vedações do artigo 42 da Lei 
Complementar nº 101/2000, no que couber.  

  
Sem a pretensão de aprofundar nesse debate, a atenção merecida diz respeito 

à impossibilidade de sancionar gestor sucessor em decorrência de atos praticados por seu 

antecessor. Isso não significa que o gestor sucessor deva se eximir da prestação de contas de 

atos praticados pelo antecessor (há orientação sólida sobre esse tipo de obrigação), mas  a 

divergência surge no que se refere à aplicação de sanção. Trata-se de tema que merece 

avaliação à luz do princípio da intranscendência, o qual impede que sanções e restrições de 

ordem jurídica superem a dimensão estritamente pessoal do infrator. Entretanto, na hipótese 

da gestão municipal, temos que lembrar da personalidade jurídica una do ente federativo e 

da competência que o sucessor tem para interferir ou praticar atos de continuidade de gestão, 

o que pode atrair eventual responsabilidade.3   

O segundo se refere ao risco da invasão à competência discricionária do gestor 

público.  Isto porque, se a proposta do TAG partir do órgão de controle, certamente terá 

entre suas sugestões a sequência de atos a serem praticados pelo gestor público, o qual 

poderá ficar compelido a responder positivamente ao órgão de controle, ainda que neste 

instrumento lhe  seja  dado o direito de participação e sugestão. Por conseguinte, 

isso implicará interferência ao legítimo exercício da discricionariedade do administrador, 

pelo qual ele pode escolher pela oportunidade e conveniência das suas ações (MOREIRA 

NETO, 2014).  
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Com essa preocupação, observamos que dos 24 Tribunais que adotam o TAG, pelo 

menos 9 dispõem que o referido instrumento poderá ser proposto “desde que não limite a 

competência discricionária do gestor”. Ou seja, o próprio Tribunal já observa certos  limites 

relacionados às matérias e obrigações que podem fazer parte do instrumento.   

Por outro lado, no caso dos estados Amazonas e do Amapá, a redação das 

normativas dos TCs diferem-se da seguinte forma:  

Amazonas  
§ 2º. Não se admitirá proposta de TAG por particulares. § 3o. A proposta 
de TAG pelo Tribunal não prejudica a competência discricionária do gestor 
para aceitá-la ou discuti-la previamente, nem implica juízo antecipado de 
mérito sobre as contas ou motivo impositivo da aprovação destas sem 
qualquer ressalva e sem definição de responsabilidades pelo mesmo ou 
outro fato de gestão. (Resolução N° 21, 04/07/2013)  
  
Amapá  
Art. 4º A proposta de Termo de Ajustamento de Gestão pelo Tribunal não 
prejudica a competência discricionária do gestor para rejeitá-la ou discuti-
la previamente, no prazo previsto no art. 12, I, “c”. (Resolução Normativa 
Nº 172/2017-TCE/AP)  

  
O terceiro ponto está relacionado aos motivos para vedação do Termo de 

Ajustamento de Gestão, notadamente nos que apontam para o suposto dever do Tribunal de 

Contas de analisar previamente e se posicionar sobre atos com “indícios de improbidade 

administrativa”, causadores de “enriquecimento ilícito ou prejuízo ao erário” (exemplos 

das previsões extraídas das Resoluções do TCE-AP, TCE-BA e TCE-MT). Ocorre que, ao 

rejeitar eventual proposta de TAG sugerido pelo gestor público municipal, por exemplo, 

com fundamento na hipótese em comento, o Tribunal de Contas estará antecipando 

consequências negativas ao gestor sem que o mesmo tenha passado pelo crivo do legítimo 

julgamento no judiciário. Como esclarecemos no tópico das competências do tribunal, ao 

Tribunal de Contas não foi conferida a competência jurisdicional necessária ao julgamento 

de atos de improbidade administrativa.  

Por fim, vale dizer que, apesar da preocupação dos Tribunais de Contas 

e do Legislativo em relação à regulamentação do Termo de Ajustamento de Gestão por lei 

específica, a partir do arcabouço legislativo já existente e, sobretudo, da compreensão de que 

a atuação consensual desses órgãos pode ser extraída da própria Constituição Federal de 

1988, podemos considerar que as deliberações, instruções e resoluções internas 

dos TCs já seriam suficientes ao fim proposto.   

Importante exemplo disso é a Resolução ATRICON n. 02/2014, editada em 2014 

pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil – ATRICON, que 
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trouxe novas diretrizes e orientações acerca do “controle externo concomitante: instrumento 

de efetividade dos Tribunais de Contas do Brasil”, conforme se verifica das Diretrizes de 

Controle Externo ATRICON 3202/2014.   

De acordo com a referida resolução, considera-se controle concomitante a 

fiscalização tempestiva de: 

 

atos e/ou procedimentos, no curso de sua formação e execução, para 
verificar a sua compatibilidade constitucional e legal, tendo como 
resultados: alertas, medidas cautelares, recomendações, determinações, 
termos de ajustamento de gestão e sanções, entre outros, diante de fatos 
que possam comprometer a boa gestão.  
 

Entre os instrumentos deste tipo de controle, estão: os alertas, as medidas 

cautelares, as recomendações, as determinações, os termos de ajustamento de gestão 

e sanções aos jurisdicionados.  

Nesse contexto, a ATRICON orientou os Tribunais de Contas brasileiros a 

viabilizar o controle externo concomitante, por meio da implementação de diversas medidas, 

entre elas, a regulamentação dos termos de ajustamento de gestão, objetivando: (i) dar 

regularidade à execução de atos administrativos de execução continuada e que se encontrem 

com irregularidades passíveis de correção; (ii) suspender a aplicação de penalidades para a 

correção do procedimento administrativo; (iii) impedir a ocorrência de novas ilegalidades 

em razão de equivocado entendimento quanto à aplicabilidade da legislação referente a 

procedimentos licitatórios e à celebração de contratos administrativos, entre outros.  

Por outro lado, a despeito da normativa supra, devemos levar em conta que é a 

alteração das competentes leis orgânicas o meio adequado para conferir maior segurança 

jurídica aos pactos eventualmente firmados entre controladores e controlados.   

A seguir, passamos para um olhar sobre o cenário legislativo sobre o TAG no 

estado de São Paulo e na sequência os resultados da pesquisa, a partir das respostas 

recebidas dos Tribunais de Contas e dos resultados alcançados das buscas realizadas 

diretamente nos Tribunais de Contas. 

 

4.3.2 Cenário no estado de São Paulo: PLC nº 60/2015 e visão do Tribunal de Contas 

Desde 2015, tramita na Assembleia Legislativa de São Paulo o Projeto de Lei 

Complementar nº 60/2015 do Estado de São Paulo, de autoria do Deputado Caio França, do 

PSB, que visa alterar a Lei Orgânica do TCE-SP para instituir o Termo de Ajustamento de 
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Gestão, de maneira geral, trazer o arcabouço regulamentar semelhante às Resoluções 

Normativas que instituem e/ou regulamentam o TAG em outros Estados.  

Considerando a semelhança nas normas existentes sobre o tema, elaboramos um 

Quadro (APÊNDICE D) para comparar o PLC 60/2015 com instrumentos normativos que 

regulamentam o tema outros estados. Para isso, escolhemos três dos estados que possuem 

regulamento há mais tempo e cinco com regulamentação mais recente, com o objetivo de 

identificarmos os avanços e oportunidades de melhorias na legislação de São Paulo.  

Assim, os estados com regulamentos escolhidos foram: Minas Gerais (2011), Goiás 

(2012), Amapá (2017), Bahia (2020), Ceará (2019), Mato Grosso do Sul (2018) e Santa 

Catarina (2021). Dos citados regulamentos separamos 8 eixos para análise das disposições 

das normas: 

(i) pessoas legitimadas a propor o TAG;  

(ii) prazo prescricional;  

(iii) hipóteses de vedação a sua adoção;  

(iv) possibilidade de notificação de terceiros envolvidos;  

(v) estrutura ou elementos mínimos que devem estar contidos no TAG;  

(vi) efeitos do TAG;  

(vii) consequências em caso de descumprimento; e, ainda  

(viii) do cabimento de recurso da decisão homologatória do TAG. 

De maneira geral, para os entes federados escolhidos, o Termo pode ser proposto 

pelos Conselheiros do TCE (Relator do processo de origem e o Presidente da Corte), pelos 

responsáveis por poderes, órgãos ou entidades controladas pelo respectivo TCE, pelo 

Ministério Público de Contas e pelos órgãos de controle externo, não competindo aos 

particulares tal poder. Nos casos em que houver envolvimento direto ou reflexo de terceiros, 

com imposição de obrigações, estes deverão ser previamente notificados, observado o 

devido processo legal. 

No que se refere ao prazo prescricional da pretensão punitiva, este poderá ser 

suspenso ou interrompido com a homologação do TAG. A vedação à celebração de TAG é 

aplicado aos casos de: desvio de recursos públicos, processos com decisão definitiva 

irrecorrível, redução do limite legal/constitucional mínimo de investimento em determinados 

setores (por exemplo, saúde e educação), procedimentos cuja regularização não seja mais 

possível, descumprimento de metas e/ou obrigações já assumidas por outro TAG, entre 

outros. 
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As respectivas resoluções estabelecem, ainda, uma estrutura básica do Termo, o 

qual deve conter, ao menos: identificação precisa e detalhada das autoridades envolvidas; 

descrição das obrigações e metas estabelecidas, bem como cronograma de prazos para 

execução e comprovação do adimplemento perante o Tribunal de Contas; expressa adesão 

de todos os signatários às suas disposições; e informação de que eventual descumprimento 

voluntário poderá implicar na caracterização de dolo na violação à ordem jurídica.  

E, sobre este aspecto, sendo constatado o descumprimento das obrigações pelos 

signatários, após o prazo final do Termo, ocorrerá sua automática rescisão e aplicação de 

multa.  

Nesse ponto, é interessante notar que o PL de São Paulo, dentre os dispositivos 

analisados, é o único que desde já define um teto para o valor da pena pecuniária, 

sendo de até “2.000 (duas mil) vezes o valor da Unidade Fiscal do Estado de São Paulo 

(UFESP) ou outro valor unitário que venha a substituí-la”.  

Alguns dos entes analisados, assim como São Paulo, preveem ainda que os efeitos 

da celebração do TAG não deverão retroagir se resultarem na invalidação de atos 

administrativos ampliativos de direito, exceto quando for comprovada a má-fé do 

responsável.  

Foi averiguado, ainda, que em relação às normas comparadas somente o PL de São 

Paulo determina que “são irrecorríveis as decisões homologatórias de Termos de 

Ajustamento de Gestão”, sendo que os demais entes nada trazem acerca da (im)possibilidade 

de apresentação de recursos. 

Em relação à visão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, realizamos 

Entrevista (APÊNDICE E) com o Secretário da Diretoria-Geral, Dr. Sérgio Ciqueira 

Rossi, para compreendermos a posição da referida Corte sobre o tema, aqui 

destacamos duas das perguntas formuladas, com as respectivas respostas:  

 (3) O TCESP, – aparentemente, tem posicionamento desfavorável 
acerca do TAG –, há alguma discussão em curso sobre o tema (além do 
que sabemos sobre o PL 60/2015, Autoria Caio França)? Em caso 
afirmativo, poderia esclarecer qual seria a discussão ou a crítica ainda 
presente sobre o uso do referido instrumento? 
Resposta: Acho que o Termo de Ajustamento de Gestão não se 
compatibiliza com a anualidade das contas. Não aplica os percentuais 
previstos na Constituição e com esse instrumento, posterga a aplicação 
para anos vindouros podendo invadir mandato de sucessores. Acho que a 
anualidade é o grande impeditivo desse instrumento, respeitando, por 
óbvio, opiniões em contrário.”  
 
(3) Sabe se já foi firmado – no âmbito do TCESP – algum pacto que se 

assemelhe com o TAG? Se sim, qual. 
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Resposta: Não há ações semelhantes nesse sentido. O Tribunal julga 
contas e emite Pareceres nos expressos termos dos artigos 23 e 24 da Lei 
Complementar nº 709 de 1993, reprovando, aprovando, aprovando com 
recomendações, ressalvas e impugnação de parcelas.  
 

 

Ademais, quando provocado sobre o papel do TCE-SP na visibilidade dos 

problemas públicos, e se o Termo de Ajustamento de Gestão também pode servir como 

instrumento para o aperfeiçoamento das políticas públicas, o Dr. Sérgio Rossi esclareceu que 

“o Gestor deve planejar e executar as políticas públicas que considera prioritárias, não se 

sujeitando ao comando imposto por órgão de controle.” 

A afirmativa do Dr. Sérgio Rossi demonstrar que o TCE-SP segue com as mesmas 

reflexões que foram compartilhadas pelo Conselheiro Sidney Estanilau Beraldo, em sessão 

com ata publicada no Diário Oficial do dia 29/06/2018:  

Destaco a proposta de utilização, pelos Tribunais de Contas, do chamado 
Termo de Ajustamento de Gestão, o TAG. Essa é uma matéria sobre a qual 
o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo tem muitas reservas, 
conforme pronunciamento oficial acerca de um projeto de lei que tramita 
na Assembleia Legislativa, o projeto de Lei Complementar nº 60/2015, 
que, dentre outras alterações, sugere esse modelo na lei orgânica. Ele 
propõe a instituição desse TAG. 

Tal preocupação torna-se ainda mais aguda pelo fato de que o ofício da 
ATRICON não apresenta regras básicas sobre o instituto cuja utilização 
recomenda, abrindo caminho para distorções e inconsistências que podem 
resultar em insegurança jurídica, ao contrário do que pretende o instituto. 

Por outro lado, não me parece contribuir para o aperfeiçoamento e 
fortalecimento da atuação dos Tribunais de Contas a nomenclatura de 
cargos que integram os respectivos quadros de pessoal.  

Em resumo, trago minhas preocupações ao conhecimento de todos. Sei que 
a Presidência já tomou uma decisão sobre esse assunto, mas acho que 
deveríamos, depois desse trabalho e dessa reflexão, manifestar-nos sobre a 
melhor condução dessa matéria tão relevante, que tem por objetivo 
contribuir para melhorar a qualidade da gestão pública do Brasil e também 
do controle interno. Temos que discutir de que forma podemos contribuir 
para isso. 

 

Ponderação também acompanhada pelo Conselheiro Antonio Roque Citadini, no 

seguinte sentido: 

“Nesse caso específico é a pretexto de que vai melhorar. Na verdade, é 
para não rejeitar as contas, não querem rejeitá-las. Para isso se cria esse 
TAG, um termo pelo qual o sujeito transfere problemas para o próximo 
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prefeito ou governador. Este é o Brasil, infelizmente. Confesso que com o 
passar dos tempos, cada vez fico mais entristecido com as enormes 
diferenças que o país tem, no pensamento.” (Diário Oficial, do dia 
29/06/2018) 

 

Uma das preocupações alertadas acima se refere à eventual alteração – por ocasião 

de TAG – dos limites mínimos constitucionais fixados para temas relacionados à saúde e à 

educação, por exemplo. No entanto, o PLC 60/2015, parece resolver essa questão quando 

assim estabelece que fica vedada a celebração de TAG “quando implicar violação dos 

limites mínimos, fixados em norma constitucional, para o montante dos investimentos 

públicos.” 

A despeito da alegada “transferência de problemas”, há espaço para que o 

legislativo avalie a hipótese de limite temporal no que ser refere a determinadas 

responsabilidades pelo gestor municipal, podendo fazer constar do regulamento, inclusive, 

os limites da Lei de Responsabilidade Fiscal – já utilizada em outros regulamentos do 

TAG.61  

Por outro lado, a preocupação acima, evidencia, no nosso ponto de vista,  um olhar 

secundário para os problemas públicos. Instrumentos como o TAG precisam ser avaliados 

como ferramentas capazes de auxiliar a governança das políticas públicas a longo prazo, 

com repercussões positivas independente do mandato político. 

Por fim, do exame posto, foi possível concluir que os referidos dispositivos que 

instituem e regulamentam os Termos de Ajustamento de Gestão apresentam um conteúdo 

normativo basilar e comum aos entes estudados, indicando certa uniformidade das regras e 

procedimentos para celebração do TAG, certamente, a evitar que as Cortes de Contas 

extrapolem os limites da própria competência no exercício do controle externo. 

 

4.3.3 Resultados e visão geral dos temas abordados nos TAGs 

(A) Respostas recebidas dos Tribunais de Contas 

Dos 24 Tribunais de Contas que contemplam o TAG em seus regulamentos, 

enviamos questionário para 2262, dos quais 9 responderam, são eles: TCE-PE, TCE-RN, 

TCE-MG, TCE-GO, TCE-PI, TCE-PR, TCE-ES e TCE-SC.  

                                                           
61 O ANEXO C traz um exemplo de TAG do TCE-PR com cláusula de transferência do TAG para sucessores 
62 Não foram enviados para o TCERJ, em razão da recente instituição e TCESE por considerarmos a existência de material 
alcançado na pesquisa empírica suficiente para compreensão da posição deste Tribunal de Contas. 
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Em relação às respostas, o Tribunal de Rondônia em sua resposta enviou um link 

informando que seus TAGs estavam disponíveis no site do Ministério Público de Contas 

(MPC) e o TCE-SC respondeu informando não ter firmado nenhum TAG, em razão do 

pouco tempo de vigência da Lei Complementar que estabeleceu essa possibilidade, 

ainda pendente de regulamentação. Os gráficos e quadros abaixo, permitirão melhor 

visualização das informações recebidas dos Tribunais:  

 

Gráfico 1 - Resposta referente à quantidade de TAGs firmados por Tribunal 

                    

Fonte: gráfico formulado pela autora – representa as respostas dos Tribunais ao questionário acima detalhado.  
 

Note-se que no caso do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, consideramos 

exatamente os TAGs constantes do link recebido, mas não constavam do referido link outras 

informações sobre a tramitação e desdobramentos dos referidos instrumentos.  

Das respostas recebidas diretamente dos Tribunais de Contas respondentes, 

identificamos pelo menos 138 Termos de Ajustamento de Gestão firmados ao longo dos 

últimos anos. Número que pode ser extremamente superior, se considerado os Tribunais não 

respondentes, mas com experiências similares. Dessas respostas também observamos que é  

considerável a quantidade de TAGs avaliado cumprido e/ou parcialmente cumprido, o que 

demonstra o atendimento dos objetivos pactuados entre TC e gestor público nesses casos:  
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Gráfico 2 - Respostas referente ao status dos TAGs firmados  

                  

Fonte: elaborado pela autora (outros Gráficos poderão ser visualizados no APÊNDICE G) 

 

Quadro 7 - Respostas referente ao status dos TAGs firmados por Tribunal de Contas 

Tribunal TAGs cumpridos
TAGs parcialmente 

cumpridos

TAGs firmados e 

posteriormente extintos

TAGs homologados e não 

cumpridos
TAGs em andamento

TCE-PE 14 33 2 18 8

TCE-RN 9 0 0 0 8

TCE-MG 2 0 0 0 10

TCE-GO 1 0 0 0 6

TCE-PI 3 1 0 3 0

TCE-RO

TCE-PR 9 2 0 0 5

TCE-SC 0 0 0 0 0

TCE-ES 0 0 0 0

Total 38 36 2 21 37  

Fonte: elaborado pela autora 

Em relação ao questionamento “se os TAGs cumpridos podem ser considerados 

instrumentos para o aperfeiçoamento da governança das políticas públicas”, temos os 

seguintes resultados: o TCE-RO não respondeu; o TCE-PR informou que referida 

avaliação era de competência de setor diverso daquele que estava respondendo; e o TCE-SC 

deixou de responder porque ainda não firmou TAG. Portanto, 5 dos 9 Tribunais de Contas 

responderam positivamente à questão – o que representa 20% dos TCs com TAGs 

estabelecidos e 55% dos que responderam a pesquisa. 

Algumas observações que merecem destaques: o Tribunal de Contas do Rio Grande 

do Norte direcionou o questionário ao Ministério Público de Contas e a Procuradoria Geral 

do referido órgão – por suas representantes – esclareceu que o MPC é o responsável pela 

gestão dos TAGs, não existindo no momento uma compilação de todos os TAGs já 

firmados. Nesse sentido, as respostas recebidas do referido Tribunal representam os 

instrumentos organizados por duas Procuradorias do MPC do RN, que gentilmente 
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compilaram as informações para compartilhar, mas não indicam ser a totalidade de termos 

pactuados no âmbito daquele Tribunal. 

Ainda sobre a participação do Ministério Público de Contas, direcionamento similar 

aconteceu no caso do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, tendo em vista o link 

recebido ser do site do MPC e não do TC. 

Os Tribunais de Contas do Pernambuco e de Minas Gerais pareceram ter melhor 

estrutura de gestão da consolidação dos referidos instrumentos, mas ainda assim, o acesso ao 

TAG depende de consulta individual no processo de homologação de cada termo, o que 

dificulta a pesquisa. 

A partir disso, com a finalidade de identificarmos quais são os temas que têm mais 

frequência nos referidos TAGs, apresentamos os resultados das pesquisas realizadas 

diretamente nos sítios eletrônicos dos Tribunais de Contas, Diários Oficiais e notícias 

relacionadas à determinado Termo de Ajustamento de Gestão eventualmente não 

identificado das formas anteriores. 

(B) Resultados: Termos de Ajustamento de Gestão no âmbito nacional 

Conforme apresentado nos tópicos anteriores, os Tribunais de Contas brasileiros há 

muito tempo têm prestigiado a consensualidade na realização do controle das contas 

públicas, e, pelo menos, 72% desses Tribunais já utilizam o Termo de Ajustamento de 

Gestão como instrumento para viabilizar esse controle consensual. 

Assim, cumpre-nos averiguar se as constatações na pesquisa afirmam a hipótese de 

que o TAG pode ser instrumento complementar à governança das políticas públicas.  

Aqui, vale esclarecer que os números a seguir expostos resultam das pesquisas 

realizadas diretamente nos sítios eletrônicos dos tribunais, no campo jurisprudência. 

Também utilizamos como referência notícia sobre 4 Termos de Ajustamento de Gestão, 

constatados a partir de notícias dos próprios Tribunais de Contas, mas não localizados 

diretamente. 

Apesar de já possuírem previsão de TAG, não identificamos processos 

relacionados nos Tribunais de Contas dos Estados Amapá, Rio Grande do Sul e Santa 

Catarina. 
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Na pesquisa, identificamos 196 registros de processos – que tramitaram ou 

tramitam nos Tribunais de Contas -  com abordagem ao Termo de Ajustamento de Gestão (e 

similares) nos últimos anos, o gráfico abaixo separa a quantidade de processo por TC.  

Gráfico 3: Nº de processos que abordaram TAG por Tribunal de Contas 

 

Após relacionar todos os processos, realizamos uma classificação por tema geral, 

aqui considerados os requerimentos realizado pelos próprios entes e/ou gestores públicos, as 

decisões com sugestões de TAG realizadas pelo próprio Conselheiro Relator e também as 

decisões que julgaram o cumprimento dos TAGs já firmados, com a conferência de número 

e objeto para não haver repetições. Acrescentamos uma classificação denominada “outros” 

para nela inserir as situações com mais de um tema  e/ou para os casos em que não 

identificamos o tema no registro do processo e sim a informação de que se tratava de TAG: 

Quadro 8 – Temas mais recorrentes nos registros relacionados aos TAGs  

Tema geral
Qtde de 

registros
Tema geral

Qtde de 

registros

Saúde 35 Pavimentação urbana 2

Educação 24 Provimento concurso 2

Despesa com pessoal 24 Preenchimento sistema TCE 2

Execução Orçamentária 22 Decontinuidade de parceria 1

Outros 15 Ambiental 1

Aperfeiçoamento do Controle 

interno 
12 Alteração natureza jurídica 1

Obras 10 Cessão de servidores 1

Admissão de pessoal 9 Plano Diretor de transporte intermunicipal 1

Contratação de serviços 8 Remuneração 1

Transparência 6 Equílibrio financeiro atuarial Previdência 1

Transporte 3 Meio ambiente 1

Fiscalização de feira livre 3 Habitação 1

Não localizado 3 Segurança pública 1

Despesa com assistência judiciária 2 Prestação de Contas 1

Controle jornada de profissionais 2 Serviços funerários 1  

Fonte: elaborada pela autora 
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Como se observa, a temática “Saúde” é uma das que mais motivam a realização dos 

Termos de Ajustamento de Gestão, a seguir faremos a análise por estado com foco nos 

principais temas, mencionando os respectivos números de processos ou a referência que 

permita a sua identificação na relação constante do APÊNDICE B. 

ACRE 

No estado do ACRE, não foram encontradas maiores informações sobre celebração 

de Termos de Ajustamento de Gestão (TAG) pelo TCE. Entretanto, verifica-se, por meio de 

notícia do Jornal (on line) Folha do Acre63, que a Defensoria Pública do Estado busca  

viabilizar a convocação de defensores que foram aprovados em concurso público realizado 

em 2018. O concurso fora homologado naquele mesmo ano, dando início às nomeações, mas 

logo em seguida esbarrou no limite prudencial de gastos com pessoal. Em vista disso, em 

2021, a utilização de um TAG novamente passou a ser considerada como mecanismo legal 

para nomeação de outros defensores, respeitando-se o limite de gastos e a Lei de 

Responsabilidade Fiscal. 

AMAZONAS 

Embora o Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) tenha sido normatizado há anos 

no Estado do Amazonas, com a edição da Resolução nº 21 de 4 de julho de 2013, a sua 

adoção se deu – ou passou a ser publicizada – apenas nos últimos anos. Dentre os diferentes 

temas tratados, verificou-se a regularização na contratação temporárias de profissionais 

mediante concurso público, como é o caso do Processo nº 1.798/2018, em que o TCE-AM 

homologou junto à Universidade do Estado do Amazonas (UEA) o TAG nº 05 de 2018 para 

contratação de professores, em vista das necessidades acadêmicas da instituição. 

Além disso, foi constatado que, desde o início da Pandemia por COVID em 2020, 

houve homologação de TAGs a fim de regulamentar o investimento do Estado, por meio da 

Secretaria de Comunicação Social – SECOM, na contratação de serviços de publicidade 

institucional e de utilidade pública, destinada direta ou indiretamente ao combate da Covid-

19, conforme se vê do Processo TCE – AM nº 10264/2021. 

 No TCE-AM, os temas que demandaram a pactuação por meio de TAG, variaram 

entre despesa de pessoal, contratação de serviços, saúde, educação, se destacando os 

assuntos relacionados à  “admissão de pessoal”. 

                                                           
63 Disponível em: https://folhadoacre.com.br/2021/03/27/defensoria-publica-protocola-termo-de-ajustamento-para-
viabilizar-convocacao-de-aprovados-em-concurso/   Acesso em 08/12/2021 
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BAHIA 

Das pesquisas, também observamos notícia sobre celebração de Termo de 

Ajustamento de Gestão (TAG) entre o TCE-BA e a Secretaria de Educação do Estado64, 

com o objetivo de corrigir determinadas falhas na prestação de serviço de fornecimento de 

merenda para estudantes das Escolas Referências em Ensino Médio e Escolas Técnicas 

Estaduais. As falhas foram constatadas pelo próprio TCE, em Auditoria realizada no âmbito 

do processo licitatório (Processo nº 139/2016) para contratação das empresas prestadoras 

desse serviço. Não identificamos no site do TCE-BA outras informações sobre TAGs. 

CEARÁ 

No Estado do Ceará foram constatados requerimentos de celebração de TAG, 

realizados pelos próprios Prefeitos e outros gestores da esfera municipal, em peça defensiva, 

no âmbito de processo de Tomada de Contas perante o TCE – muitos deles em andamento. 

De modo geral, os TAGs foram propostos com intuito de readequação ao limite legal dos 

gastos com pessoal, bem como visando ao afastamento das sanções previstas para estes 

casos. No entanto, como não foram localizados os respectivos acórdãos, não foi possível 

concluir se tai pedidos foram concedidos pelo Tribunal. 

Ainda, foi encontrada uma proposta de celebração de TAG, requerida pelo 

Município de Fortaleza, para que seja adotado um “Plano de Ação”, estabelecendo medidas 

e prazos para que a Empresa de Transporte Urbano de Fortaleza S/A - ETUFOR possa ser 

enquadrada como uma Estatal Dependente, nos termos da Representação em comento. O 

Município suscitou a pertinência de um TAG para essa reorganização administrativa, 

porquanto o procedimento implicaria, necessariamente, (i) o planejamento Municipal para 

previsão da referida empresa no Orçamento Fiscal e da Seguridade Social e para as 

respectivas adequações legislativas, bem como (ii) toda a capacitação e adaptação dos 

profissionais afetados pela mudança. Por se tratar de uma manifestação recente, é provável 

que a questão ainda não tenha sido apreciada.  

Se avaliarmos a recorrência de temas no TCE-CE, observamos que se repetiram 

temas de “despesa de pessoal”. 

 

 

                                                           
64 Disponível em https://www.tce.ba.gov.br/fiscalizacao-da-educacao/noticias/tce-celebra-termo-de-ajuste-de-gestao-com-
secretaria-de-educacao   Acesso em 05 dez 2021 
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ESPÍRITO SANTO 

No Estado do Espírito Santo, é interessante notar alguns processos de 2016 e 2018 

(TC 9958/2016 e TC 8927/2016) que tratam da extrapolação das despesas com pessoal do 

Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e que trazem propostas de Termos de 

Ajustamento de Gestão - TAGs, realizadas pelo Ministério Público de Contas ao TCEES, 

em razão do necessário enquadramento ao limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Durante 

o monitoramento, os processos foram extintos e arquivados em razão do cumprimento das 

providências determinadas. 

GOIÁS 

Em Goiás, foram encontrados diferentes Termos de Ajustamento de Gestão - 

TAGs, celebrados ou sugeridos desde 2012, sendo os mais emblemáticos os abordados a 

seguir. 

Em 2012, foi homologado o primeiro TAG entre o TCE-GO e a Agência Goiana de 

Transportes e Obras - AGETOP, com objetivo de pactuar a efetiva aplicação de recursos 

provenientes de Convênio firmado em 2008 entre a AGETOP e a Secretaria de Educação, 

em determinadas obras estabelecidas no convênio. 

Em 2014, foi homologado TAG entre a Universidade Estadual de Goiás e o TCE-

GO Goiás com objetivo a recomposição, ao longo dos exercícios de 2014, 2015 e 2016, do 

saldo decorrente da não execução integral do orçamento da Instituição de ensino nos 

exercícios de 2011 e 2012 (processo n. 201300047003992) 

Em 2018, houve celebração de TAG entre o TCE-GO e a Agência Goiana de 

Regulação, Controle e Fiscalização de Serviços Públicos - AGR, para elaboração do Plano 

Diretor do Transporte Intermunicipal de Goiás (processo n. 201100047000030). 

Na área da educação, foram sugeridos TAG para adequação da mão de obra do 

Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás - IPASGO, em razão 

das irregulares contratações terceirizadas que foram realizadas em detrimento do concurso 

público para provimento de vagas (processo n. 201300022140921/309-06). 

Além disso, conforme informação prestada pelo TCE-GO, o Tribunal afirmou ter 

celebrado sete TAGs até então, sendo que apenas 1(um) foi cumprido, enquanto 6 estão em 

andamento. 
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No âmbito do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, verifica-

se o deferimento de TAGs, visando promover a adequação do quantitativo de servidores 

comissionados que exercem cargos de provimento efetivo em diferentes Municípios. 

Houve também determinação de ajuste para celebração de TAG entre o TCM-PA e 

o Fundo Municipal de Educação do Município de Rio Verde, com vistas à adequação dos 

atos e procedimentos de contratação de terceiros para compra de produtos destinados à 

alimentação nas escolas (processo 09864/2019). 

MARANHÃO 

Conforme notícia65, em novembro de 2021, o Estado do Maranhão homologou seu 

primeiro TAG, que foi proposto pelo Ministério Público de Contas e deve ser cumprido pela 

Maranhão Parcerias - MAPA. A finalidade do TAG é a adoção de providências pela MAPA 

para a normalização de falhas identificadas no Edital de Credenciamento nº 

001/2020/DNML/MAPA, que trata do “credenciamento de pessoas jurídicas prestadoras dos 

serviços de terceirização de mão-de-obra para eventual contratação, por inexigibilidade de 

licitação, de empresa especializada em serviços de segurança e vigilância armada e 

desarmada, diurna e noturna”, em vista das necessidades dos órgãos e entidades da 

Administração Pública do Estado. 

MATO GROSSO 

No estado do Mato Grosso, dentre diferentes temas, foram encontrados TAGs 

relativos a contratos firmados na época da Copa do Mundo (2014), os quais tinham como 

objeto, especificamente, a contratação de empresa especializada no fornecimento e 

instalação de mobiliário esportivo para a Arena Pantanal (classificados com tema geral 

“contratação de terceiros”) e a retomada de obras vinculadas a contratos celebrados pela 

antiga Secretaria Extraordinária da Copa do Mundo (processo 23.582-2/2015). 

No âmbito da Educação, nos anos de 2015 e 2017, foram celebrados TAGs entre o 

TCE-MT e o próprio Governo do Estado, com vistas ao saneamento de falhas apontadas em 

contratos, bem como à realização de reformas, ampliação e manutenção em unidades 

escolares do ensino fundamental (processos - 21.578-3/2014 e 45.004/2017). 

Importante destacar que, em 2015, foi firmado TAG entre o TCE-MT, o Governo 

do Estado a Secretaria de Estado de Saúde do Mato Grosso, com objetivo de adequar as 

                                                           
65 Disponível em:  https://site.tce.ma.gov.br/index.php/noticias/2165-tce-homologa-termo-de-ajuste-de-gestao-a-ser-
cumprido-pela-maranhao-parcerias-mapa   Acesso em 01 dez 2021 
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Políticas Públicas de Saúde relacionadas à Atenção Básica, à Assistência Farmacêutica e à 

Regulação Assistencial no estado, em razão das irregularidades apontadas em Auditorias 

Operacionais. 

MATO GROSSO DO SUL 

No estado do Mato Grosso do Sul, destacam-se diversos Termo de Ajustamento de 

Gestão - TAG, entre TCE-MS e Prefeituras, visando à adequação na prestação dos serviços 

públicos, especificamente, na área da educação, em virtude de irregularidades constatadas 

em Auditorias sobre o Plano Municipal de Educação, tais como infraestrutura precária das 

escolas, falhas no transporte escolar e no fornecimento de merendas, e professores sem 

formação superior. 

MINAS GERAIS 

Em Minas Gerais, os Termos de Ajustamento de Gestão - TAG localizados em sítio 

do próprio Tribunal de Contas versam todos sobre a adequação da estrutura legislativa, física 

e organizacional da Administração Tributária Municipal, com vistas ao aprimoramento do 

exercício da fiscalização tributária e à consequente otimização da arrecadação e da cobrança 

de tributos próprios pelos Municípios, resultante das falhas que foram apontadas em 

Auditoria. 

No entanto, de acordo com as informações prestadas pelo próprio TCE-MG, desde 

2012, é possível verificar 34 processos66 que tem como objeto a celebração de TAG. 

Informando que aproximadamente 12 foram de fato firmados. Embora a grande maioria trate 

exatamente do tema já exposto, é preciso apontar ainda utilização de TAG com vistas à 

aplicação de recursos tanto nos serviços públicos de saúde quanto na manutenção do 

desenvolvimento do ensino (processo 862943, constante da tabela APÊNDICE B). Além 

disso, verifica-se existência de proposta de celebração de TAG por gestores municipais para 

abertura de crédito adicional (processo 876297, constante da tabela APÊNDICE B). 

PARÁ 

No âmbito Estadual, ainda não há previsão de TAG na Lei Orgânica e demais 

normas do TCE-PA.  

Entretanto, no âmbito do Tribunal de Contas dos Municípios do PA (TCM-PA) 

foram homologados diversos TAGs a partir de 2016, com vistas à adequação dos 

                                                           
66 No formulário o TCEMG respondeu informando a existência de 33 processos, mas a relação com a identificação dos 
processos apresenta um rol com 34. 
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Municípios à Lei de Acesso à Informação. Nesse caso, é interessante mencionar que o TCM 

criou um selo para prestigiar os gestores no quesito “Transparência”. 

Além desses, o Município de Belém celebrou TAG nos anos de 2020 e 2021, com o 

objetivo pactuar a adequação extraordinária dos procedimentos administrativos de 

contratação temporária e remuneração de médicos no Município, destinados ao 

enfrentamento da pandemia pelo novo Coronavírus (Covid-19). 

Por fim, é relevante apontar que o TCM-PA disponibilizou documentos com 

informações acerca do percentual de cumprimento dos TAGs firmados nos anos de 2016 a 

2018, pelas Prefeituras e Câmaras Municipais.  

PARAÍBA 

Desde 2011, foram celebrados e/ou sugeridos diversos “Pactos de Adequação de 

Conduta Técnico-Operacional” no estado da Paraíba, cujos temas versavam, principalmente, 

sobre a prestação de contas de gestores, contratação de profissionais por concurso público e 

obras públicas inacabadas. 

Relevante destacar que, dentre os documentos achados, quatro se referiam a 

acórdãos sobre o cumprimento do Pacto, e, dentre estes, é possível verificar que um foi 

regularmente cumprido (processo 00760/11, constante da tabela APÊNDICE B); um 

parcialmente cumprido (processo 01353/06); e os outros dois casos foram totalmente 

descumpridos (processo 13549/18 e 05341/16, APÊNDICE B). 

 

 

PARANÁ 

O Estado do Paraná celebrou, desde 2017, diversos Termos de Ajustamento de 

Gestão - TAG, sendo o tema da saúde um dos mais recorrentes entre eles. Um exemplo é o 

TAG firmado entre o TCE-PR e o Município de Umuarama, visando ao aprimoramento da 

gestão da saúde mediante a adequação do Município ao modelo proposto pela Política 

Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), notadamente à Contratualização e ao Controle 

das ações e serviços de saúde de média e alta complexidade prestados por hospitais 

privados, em vista das impropriedades verificadas em Auditoria TAG (processo 844410/17 - 

APÊNDICE B). 

Como interesse público, destaca-se também TAG celebrado entre o TCE-PR, o 

Município de Araucária e a empresa TEC SERVICE, visando à regularização de 
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impropriedades identificadas na execução de contrato referente a obra de pavimentação 

asfáltica em vias municipais (processo 812400/19). 

Interessante também mencionar a utilização de TAG com o objetivo de pactuar a 

gestão dos recursos a serem executados em todas as unidades gestoras da Secretaria de 

Estado de Segurança Pública e Administração Penitenciária – SESP (processo 782228/17). 

Entre os TAGs que versam sobre educação, o mais relevante para se abordar aqui é 

o TAG que foi requerido pelo Município de Antonina, com o objetivo de regularizar os 

repasses que não foram efetivados pelo Município de Antonina para a área de Educação, nos 

exercícios financeiros anteriores (anos de 2014 a 2016). A proposta foi ao final indeferida, 

em razão de ter sido pleiteada sem qualquer procedimento preliminar quanto ao destino 

desses recursos não repassados à educação à época (processo 506824/17) 

Por fim, em se tratando de um dos Tribunais com 21 ocorrências de processos com 

temas relacionados aos TAGs separamos os temas por ano da decisão identificada. 

Quadro 9 – Tema por processo relacionado aos TAGs no TCE-PR  
TCE-PR

TEMAS ABORDADOS 2017 2018 2019 2020 2021 Total Geral

Decontinuidade de parceria 1 1

Educação 2 1 1 4

Outros 1 1 1 3

Pavimentação urbana 1 1 2

Preenchimento sistema TCE 2 2

Remuneração 1 1

Saúde 2 3 5

Segurança pública 1 1

Habitação 1 1

Ambiental 1 1

Total Geral 2 2 8 5 4 21   
Fonte: elaboração pela autora 

Observa-se dos temas acima, que o TAG vem sendo utilizado até para acordar o 

preenchimento das informações de gestão no sistema do TC. 

PERNAMBUCO  

Pelas buscas no site do TCE, os achados do sítio eletrônico trazem apenas a menção 

ou sugestão para que a autoridade competente adotasse o Termo de Ajuste de Gestão, não 

sendo possível encontrar maiores informações sobre adoção e/ou cumprimento dos mesmos. 

Os casos tratam de temas variados, como a receita tarifária de empresas de transporte; gestão 

de pessoal da Câmara Municipal; irregularidade nas contas da gestão Municipal; processo 

licitatório para aquisição de materiais de construção. 
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No entanto, conforme informação prestada pelo próprio TCE-PE, o Tribunal 

formalizou, até então, 75 processos referente a Termo de Ajuste de Gestão - TAG, sendo que 

deles: 14 foram regularmente cumpridos; 33 parcialmente cumpridos; 18 não cumpridos; e 8 

ainda estão em andamento. 

PIAUÍ 

No estado do Piauí, identificamos 9 registros no sítio eletrônico do TCE-PI, 

merecendo apenas para celebração de Termo de Ajustamento de Gestão - TAG pelo TCE-PI 

– com tema equilíbrio atuarial da previdência - refere-se a uma decisão que julgou pelo não 

cumprimento do TAG celebrado no âmbito do Processo TC nº 022017/2018, com a 

Prefeitura Municipal de Bertolínia, e na qual consta solicitação de bloqueio das contas 

municipais. 

Os demais processos elencados na tabela anexada tratam, de forma genérica de 

temas diversos. No entanto, o TCE-PI em resposta ao questionário sobre a quantidade de 

TAGs já firmados indicou ter apenas 7 TAGs, dos quais 3 estão cumpridos, 1 parcialmente 

cumprido e 3 homologados, mas não cumpridos. 

RIO DE JANEIRO 

No estado do Rio de Janeiro, possivelmente em razão da não existência de 

regulamentação do tema até setembro/2021, foram encontradas poucas menções sobre o 

Termo de Ajustamento de Gestão - TAG. Dentre as mais relevantes, destaca-se o TAG 

proposto pelo próprio Estado e assinado pelos Secretários de Estado de Educação, Fazenda e 

de Ciência e outros, e cujo objetivo é a regularização do cumprimento dos índices de 

aplicação em Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE pelo estado (processo 

108.243-9/20). 

Vale enfatizar, ainda, a celebração de TAG entre o Município de Campos dos 

Goytacazes e o TCE-RJ,  cujo objetivo é a modulação dos efeitos da decisão proferida por 

este Tribunal, no processo TCE-RJ nº 211.146-1/20 (Prestação de Contas de Governo 

Municipal referente ao exercício de 2019), por  meio  da aplicação progressiva das vedações 

na utilização dos recursos dos royalties (processo 229.902-3/21). 

Ressalte-se que a discussão e relevância do desdobramento do processo acima 

apressou a regulamentação do TAG no âmbito da referida Corte de Contas, sendo publicada 

em setembro de 2021 a Deliberação n. 329, que altera o regimento do TCE-RJ para regular o 

TAG. 
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RIO GRANDE DO NORTE 

No Estado do Rio Grande do Norte, identificamos em pesquisas diretas 14 registros 

de Termos de Ajustamento de Gestão - TAG. Dentre eles, houve a celebração de TAGs com 

o Municípios, para adoção de medidas visando a diminuição de despesa com pessoal e a 

regularidade do provimento de cargos efetivos por meio de concurso público, os quais 

restaram parcialmente e regularmente cumprido (processos 6776/2018 e 19097/2014). 

Também pode ser destacado o TAG celebrado entre o Tribunal e o próprio Estado 

do RN para finalização da obra de engenharia e de estruturação operacional do novo 

Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, localizado no município de Mossoró/RN e em 

curso no âmbito do Projeto Governo Cidadão (processo 2387/2018). 

Além disso, conforme informação prestada pelo TCE-RN, o Tribunal afirmou ter 

celebrado 17 TAGs, até então, sendo que 9 cumpridos e 8 em andamento (referidos números 

refere-se à soma das informações recebidas do MPC-RN). 

RONDÔNIA 

Em Rondônia, identificamos 8 processos com referências à celebração de Termos 

de Ajustamento de Gestão em diversos setores.  

Dentre eles, é possível destacar o Termo firmado entre o Tribunal de Contas, a 

Secretaria de Estado de Saúde e outros, que trata da regulamentação de controles de plantões 

de profissionais da saúde, buscando permitir o cruzamento de dados entre o Estado de 

Rondônia e o Município de Porto Velho, a fim de identificar a existência de múltiplos 

vínculos funcionais, entre outros aspectos (processo 3396/2018).  

Além disso, são interessantes os TAGs celebrados com a Defensoria Pública do 

Estado para TAG, a fim de garantir o efetivo planejamento das despesas realizadas pelo 

Executivo com a assistência jurídica (a exemplo dos honorários de advogados, peritos, 

tradutores etc), nos casos em que a parte é beneficiária de gratuidade da justiça (processo - 

01485/21). 

Nota-se, ainda, a celebração de TAG com a Secretaria de Estado de Saúde, a fim de 

garantir o cumprimento de certas obrigações e providências, diante da necessidade de 

atender a emergência em saúde pública decorrente da Pandemia pelo novo Coronavírus, 

especialmente no que concerne aos recursos humanos, sobretudo quanto ao cargo médico e 

médico especializado (processo 3330/220). 
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Por fim, reitera-se que o TCE-RO em resposta ao questionário apenas indicou o 

link do site do MPC, onde estariam, supostamente, todos os TAGs firmados até o momento, 

mas nele localizamos apenas 4. Assim, a consulta realizada diretamente retornou com mais 

resultados. 

SERGIPE 

No Estado do Sergipe, foram encontradas cerca de 45 decisões que tratavam de 

TAG, sendo, em sua grande maioria, sobre homologação do instrumento. Em geral, os 

principais temas versam sobre: (i) análise da adequação do serviço público de saúde, com 

foco no Programa de Atenção Básica à Saúde dos Municípios envolvidos (processo 

012817/2018); (ii) verificação das condições das escolas dos Municípios inspecionados, mas 

especificamente no que concerne à qualidade do ensino, à infraestrutura das escolas, ao 

fornecimento de merenda escolar entre outros (processo 000003/2015); e fiscalização e 

controle das feiras livres dos Municípios (processo 011159/2019). 

Em relação ao TCE-SE relembramos a existência de uma pesquisa de doutorado 

que faz abordagem específica acerca de Termos de Ajustamento de Gestão firmados no 

âmbito do referido Tribunal de Contas (SOUZA, 2018), arrolando 68 TAGs firmados 

naquele Tribunal no período de 2014/2017. Apenas dois 2 (do ano 2017) constam entre os 

resultados que alcançamos.  

 

TOCANTINS 

Em Tocantins, foi localizado apenas um Compromisso de Ajustamento de Gestão, 

firmado entre o TCE-TO e o próprio Estado, e que versa sobre o enquadramento de gasto 

com pessoal para nomeação de novos Procuradores de Estado mediante concurso público já 

homologado 

Como visto, são vários os temas que são várias as situações que demandam os  

pactos entre os gestores públicos e os Tribunais de Contas, alguns com extrema pertinência 

ao fortalecimento de políticas públicas, e outros aparentemente banalizam as boas intenções 

do legislador quando da instituição do TAG – como, por exemplo, ajustes relacionados à 

fiscalização de feiras livres, no estado de Sergipe (011154/2019 – Prefeitura Municipal de 

Cristinapólis). 
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Das conclusões preliminares, podemos avaliar que – de modo geral – os temas mais 

recorrentes são aqueles que se relacionam diretamente à política pública de extrema 

relevância ao exercício dos direitos fundamentais, saúde e educação.  

A problemática com da organização das finanças dos municípios fica também 

muito evidente, em especial, quando se verifica a recorrência dos temas ‘despesa com 

pessoal” e “execução orçamentária” de forma geral. 

Contudo, do universo de resultados avaliados, podemos antecipar que os Tribunais 

de Contas utilizado o TAG em substituição a postura imperativa e buscado participar de 

forma mais ativa da solução dos problemas públicos.   

Por fim, ainda que se refere às análises por estado da federação, observamos – a 

partir de pesquisa de jurisprudência realizada nos Tribunais de Justiça dos estados com 

TAGs já estabelecidos – pelo menos 6(seis) discussões no Judiciário envolvendo o tema 

“Termo de Ajustamento de Gestão” firmados no âmbito dos estados do Amazonas, Espírito 

Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Pernambuco, Paraná, 

Sergipe. 

Da análise do conteúdo das decisões proferidas nos poucos processos localizados,  

verificamos que a judicialização ocorreu em situações de descumprimento de obrigações 

assumidas em Termo de Ajustamento de Gestão e foi provocada por um terceiro interessado 

ou pelo Ministério Público, mas os desdobramentos não resultaram desfazimento ou 

prejuízos das obrigações assumidas pelo gestor nos respectivos TAGs, para fins de 

compreensão destacaremos no ANEXO B apenas dois exemplos para ilustrar referido tema.  
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5. CONCLUSÃO 

 
Essa dissertação partiu da compreensão de que políticas públicas são diretrizes 

necessárias para o enfrentamento dos problemas públicos, concretizadas por meio de ações 

estruturadas e coordenadas pelo Estado para assegurar os direitos previstos na Constituição 

Federal, tendo entre suas missões a definição de objetivos e estratégias de alocação dos 

recursos necessários para o alcance de suas finalidades,67 sendo indispensáveis arranjos 

institucionais com a participação dos Poderes Legislativo, Executivo e/ou Judiciário para 

assegurar a efetividade dessas políticas. 

A partir da análise do referencial teórico e exemplos práticos identificados no âmbito 

deste trabalho, ressaltamos que as demandas por implementação de políticas públicas 

ultrapassam questões técnicas e ou administrativas. Gestoras e gestores públicos são 

diariamente desafiados a agirem de forma eficiente e o dinamismo das necessidades e 

demandas da sociedade extrapolam os melhores planejamentos, o que torna cada vez mais 

necessária uma coordenação de diversos agentes governamentais para melhores soluções dos 

problemas públicos. 

Nesse contexto, analisamos as funções desempenhadas pelos Tribunais de Contas e 

sua relevância para o aprimoramento das governanças das políticas públicas, observando o 

seu empenho em dar visibilidade às fragilidades e impactos de gestão pública. No entanto, 

referida proatividade e as múltiplas atividades desse órgão para exposição das insuficiências 

das práticas adotadas pelos gestores e gestoras - não se mostram – na maioria das vezes - 

contribuições concretas de apoio à resolução de problemas públicos, o que evidencia quão 

importante é fazer melhor uso da função social das Cortes de Contas, fortalecendo o 

propósito de um controle consensual por parte desses órgãos. 

O desafio, entretanto, é conciliar esse potencial com uma postura que não ultrapasse 

o limite da discricionariedade de gestoras e gestores públicos e não provoque o risco de 

legitimidade com o esvaziamento das tomadas de decisões – eventualmente antecipadas por 

ocasião do controle prévio ou concomitante.  

Foi com esse olhar que realizamos o levantamento de dados apresentados 

(informações sobre TAGs nos TCs brasileiros) para conferirmos as iniciativas do controle 

consensual das políticas públicas pelos Tribunais de Contas e, então, respondermos às 

seguintes indagações:  

                                                           
67 SARAVIA, Enrique. Introdução à teoria da política pública. In: SARAVIA, Enrique e FERRAREZI, Elisabete (org.). Políticas públicas: 
coletânea. Brasília: ENAP, 2006.  vol. 1. p. 28-29 
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(a) O Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) – nos Tribunais de Contas que já o 

adotam - está sendo utilizado com propósitos e soluções que resultam na boa 

governança das políticas públicas?  

(b) O TAG pode ser considerado como ferramenta complementar àquelas já 

existentes no Tribunal de Contas para aperfeiçoamento da governança das 

políticas públicas? 

(c) A partir das percepções acima, podemos considerar útil a utilização do referido 

instrumento no âmbito do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (TCE-

SP)? 

Em relação à primeira indagação, observamos o grande potencial que têm  os 

Tribunais de Contas de utilizarem as ferramentas já existentes para aperfeiçoamento das 

governanças das políticas públicas, o que inclui o Termo de Ajustamento de Gestão, já 

adotado em 24 dos 33 Tribunais de Contas. 

As ações atuais dos referidos órgãos, além das conhecidas competências 

constitucionais, seguem no sentido de dar maior visibilidade às deficiências na governança 

das políticas públicas, o que é notado com as constantes divulgações das ações 

governamentais relacionadas a essas políticas (exemplo: divulgação dos resultados do IEG-

M). Entretanto, sendo um dos maiores detentores de dados relacionados ao orçamento 

público, os Tribunais de Contas têm potencial de contribuição mais efetiva e com viés 

consensual que atenda o real interesse público.   

É certo que a Constituição Federal dispõe de parâmetros para que as gestoras e 

gestores públicos estabeleçam as prioridades de alocação das despesas no orçamento 

público. Por sua vez, o Tribunal de Contas cumpre suas funções ao avaliar se a execução 

orçamentária atende as normas constitucionais. Mas, muitas vezes, parece haver um 

distanciamento da compreensão em relação à escassez dos recursos públicos necessários ao 

custeamento dos direitos fundamentais e sociais. Nessa perspectiva, denota-se que o uso dos 

TAGs avaliados trouxe evidência para uma espécie de esforços na compreensão das reais 

dificuldades da gestão pública, servindo incentivo ao aperfeiçoamento da governança das 

políticas públicas. 

Sobre a avaliação específica acerca da adoção do Termo de Ajustamento de Gestão 

pelos Tribunais de Contas foi possível concluir que, embora o instrumento seja comumente 

utilizado para regularização dos gastos públicos e adequação das despesas à Lei de 

Responsabilidade Fiscal, certo é que o TAG foi amplamente aplicado como mecanismo de 

resolução de falhas e/ou irregularidades quando da execução de políticas de interesse 
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público e os pactos firmados agilizam ações corretivas pelos próprios gestores interessados, 

trazendo, por consequência, impacto na governança das políticas públicas. 

Ainda em relação à celebração de TAG para o aperfeiçoamento da governança 

pública, primeiro vale ponderar que observamos a coerência de alguns ajustes firmados 

durante o período da pandemia, onde os Tribunais de Contas apresentaram sensibilidade às 

dificuldades enfrentadas pelos gestores, no contexto de muita austeridade e ausência de 

receitas importantes à implementação de políticas públicas.  

A grande maioria dos entes federativos estudados neste trabalho valeu-se dos TAGs 

para promover a melhoria ou a manutenção dos serviços públicos no setor da educação, 

notadamente no que concerne a obras de infraestrutura e condições das escolas, 

fornecimento de merenda e qualidade do ensino – o que se verifica, por exemplo, na 

contratação de professoras e professores  temporários  por instituições universitárias e na 

regularização da qualificação dos  professores do ensino fundamental – entre outros fatores 

de atenção.  

Como exemplo dessas políticas voltadas à educação, destacam-se os estados do 

Amazonas e de Minas Gerais. 

A propósito, os números da pesquisa, mesmo que não esgotem a totalidade do 

universo relacionado ao tema, afirmam o grande interesse dos entes municipais nos Termos 

de Ajustamento de Gestão, vez que dos 196 registros identificados, a participação dos 

municípios na qualidade de interessado representou aproximadamente 70%.  

Igualmente relevantes ao interesse público são as políticas que tratam da fiscalização 

dos serviços públicos de saúde dos Municípios e adequação destes aos parâmetros básicos 

de atenção à saúde, como visto nos diversos TAGs homologados no Estado de Sergipe.  

Neste ponto, é interessante frisar que a adoção e cumprimento do TAG concretizam não 

apenas interesses sociais, mas também objetivos norteadores das contratações públicas, 

quais sejam a eficiência e a continuidade dos serviços públicos. 

Dentre as demais finalidades, observamos que o TAG foi adotado também como 

instrumento para transição e adequação de Municípios à Lei de Acesso à Informação; para o 

atendimento à demanda emergencial por recursos humanos e à necessidade de controle 

orçamentário, ambos provenientes da Pandemia por COVID-19 – a exemplo dos estados do 

Amazonas e Pará (TCM). 

De maneira geral, observamos muita frequência da celebração de TAGs para 

resolução de questões relacionadas à gestão de recursos humanos, especialmente no que se 



107 
 

 

refere à continência de despesas com pessoal (problema comum em todos os entes públicos) 

e, por conseguinte, à regularização do quadro de profissionais mediante provimento de cargo 

efetivo – tal como ocorre nos estados de Goiás, Paraíba e Rio Grande do Norte.  

Assim, todas as questões acima estão relacionadas à boa governança e às políticas 

públicas e confirmam que a participação dos Tribunais de Contas nos TAGs tem tornado 

mais democrática. 

O TAG deve ser resultado da consensualidade e estar pautado em critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade e as soluções buscadas devem ser acordadas com o gestor 

público interessado, para que se considere viável o seu cumprimento e sejam evitados 

instrumentos ineficazes ao controle externo.  

A realidade constatada na pesquisa evidencia que há forte tendência de que todos os 

Tribunais de Contas brasileiros adotem o TAG como instrumento necessário ao controle 

consensual das políticas públicas, não havendo, entretanto, impedimento para que seja 

antecipada uma postura consensual mesmo sem a formalização deste instrumento na 

legislação orgânica.  

Contudo, não parece atender o propósito do TAGs a pactuação de sobre temas que 

podem resolvidos por “recomendações” do órgão de controle ou de questões sem maior 

impacto à governança das políticas públicas.  O uso do instrumento nesse sentido poderá 

trazer descrédito a sua finalidade.  

No caso do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, observamos esforços para 

uma atuação consensual e em diversas situações as recomendações e julgamentos pela 

“regularidade com ressalvas” têm apresentado a postura consensual do referido órgão. 

Entretanto, das conclusões extraídas na apresentação dos resultados do IEG-M 2020 e do 

comparativo das pontuações dos municípios nos últimos 6 anos, bem como dos relatos 

expostos pelos Conselheiros na última publicação do Anuário IEG-M, verifica-se uma 

tendência ao aumento de rigidez nas análises das contas dos municípios para os próximos 

períodos. 

Nesse panorama, podemos concluir que o  TAG no âmbito TCE-SP seria 

instrumento útil, mas somente alcançará suas finalidades se seus implementadores se 

despirem da avaliação puramente legalista e continuar seguindo a premissa da 

consensualidade em busca da eficiência, deixando de perseguir unicamente a detecção de 

falhas e de motivos para punição e, sim,  utilizando suas modernas ferramentas para o 

auxílio do diagnóstico de soluções céleres que visem preservar direitos fundamentais e 

assegurar o verdadeiro interesse público. 
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Ressalte-se, ainda, que a disposição de contemplar o TAG como uma ferramenta 

complementar àquelas já existentes nos Tribunais de Contas precisa ser acompanhada da 

compreensão de que referido órgão não terá a legitimidade para determinar a escolha de uma 

política pública em detrimento de outra, mas pode interagir na contribuição dos dados 

necessários à identificação do problema e avaliação dos resultados, oportunidade em que 

poderá emitir decisões acerca do comprometimento dos gestores no uso da verba pública. 

Ainda no que se refere ao uso do TAG no âmbito do TCE-SP, cabe apontar que as 

disposições do PLC 60/2015 se mostram um pouco mais objetivas se comparada a outros 

estados, mas atendem as principais finalidades.  

As preocupações do Tribunal de Contas acerca do referido projeto de lei, em 

especial sobre as hipóteses de (a) eventual descumprimento dos limites constitucionais e (b) 

sucessão de gestores (ambas verificadas na pesquisa, seja na entrevista, seja das atas de 

sessões de julgamentos do TCE-SP), se mostram de fácil encaminhamento. 

Em relação aos limites constitucionais o próprio o PLC veda a celebração do TAG 

nas hipóteses de renúncia de receita pública, salvo se esta decorrer de multa aplicada pelo 

Tribunal de Contas, e também quando a situação pactuada implicar violação dos limites 

mínimos fixados na Constituição. A questão da sucessão de gestores também pode ser 

resolvida com a sugestão de inserção (no PLC) de redação que imponha a observância da 

regra prevista na Lei de Responsabilidade Fiscal, para que os titulares não assumam 

despesas (se for o caso) que não possam cumprir em seus mandatos e/ou não tenham 

disponibilidade de caixa (as normas dos estados Paraná e Amapá, entre outras, já seguem 

nesta direção). 

Aos gestores municipais e entidades que os representam, como, por exemplo, a 

Associação Paulista dos Municípios caberá algumas reflexões, a partir dos exemplos 

apresentados neste trabalho, entre as quais: (a) a análise sobre os temas que justificariam a 

requisição de um TAG por um município paulista, para seja possível avaliarmos se as 

experiências práticas dos outros estados alcançaram os resultados pretendidos; (b) avaliação 

sobre a eventual vinculação de prazo do ajuste ao mandato do gestor; (c) a compreensão de 

que o TAG também ensejará sanções em caso de descumprimento.  

Por tudo, o Termo de Ajustamento de Gestão é instrumento considerado útil à 

governança das políticas públicas nos entes federativos que já o adotaram, se desenhando 

como ferramenta que materializa a consensualidade aderida pelos órgãos de controle.  

A pesquisa em referência nos permite afirmar que o TAG ultrapassa a ideia de ser 

mecanismo destinado apenas a regularização voluntária de determinadas falhas de gestão, 
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permite a participação ativa dos interessados na construção da melhor solução do problema 

identificado, fortalecendo a forma dialógica na persecução do controle por eficiência. 

O aperfeiçoamento da legislação que rege o tema deve seguir a mesma ideia de 

consensualidade, a partir da compreensão de que o Termo de Ajustamento de Gestão, para 

além da função da finalidade de transação, deve prestigiar formas de contribuição com a 

governança das políticas públicas, com a cautela de preservar a independência das 

instituições na identificação das prioridades.  
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15 TCE-PI Estado 2016
Resolução TCE/PI nº 10, de 

07/04/2016

https://www.tce.pi.gov.br/dmdocuments/Resolu%C3%A7%C3%A3o_n%C

2%BA_10-16_-_Termo_de_Ajustamento_de_Gest%C3%A3o.pdf

16 TCM-PA
Municípios dos 
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17 TCE-AP Estado 2017
Resolução Normativa Nº 
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2017TCEAP.pdf

18 TCE-MA Estado 2018
Resolução TCE/MA Nº 296, DE 

20 DE JUNHO DE 2018.
https://stc.ma.gov.br/legisla-documento/?id=5299

19 TCM-GO
Municípios dos 

Estados
2018

Lei Complementar nº 19.990, 

de 22 de janeiro de 2018
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20 TCE-CE Estado 2019
Lei Complementar nº. 16.819, 

de 08/01/2019
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21 TCE-TO Estado 2019

Instrução Normativa – TCE 

/TO Nº 1/2019, DE 15 DE 

MAIO DE 2019

https://app.tce.to.gov.br/scl/publico/app/index.php#

22 TCE-BA Estado 2020
Resolução nº 000084/2020 de 

10 de dezembro de 2020

https://www.tce.ba.gov.br/images/legislacao/resolucoes_normativas/res

olucao_084_2020.pdf

23 TCE-RJ Estado 2021 Deliberação 329/2021 https://www.tce.rj.gov.br/cadastro-publicacoes/public/deliberacoes

24 TCE-SC Estado 2021
Lei Complementar 769, de 8 

de janeiro de 2021
http://leis.alesc.sc.gov.br/html/2021/769_2021_lei_complementar.html

APÊNDICE A: Legislação/normas que contemplam o TAG para Tribunais de Contas



APÊNDICE B - Tabela classificação TAGs por Tribunal

Estado TCE (sigla) Ano Tema central Temas relacionados
nº do Processo

(tipo)
Interessados

Interessado é 

Município (sim / 

não)

Informação do acórdão e/ou documento
Tipo de documento

1 Acre TCE-AC 2021
Despesa com 

pessoal

Convocação de 

aprovados em concurso 

público

Notícia
Defensoria Pública 

do Acre
Não 

"Homologado em março de 2018, o concurso aprovou 15 novos 

defensores, mas devido à entrada do Estado no limite prudencial de 

gastos com pessoal em maio do mesmo ano, as nomeações ficaram 

suspensas. [...] 'Com a formalização do TAG junto ao TCE será possível a 

realização destas nomeações sem infringir a lei de responsabilidade 

fiscal'".

Notícia requer aprovação TAG

2 Amazonas TCE-AM 2017
Admissão de 

pessoal
Contratação temporária 5.027/2015

Fundação de Apoio 

ao Idoso Doutor 

Thomas - FDT

Não 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO EM ATENDIMENTO A DECISÃO Nº 

68/2015-SEPLENO, QUE TRATA DA NECESSIDADE DE ELABORAÇÃO DE 

NOVO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO NAS FUNÇÕES DE AUXILIAR DE 

SERVIÇOS MUNICIPAIS NAS ATIVIDADES DE: CUIDADOR DE IDOSOS, 

TÉCNICO DE ENFERMAGEM E ENFERMEIRO. (CONVERTIDO NO PROCESSO 

ELETRÔNICO N° 10486/2021)

Aprova TAG

3 Amazonas TCE-AM 2017
Despesa com 

pessoal
Concurso público 13766/2016

Prefeitura 

Municipal de 

Parintins

Sim Concurso público Aprova TAG

4 Amazonas TCE-AM 2018
Admissão de 

pessoal

Concuro; contratação 

de professores
1798/2018

Universidade do 

Estado do 

Amazonas

Não 

TAG celebrado entre o TCE/AM e a Universidade do Estado do Amazonas 

para contratação de professores, mediante realização de concurso público, 

tendo em vista as necessidades acadêmicas da instituição de ensino 

superior.

Aprova TAG

5 Amazonas TCE-AM 2020
Contratação de 

serviços
Serviço publicitário TAG

Secretaria de Estado 

de Comunicação - 

SECOM

Não 
Objeto do TAG: aditivação de verba extraordinária para os contratos

administrativos de prestação de serviços de publicidade dos tipos 

institucional e utilidade pública
Próprio TAG

6 Amazonas TCE-AM 2020 Saúde Saúde 1/2020-GCYARA

Secretaria de Saúde 

do Estado do 

Amazonas –SES/AM

Não 

O presente instrumento objetiva permitir a celebração de novo Convênio 

a ser firmado entre a Secretaria de Saúde do Estado do Amazonas – 

SES/AM e o Comando da 12º Região Militar, com o objetivo de 

manutenção dos serviços prestados no Hospital de Guarnição de 

Tabatinga, uma vez que a prestação de contas da execução do Convênio 

5/2013 ainda será analisada por este Tribunal, afastando, de pronto, a 

aplicação, no presente caso concreto, do impeditivo constante no inciso II 

do art. 5º da Resolução 12/2012 – TCE/AM

Próprio TAG

7 Amazonas TCE-AM 2020 Educação Educação 16.522/2019

Secretaria de Estado 

da Educação e 

Qualidade de 

Ensino - SEDUC

Não 
TAGs firmados com objetivo de regularizar

a prestação do serviço de transporte escolar da rede estadual de ensino, 

bem como do serviço de merenda escolar, no mesmo âmbito.
Indeferimento de TAG

8 Amazonas TCE-AM 2021
Contratação de 

serviços
Serviço publicitário 10264/2021

Secretaria de Estado 

de Comunicação - 

SECOM

Não 
Termo de Ajustamento de Gestão - Tag. Homologação. Determinação. 

Ciência. 

(relativo a COVID)
Aprova TAG

9 Amazonas TCE-AM 2021
Admissão de 

pessoal

Contratação de 

estagiário
17.199/2019

 Prefeitura 

Municipal de 

Manaus

Sim

Proposta do Termo de Ajustamento de Gestão - TAG entre o Tribunal de 

Contas do Estado do Amazonas e a Prefeitura Municipal de Manaus para 

elaboração de Processo Seletivo Público Simplificado para contratação de 

estagiário no âmbito da Prefeitura

Menciona ou sugere
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10 Bahia TCE-BA 2017 Educação
Educação; fornecimento 

de merenda escolar
Notícia

Secretaria de 

Educação do Estado
Não 

"As inconsistências foram apontadas pelo TCE no relatório de auditoria 

que analisou o Processo Licitatório nº 139/2016, cujo objeto era a 

contratação de empresas para prestação de serviços de fornecimento de 

alimentação escolar, lanches e almoços, para estudantes de 108 Escolas de 

Referência em Ensino Médio e Escolas Técnicas Estaduais.

O TAG estabelece várias medidas a serem adotadas pela Secretaria no 

sentido de corrigir as falhas encontradas."

Notícia sobre aprovação TAG

11 Ceará TCE-CE 2019
Despesa com 

pessoal

Defesa; prestação de 

contas
07016/2018-2

Prefeito do 

Município de 

Capistrano

Sim
Pedido de abertura do Processo de Termo de Ajustamento da Gestão para 

readequação dos índices de pessoal, cujo trabalho já foi iniciado com a 

edição de lei.

Requer TAG

12 Ceará TCE-CE 2019
Despesa com 

pessoal

Defesa; prestação de 

contas
07005/2018-8

Prefeito do 

Município de 

General Sampaio

Sim
Pedido de abertura do Processo de Termo de Ajustamento da Gestão para 

readequação dos índices de pessoal, cujo trabalho já foi iniciado com a 

edição de lei.

Requer TAG

13 Ceará TCE-CE 2020
Despesa com 

pessoal
Despesa com pessoal 12724/2019-6

Prefeito do 

Município de Boa 

Viagem

Sim

REPRESENTAÇÃO ACERCA DO CONTROLE DE DESPESA COM PESSOAL. 

EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE LEGAL DE 54% DA RECEITA CORRENTE 

LÍQUIDA. NECESSÁRIA ADOÇÃO DE MEDIDAS URGENTES PARA A 

RECONDUÇÃO AO LIMITE LEGAL. ART. 169, §3° e §4° DA CF E ART. 22, § 

ÚNICO DA LRF. PEDIDO LIMINAR.

Requer TAG

14 Ceará TCE-CE 2020 Outros
Defesa; prestação de 

contas
18987/2018-6

Prefeitura do 

Município de 

UMARI/CE

Sim
"pede-se que seja afastada a aplicação de qualquer sanção, entendendo 

suficiente a expedição de recomendação ou, até mesmo, a formulação de 

termo de ajustamento de gestão junto à hodierna administração"
Requer TAG

15 Ceará TCE-CE 2021
Alteração natureza 

jurídica 

Reorganização 

administrativa da 

Empresa de Transporte 

Urbano de Fortaleza S/A 

– ETUFOR

13625/2021-5
Muncípio de 

Fortaleza
Sim

Manifestação acerca da Representação do TCE quanto ao pedido para a 

correção quanto ao enquadramento da Empresa de Transporte Urbano de 

Fortaleza S/A – ETUFOR, de forma que esta passe a ser considerada Estatal 

Dependente.

Requer TAG

16 Espírito Santo TCE-ES 2018
Despesa com 

pessoal
Despesa com pessoal

09958/2016-9; 

08927/2016-1 e 

01001/2017-8 

(Embargos Dec)

Não 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO – MONITORAMENTO – PERDA 

SUPERVENIENTE DO OBJETO EM FACE DO CUMPRIMENTO DAS 

PROVIDÊNCIAS DETERMINADAS – EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO – 

ARQUIVAR

Encerra - perda objeto ou 

desinteresse

17 Espírito Santo TCE-ES 2021 Obras Obras 03649/2016-1

Secretaria de Estado 

da Agricultura, 

Abastecimento, 

Aquicultura e Pesca - 

SEAG

Não 

CONTROLE – FISCALIZAÇÃO – AUDITORIA – NEGLIGÊNCIA QUANTO À 

OBSERVÂNCIA DA GARANTIA QUINQUENAL – TRECHOS AUDITADOS 

APRESENTAM IRREGULARIDADES QUANTO À QUALIDADE – 

DETERMINAÇÕES – MONITORAMENTO – RECOMENDAÇÕES – MULTA – 

CIÊNCIA 

Menciona ou sugere

18 Goiás TCE TCE-GO 2012 Obras
Obras civis e 

rodoviárias; recursos

20120004700028

0
Agência Goiana de 

Transportes e Obras 

– AGETOP

Não 

Representação. Relatório de Inspeção. Obras civis e rodoviárias 

paralisadas. Cautelar Concedida. Celebração dos Termos de Ajustamento 

de Gestão – TAGs. Revogação da Medida Cautelar. Referendo dos TAGs. 

Abertura de processos de fiscalização para acompanhamento da execução 

doTAG

Menciona ou sugere

19 Goiás TCE TCE-GO 2014 Educação
Educação; orçamento; 

convênio

20130004700399

2

Universidade 

Estadual de

Goiás

Não 

Termo de Ajustamento de Gestão. Recomposição orçamentária da 

Universidade Estadual de Goiás. Observância dos requisitos 

constitucionais, legais e regulamentares. Cumprimento da Resolução 

Normativa N° 006/2012. Homologação.

Aprova TAG
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20 Goiás TCE TCE-GO 2018

Plano Diretor de 

transporte 

intermunicipal

Plano Diretor de 

transporte 

intermunicipal

20110004700003

0

Agência Goiana de 

Regulação, Controle 

e Fiscalização de 

Serviços

Públicos – AGR

Não 
Decisão do Tribunal Pleno. Acórdão nº 960/2011. Relatório de 

acompanhamento. Termo de Ajustamento de Gestão – TAG.
Aprova TAG

21 Goiás TCE TCE-GO 2018 Obras Fiscalização de Obras
20170004700254

4

Agência Goiana de 

Transporte e Obras 

– Agetop

Não 
EMENTA. TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO. FISCALIZAÇÃO DE 

OBRAS. AGETOP. TCE/GO. PAPEL ORIENTADOR. NECESSIDADE DE 

ACOMPANHAMENTO DO AVENÇADO.

Aprova TAG

22 Goiás TCE TCE-GO 2019
Admissão de 

pessoal

Concurso público e 

terceirização

20130002214092

1/309-06

IPASGO – Instituto 

de Assistência dos 

Servidores Públicos 

do Estado de Goiás

Não 

Direito Administrativo. Concurso público. Terceirização de mão de obra. 

Desconformidade do edital de Pregão Presencial nº 1/2013. Substituição 

de servidores de provimento efetivo por empregados terceirizados. 

Descumprimento ao princípio do concurso público. Precedente 

determinação de concurso público ao Ipasgo pelo Acórdão nº 439/2019 - 

Plenário. Recomendação. Arquivamento.

Menciona ou sugere

23 Goiás TCE TCE-GO 2020
Admissão de 

pessoal
Educação

20150004700064

5; 

20150004700108

2; 

20150004700172

2

Secretaria

da Educação, 

Cultura e Esporte 

do Estado de Goiás; 

Secretaria de Estado 

de

Gestão e 

Planejamento

Não 

Direito Administrativo. Princípio do Concurso Público. Processo de 

fiscalização. Representação. Auditoria. Contratação temporária por 

excepcional interesse público. Prolongação no tempo. Quantitativo 

excessivo. Ausência de concurso público para suprimento de demanda 

permanente. Procedência. Possibilidade de Termo de Ajustamento de 

Gestão. Aplicação de multa.

Intimação.

Menciona ou sugere

24 Goiás TCE TCE-GO 2021
Admissão de 

pessoal

Educação; contratação 

temporária

20170004700098

8

Secretaria de Estado 

da

Educação, Cultura e 

Esporte (SEDUCE)

Não 

Representação apresentada a este Tribunal pelo Ministério Público de 

Contas junto ao TCE/GO, em razão da Secretaria de Estado da Educação, 

Cultura e Esporte (SEDUCE) promover reiteradas contratações de 

profissionais por tempo determinado para o desempenho de atividades na 

área de educação.

Menciona ou sugere

25 Maranhão TCE-MA 2021
Contratação de 

serviços

Contratação de 

terceiros; 

inexigibilidade de 

licitação

Notícia
Maranhão Parcerias 

- MAPA
Não 

O objeto do Edital da MAPA é o “credenciamento de pessoas jurídicas 

prestadoras dos serviços de terceirização de mão de obra para eventual 

contratação, por inexigibilidade de licitação, de empresa especializada em 

serviços de segurança e vigilância armada e desarmada, diurna e noturna, 

compreendendo o fornecimento de mão-de-obra, de uniformes e de 

equipamentos adequados à execução dos trabalhos, para suprir as 

necessidades dos órgãos e entidades da Administração Pública do Estado 

do Maranhão e a quem mais interessar”

Notícia sobre aprovação TAG

26 Mato Grosso TCE-MT 2015 Outros
Prestação de Serviços 

(consultoria)
15.394-0/2015

Assembléia 

Legislativa de MT
Não 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO. ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DE MATO GROSSO. HOMOLOGAÇÃO DO TERMO DE 

AJUSTAMENTO DE GESTÃO FIRMADO ENTRE O TRIBUNAL DE CONTAS E A 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Aprova TAG

27 Mato Grosso TCE-MT 2015
Contratação de 

serviços

Compra de Mobiliário - 

obra COPA
TAG Não 

O presente Termo tem por objeto a contratação de empresa especializada 

para o fornecimento e instalação de mobiliário esportivo para a Arena 

Pantanal, tudo conforme consta no Instrumento Contratual n.° 0 

47/2013/SECOPA.

Próprio TAG

28 Mato Grosso TCE-MT 2015 Obras
Retomada de contratos 

(obras da COPA)
23.582-2/2015

Governo do Estado 

de Mato Grosso; 

Secretaria de Estado 

de Cidades e 

Controladoria Geral 

do Estado,

Não 

SECRETARIA DE ESTADO DE CIDADES. REQUERIMENTO PROPOSTO PELO 

SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIDADES, PARA ASSINATURA DE TERMOS DE 

AJUSTAMENTO DE GESTÃO – TAG's, VISANDO A RETOMADA DE OBRAS 

VINCULADAS A CONTRATOS CELEBRADOS PELA EXTINTA SECRETARIA 

EXTRAORDINÁRIA DA COPA DO MUNDO – FIFA 2014. HOMOLOGAÇÃO 

DOS TERMOS DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO.

Aprova TAG
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29 Mato Grosso TCE-MT 2015 Educação
Educação 

(infraestrutura)
21.578-3/2014

FUNDO ÚNICO 

MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE 

CUIABÁ

Sim

TAG contendo as sugestões da Unidade Técnica, bem como as sugestões 

da Procuradoria Geral do Município de Cuiabá e do Parecer Ministerial, 

firmado nos autos da presente Representação de Natureza Interna acerca 

de irregularidades constatadas no Contrato nº 10.468/2014 e outros, 

visando a reforma, ampliação e manutenção nas unidades escolares.

Aprova TAG

30 Mato Grosso TCE-MT 2015 Saúde Saúde 6.975-2/2015

Governo do Estado 

MT e Secretaria de 

Estado de Saúde

Não 

Homologação de TAG, constante dos autos, celebrado no dia 27-03-2015, 

durante o Ciclo de Capacitação de Gestão Eficaz – Administração Pública 

Estadual, entre o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e o 

Governo do Estado de Mato Grosso, por intermédio do Excelentíssimo 

Governador Sr. José Pedro Gonçalves Taques, e da Secretaria de Estado de 

Saúde de Mato Grosso, cujo objeto é a adequação das Políticas Públicas de 

Saúde relacionadas à Atenção Básica, à Assistência Farmacêutica e à 

Regulação Assistencial no Estado de Mato Grosso.

Aprova TAG

31 Mato Grosso TCE-MT 2016 Obras Edificação de viaduto 24.183-0/2015

Secretaria de Estado 

das Cidades e 

Governo do Estado 

MT

Não 

Homologação de Termos de Ajustamento de Gestão – TAG, celebrados 

entre o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso e o Governo do 

Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria de Estado das 

Cidades (relativo ao Contrato nº 049/2012/SECOPA), cujo objeto é a 

edificação do “Viaduto Dom Orlando Chaves”, assinado em 20-10-2015.

Aprova TAG

32 Mato Grosso TCE-MT 2016 Outros Contas anuais de gestão 2.640-9/2015
Secretaria de Estado 

das Cidades
Não 

Acórdão referente a julgamento de contas anuais de gestão do exercício 

de 2015
Menciona ou sugere

33 Mato Grosso TCE-MT 2017 Educação Educação 45.004/2017

Governo do Estado 

MT e Secretaria 

Estadual de 

Educação - 

Seduc/MT

Não 

Minuta  de Termo  de  Ajustamento  de  Gestão,  relacionado à 

infraestrutura  das  unidades  escolares na  rede  estadual de ensino 

fundamental, a ser celebrado  entre  o  Tribunal  de  Contas  de  Mato  

Grosso  e  o  Governo  do  Estado  de  Mato Grosso,  pessoa  jurídica  de  

direito  público,  por  intermédio  da  Secretaria  Estadual  de Educação -

Seduc/MT.

Aprova TAG

34 Mato Grosso TCE-MT 2013 Obras
Contratação de Obras 

Rodoviárias

7182-0/2013

Governo do Estado 

MT e Secretaria de 

Estado de 

Transportes e 

Pavimentação 

Urbana

Não 
Tag celebrada entre TCE e Governo do Estado MT, visando à adequação 

dos procedimentos de contratação de obras rodoviárias no âmbito do 

Governo do Estado do MT
Próprio TAG

35 Mato Grosso do Sul TCE-MS 2017 Educação Educação 7367/2017
Município de 

Sidrolândia
Sim

AUDITORIA – QUALIDADE DO ENSINO  PÚBLICO – ATOS  E 

PROCEDIMENTOS  ADMINISTRATIVOS – IRREGULARIDADES DETECTADAS – 

INFRAESTRUTURA PRECÁRIA DAS ESCOLAS – MERENDA – BAIXA 

QUALIDADE – TRANSPORTE  ESCOLAR –PLANO MUNICIPAL DE  EDUCAÇÃO 

– EDUCAÇÃO INFANTIL –PROFESSORES SEM FORMAÇÃO SUPERIOR – 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO – HOMOLOGAÇÃO.

Aprova TAG

36 Mato Grosso do Sul TCE-MS 2017 Educação Educação 10456/2017
Município de 

Itaporã
Sim

Termo de  Ajustamento de Gestão celebrado com o objetivo de pactuar a 

adequação dos  serviços públicos de educação  prestados.
Aprova TAG

37 Mato Grosso do Sul TCE-MS 2018 Educação Educação 11283/2017
Município de 

Caarapó
Sim

AUDITORIA CONCOMITANTE – PREFEITURA  MUNICIPAL – EDUCAÇÃO – 

QUALIDADE – ENSINO PÚBLICO –IRREGULARIDADES CONSTATADAS – 

FORMALIZAÇÃO DE  TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO (TAG) 

–POSSIBILIDADE – HOMOLOGAÇÃO – TRÂMITE PROCESSUAL – 

SUSPENSÃO

Aprova TAG

38 Mato Grosso do Sul TCE-MS 2018 Educação Educação 15106/2017
Município de Glória 

de Dourados
Sim

Termo de  Ajustamento de Gestão celebrado com o objetivo de pactuar a 

adequação dos  serviços públicos de educação  prestados.
Aprova TAG
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39 Mato Grosso do Sul TCE-MS 2020 Transporte Transporte público

1683/2019 

(deliberações)

2947/2020 

(homologação e 

TAG)

Município de 

Campo  Grande e 

outros (Consórcio 

Guaicurus, Câmara 

Municipal de 

Campo Grande, 

Agência  Municipal  

de Transporte  e 

Trânsito  - 

AGETRAN, Agência 

Municipal de 

Regulação de 

Serviços Públicos e 

Delegados - 

AGEREG)

Sim
Decisão para imediata celebração de TAG a fim de solucionar diversos 

pontos auferidos em Auditoria. O acórdão trouxe a Minuta do TAG, o qual 

foi homologada.

Aprova TAG

40 Minas Gerais TCE-MG 2012
Execução 

Orçamentária

Abertura de crédito 

adicional

876297

(tabela de MG)

ex-Prefeito 

Municipal de 

Ilicínea

Sim
TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO, PROPOSTO PORSÍLVIO RIBEIRO DE 

LIMA, EX-PREFEITO MUNICIPAL DEILICÍNEA, EXERCÍCIO 2005, REFERENTE À 

ABERTURADE CRÉDITOS ADICIONAIS, NOS AUTOS 709806

Aprova TAG

41 Minas Gerais TCE-MG 2012 Saúde Saúde e educação
862943

(tabela de MG)

Governo do Estado 

de Minas Gerais
Não 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO - TAG, POR MEIODO QUAL O 

GOVERNADOR DO ESTADO DE MINASGERAIS, SR. ÂNTÔNIO AUGUSTO 

JUNHO ANASTASIA ,COM VISTA À PACTUAÇÃO E À 

OPORTUNAIMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS NECESSÁRIAS ÀADEQUAÇÃO 

AOS ATOS NORMATIVOS QUE TRATAM DAAPLICAÇÃO DE RECURSOS EM 

AÇÕES E SERVIÇOSPÚBLICOS DE SAÚDE E NA MANUTENÇÃO 

EDESEVOLVIMENTO DO ENSINO,

Aprova TAG

42 Minas Gerais TCE-MG 2021
Execução 

Orçamentária

 EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 
1071623 Itabela)

Prefeitura Mun. de 

Carmópolis de 

Minas

Sim

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO (TAG). RESOLUÇÃO Nº 14/2014 

DESTE TRIBUNAL. CELEBRAÇÃO ENTRE ENTE MUNICIPAL E O TRIBUNAL DE 

CONTAS. ADEQUAÇÃO GRADUAL E CONSENSUAL DA ESTRUTURA 

TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO. MAXIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO E DA 

RECEITA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. METAS TRAÇADAS PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS. ACEITAÇÃO POR PARTE DO JURISDICIONADO. ASSINATURA DO 

TAG. ART. 5º, § 7º, DA RESOLUÇÃO Nº 14/2014. SUBMISSÃO DA AVENÇA À 

APROVAÇÃO DA CÂMARA. HOMOLOGAÇÃO PELO TRIBUNAL PLENO. 1.O 

Termo de Ajustamento de Gestão, previsto pela Resolução n. 14/2014 do 

TCE/MG, é instrumento de solução consensual de irregularidades no 

âmbito da Administração Pública a ser celebrado entre os jurisdicionados 

e o Tribunal de Contas que destaca o papel pedagógico desta Corte e a 

busca por galgar o interesse público.2.A maximização da arrecadação 

tributária dos entes municipais por meio da otimização do recolhimento 

dos tributos de competência do respectivo município acarreta o 

incremento da receita municipal e, consequentemente, permite ao ente 

ampliar investimentos sociais de importante relevo para o 

desenvolvimento e bem-estar dos munícipes.

Aprova TAG
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43 Minas Gerais TCE-MG 2020
Execução 

Orçamentária

 EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

nº 1071506 

(tabela)

Prefeitura Mun. de 

Luz
Sim

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO (TAG). RESOLUÇÃO N. 14/2014 

DESTE TRIBUNAL. CELEBRAÇÃO ENTRE ENTE MUNICIPAL E O TRIBUNAL DE 

CONTAS. ADEQUAÇÃO GRADUAL E CONSENSUAL DA ESTRUTURA 

TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO. MAXIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO E DA 

RECEITA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. METAS TRAÇADAS PELO TRIBUNAL DE 

CONTAS. ACEITAÇÃO POR PARTE DO JURISDICIONADO. ASSINATURA DO 

TAG. ART. 5º, § 7º, DA RESOLUÇÃO N. 14/2014. SUBMISSÃO DA AVENÇA À 

APROVAÇÃO DA CÂMARA. APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO TAG.1. O 

Termo de Ajustamento de Gestão, previsto pela Resolução n. 14/2014 do 

TCE/MG, é instrumento de solução consensual de irregularidades no 

âmbito da Administração Pública, a ser celebrado entre os jurisdicionados 

e o Tribunal de Contas, que destaca o papel pedagógico desta Corte e a 

busca por galgar o interesse público.2. A maximização da arrecadação 

tributária dos entes municipais por meio da otimização do recolhimento 

dos tributos de competência do respectivo município acarreta o 

incremento da receita municipal e, consequentemente, permite ao ente 

ampliar investimentos sociais de importante relevo para o 

desenvolvimento e bem-estar dos munícipes.

Aprova TAG

44 Minas Gerais TCE-MG 2020
Execução 

Orçamentária

EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 
1084400 (tabela) Sim

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO (TAG). ADEQUAÇÃO DA 

ESTRUTURA LEGISLATIVA, FÍSICA E ORGANIZACIONAL DA 

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. APRIMORAMENTO DO 

EXERCÍCIO DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSEQUENTE OTIMIZAÇÃO 

DA ARRECADAÇÃO E DA COBRANÇA DOS RECURSOS PRÓPRIOS. 

CONCORDÂNCIA DO GESTOR. REGULAR TRAMITAÇÃO. APROVAÇÃO PELO 

COLEGIADO COMPETENTE. HOMOLOGAÇÃO PELO TRIBUNAL PLENO. 

VIGÊNCIA. Tendo o gestor municipal concordado com a celebração de 

Termo de Ajustamento de Gestão ¿ TAG, com o objetivo de pactuar a 

adequação da estrutura legislativa, física e organizacional da 

Administração Tributária Municipal e uma vez colhidas as manifestações 

da Unidade Técnica e do Ministério Público de Contas, a aprovação pelo 

Colegiado competente, com a posterior homologação pelo Tribunal Pleno, 

a teor do que dispõem os §§ 8º e 9º do art. 5º da Resolução nº 14/14, é 

medida que se impõe para que o acordo se torne válido e produza seus 

efeitos.

Aprova TAG

45 Minas Gerais TCE-MG 2020
Execução 

Orçamentária

 EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 
1084271

Prefeitura Mun. de 

Conselheiro 

Lafaiete

Sim

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO. AUDITORIA DE CONFORMIDADE. 

PREFEITURA MUNICIPAL. ANÁLISE DA ESTRUTURA LEGISLATIVA, FÍSICA E 

ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. 

REGULARIZAÇÃO DOS ACHADOS DE AUDITORIA. APRIMORAMENTO DO 

EXERCÍCIO DA FISCALIZAÇÃO TRIBUTÁRIA E A CONSEQUENTE 

OTIMIZAÇÃO DA ARRECADAÇÃO E COBRANÇA DOS TRIBUTOS DE 

COMPETÊNCIA MUNICIPAL. APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO TERMO 

DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO.Observados os requisitos previstos no art. 

5º, §§ 8º e 9º, da Resolução n. 14/14 deste Tribunal, o Termo de 

Ajustamento de Gestão, celebrado entre este Tribunal e o Prefeito 

Municipal, deve ser aprovado e homologado pelo Colegiado competente 

para que o acordo se torne válido e produza seus efeitos.

Aprova TAG
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46 Minas Gerais TCE-MG 2019
Execução 

Orçamentária

 EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 

1.053.986

TAG 1058642 

Prefeitura Mun. de 

Montes Claros
Sim

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO (TAG). CELEBRAÇÃO ENTRE ENTE 

MUNICIPAL E O TRIBUNAL DE CONTAS. REGULARIZAÇÃO DE 

INFORMAÇÕES RELATIVAS À EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

DOS EXERCÍCIOS DE 2017 E 2018. ATENDIMENTO AOS PRESSUPOSTOS DE 

ADMISSIBILIDADE. REGULAR TRAMITAÇÃO. APROVAÇÃO PELO 

COLEGIADO COMPETENTE. HOMOLOGAÇÃO PELO TRIBUNAL PLENO. 

Atendidos os pressupostos de admissibilidade da proposta, apresentada 

pelo gestor, de Termo de Ajustamento de Gestão - TAG, destinada à 

regularização de informações relativas à execução orçamentária e 

financeira dos exercícios de 2017 e 2018, e uma vez colhidas as 

manifestações da Unidade Técnica e do Ministério Público de Contas, a 

aprovação pelo Colegiado competente e posterior homologação pelo 

Tribunal Pleno, a teor do que dispõem os §§ 8º e 9º do art. 5º da 

Resolução nº 14/14, é medida que se impõe para que o acordo se torne 

Aprova TAG

47 Minas Gerais TCE-MG 2012
Execução 

Orçamentária

Abertura de crédito 

adicional
TC887702

 EX-PREFEITO 

MUNICIPAL

DE MONTE 

CARMELO

Sim

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO PROPOSTO POR

SAULO FALEIROS CARDOSO, EX-PREFEITO MUNICIPAL

DE MONTE CARMELO, EXERCÍCIO 2008, REFERENTE À

ABERTURA DE CRÉDITOS ADICIONAIS, NOS AUTOS

781864 E APENSO 835870

Aprova TAG

48 Minas Gerais TCE-MG 2012 Outros Prestação de Contas TC876287

EXECUTIVO 

MUNICIPAL DE 

NOVA 

PORTEIRINHA

Sim

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO PROPOSTO, PELO

EXECUTIVO MUNICIPAL DE NOVA PORTEIRINHA, PARA

REGULARIZAR ATOS E PROCEDIMENTOS PRATICADOS

PELO GESTOR , REFRENTE A IMPERFEIÇÕES

APONTADAS, NOS AUTOS 750201, 835254 E 842894

Aprova TAG

49 Minas Gerais TCE-MG 2012 Saúde Saúde TC877081

 PREFEITO 

MUNICIPAL

DE NOVA 

PORTEIRINHA

Sim

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO PROPOSTO POR

WILMAR SOARES DE OLIVEIRA, PREFEITO MUNICIPAL

DE NOVA PORTEIRINHA REFERENTE À SAÚDE,

EXERCÍCIO DE 2010, AUTOS DE Nº 842.894 E PEDIDO

DE REEXAME Nº 876.294.

Aprova TAG

50 Minas Gerais TCE-MG 2012
Contratação de 

serviços
Serviço funerário TC879727

PREFEITO 

MUNICIPAL DE

ITAJUBÁ

Sim

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO, PROPOSTO POR

JORGE RENÓ MOUALLEM, PREFEITO MUNICIPAL DE

ITAJUBÁ, REFERENTE AO PROCESSO DE LICITAÇÃO

289/09, MODALIDADE CONCORRÊNCIA 02/2009, PARA

CONCESSÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS NA

LOCALIDADE, AUTOS 812540 E APENSO 833238

Aprova TAG

51 Minas Gerais TCE-MG 2014 Outros
Correção de Edital de 

Licitação
TC913485

PREFEITO 

MUNICIPAL DE 

PIRANGUINHO

Sim

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO PROPOSTO POR

ANTÔNIO CARLOS SILVA, PREFEITO MUNICIPAL DE

PIRANGUINHO, TENDO EM VISTA A DENUNCIA DE Nº

887490, PROPONDO A CORRIGIR OS EDITAIS DE

LICITAÇÕES.

Aprova TAG

52 Minas Gerais TCE-MG 2013 Saúde Saúde TC887728

PREFEITURA 

MUNICIPAL DE

CRISÓLITA

Sim

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO COM O OBJETIVO

DE REGULARIZAR A APLICAÇÃO DE RECURSOS NAS

AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE REFERENTE

AO EXERCÍCIO DE 2003 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

CRISÓLITA

Aprova TAG

53 Minas Gerais TCE-MG 2013 Educação Educação TC887848
 MUNICÍPIO DE 

COROACI
Sim

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO PROPOSTO POR

WALTER DE ALMEIDA, PREFEITO MUNICIPAL DE

COROACI, TENDO POR OBJETIVO A DEFINIÇÃO DE UM

PERÍODO PARA A ADEQUAÇÃO GRADUAL DA APLICAÇÃO

POR PARTE DO MUNICÍPIO DE COROACI DOS RECURSOS

DA MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO DO

EXERCÍCIO DE 2007, VISANDO O CUMPRIMENTO DOS

ÍNDICES MÍNIMOS PREVISTOS, RESPECTIVAMENTE, NO

ART. 198 WE NO ART. 212 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL

DE 1988.

Aprova TAG

54 Minas Gerais TCE-MG 2013 Educação Educação TC887861 Sim

TAG PARA REGULARIZAÇAO DA APLICAÇAO DOS

RECURSOS NA MANUTENÇAO E DESENVOLVIMENTO DO

ENSINO, EM RAZAO DE PARECER PREVIO EMITIDO NO

PROCESSO 709809.

Aprova TAG
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55 Minas Gerais TCE-MG 2018
Execução 

Orçamentária

EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 
TC1047670

 MUNICÍPIO DE 

AUGUSTO DE LIMA
Sim

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO QUE ENTRE SI

CELEBRAM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE

MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE AUGUSTO DE LIMA,

COM O OBJETIVO DE PACTUAR A ADEQUAÇÃO DA

ESTRUTURA LEGISLATIVA, FÍSICA E ORGANIZACIONAL

DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA PARA O

APRIMORAMENTO DO EXERCÍCIO DA FISCALIZAÇÃO

TRIBUTÁRIA E A CONSEQUENTE OTIMIZAÇÃO DA

ARRECADAÇÃO E DA COBRANÇA DOS TRIBUTOS

PRÓPRIOS

Aprova TAG

56 Minas Gerais TCE-MG 2018
Execução 

Orçamentária

EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 
TC1053887

PREFEITO 

MUNICIPAL 

DEPORTEIRINHA

Sim

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO, PROPOSTO POR

SILVANEI BATISTA SANTOS, PREFEITO MUNICIPAL DE

PORTEIRINHA, REFERENTE ESTRUTURA LEGISLATIVA,

FÍSICA E ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO

TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, NOS AUTOS DE AUDITORIA

1041571

Aprova TAG

57 Minas Gerais TCE-MG 2020
Execução 

Orçamentária

EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 
TC1084351

MUNICÍPIO DE 

NOVO CRUZEIRO
Sim

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO FIRMADO ENTRE

O TCEMG E A MUNICÍPIO DE NOVO CRUZEIRO.

OBJETO:ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA LEGISLATIVA,

FÍSICA E ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO

TRIBUTÁRIA MUNICIPAL.

Aprova TAG

58 Minas Gerais TCE-MG 2019
Execução 

Orçamentária

EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 
TC1066504

MUNICÍPIO DE 

ARAÇUAÍ
Sim

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO QUE ENTRE SI

CELEBRAM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE

MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ, COM O

OBJETIVO DE ANALISAR A ESTRUTURA LEGISLATIVA,

FÍSICA E ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO

TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, CONFORME DECISÃO NOS

AUTOS 1047593.

Aprova TAG

59 Minas Gerais TCE-MG 2018 Transporte Transporte escolar TC1047869
MUNICIPIO DE 

CAPARAÓ
Sim

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO QUE ENTRE SI

CELEBRAM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE

MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE CAPARAÓ, A FIM DE

SANAR OS ACHADOS DE AUDITORIA PORMENORIZADOS,

AUTOS 1024558.

Aprova TAG

60 Minas Gerais TCE-MG 2018
Execução 

Orçamentária

EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 
TC1053920

MUNICÍPIO DE 

CONGONHAS
Sim

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO QUE ENTRE SI

CELEBRAM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE

MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE CONGONHAS, COM O OBJETIVO DE 

PACTUAR A ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA LEGISLATIVA, FÍSICA E 

ORGANIZACIONAL DA

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL PARA O

APRIMORAMENTO DO EXERCÍCIO DA FISCALIZAÇÃO

TRIBUTÁRIA E A CONSEQUENTE OTIMIZAÇÃO DA

ARRECADAÇÃO E DA COBRANÇA DOS TRIBUTOS

PROPRIOS

Aprova TAG

61 Minas Gerais TCE-MG 2019
Execução 

Orçamentária

EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 
TC1077172

MUNICÍPIO DE 

ITABIRA
Sim

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO QUE ENTRE SI

CELEBRAM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE

MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE ITABIRA, COM O

OBJETIVO DE PACTUAR A ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA

LEGISLATIVA, FÍSICA E ORGANIZACIONAL DA

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL COM VISTAS

AO APRIMORAMENTO DO EXERCÍCIO DA FISCALIZAÇÃO

TRIBUTÁRIA E À COMSEQUENTE OTRIMIZAÇÃO DA

ARRECAÇÃO E DA COBRANÇA DOS TRIBUTOS

PRÓPRIOS, CONFORME REQUERIMENTO DO RELATOR

JOSE ALVES VIANA, PROCESSO 1053906

Aprova TAG
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62 Minas Gerais TCE-MG 2019
Execução 

Orçamentária

EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 
TC1066503

MUNICÍPIO DE ITAÚ 

DE MINAS
Sim

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO QUE ENTRE SI

CELEBRAM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE

MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE ITAÚ DE MINAS, COM

O OBJETIVO DE PACTUAR ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA

LEGISLATIVA, FÍSICA E ORGANIZACIONAL DA

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL PARA O

APRIMORAMENTO DO EXERCÍCIO DA FISCALIZAÇÃO

TRIBUTÁRIA CONSEQUENTE OTIMIZAÇÃO DA

ARRECADAÇÃO DA COBRANÇA DOS TRIBUTOS

PRÓPRIOS, CONFORME DECISÃO DOS AUTOS 1054046

Aprova TAG

63 Minas Gerais TCE-MG 2019 Educação Educação TC1066558
MUNICÍPIO DE BELO 

HORIZONTE
Sim

TERMO DE AJUSTE DE GESTÃO APRESENTADO PELO

MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, EM FACE DOS

PROCESSOS DE DENÚNCIA AUTUADOS SOB O OS Nº

1054047 E 1054166, DO SIND-REDE-BH.

Aprova TAG

64 Minas Gerais TCE-MG 2019
Execução 

Orçamentária

EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 
TC1058727

MUNICÍPIO DE TRÊS 

CORAÇÕES
Sim

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO QUE ENTRE SI

CELEBRAM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE

MINAS GERAIS E O MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES,

COM O OBJETIVO DE PACTUAR A ADEQUAÇÃO DA

ESTRUTURA LEGISLATIVA, FÍSICA E ORGANIZACIONAL

DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL PARA O

APRIMORAMENTO DO EXERCÍCIO DA FISCALIZAÇÃO

TRIBUTÁRIA E A CONSEQUENTE OTIMIZAÇÃO DA

ARRECADAÇÃO E DA COBRANÇA DOS TRIBUTOS

PROPRIOS, CONFORME DECISÃO AUTOS 1054129

Aprova TAG

65 Minas Gerais TCE-MG 2019
Execução 

Orçamentária

EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 
TC1071547

PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 

ITANHANDU

Sim

TERMO ANUAL DE GESTÃO CELEBRADO ENTRE O TCEMG

E A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITANHANDU, COM O

OBJETIVO PACTUAR A ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA

LEGISLATIVA, FÍSICA E ORGANIZACIONAL DA

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, COM VISTAS

AO APRIMORAMENTO DO EXERCÍCIO DA FISCALIZAÇÃO

TRIBUTÁRIA E À CONSEQUENTE OTIMIZAÇÃO DA

ARRECADAÇÃO E DA COBRANÇA DOS TÍTULOS

PRÓPRIOS.

Aprova TAG

66 Minas Gerais TCE-MG 2019 Saúde Saúde/Educação TC1058642

PROCURADOR-

GERAL DO

MUNICÍPIO DE 

MONTES CLAROS

Sim

DOCUMENTO PROTOCOLIZADO SOB O Nº

5425910/2018, POR MEIO DO QUAL O SENHOR OTÁVIO

BATISTA ROCHA MACHADO, PROCURADOR-GERAL DO

MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS, REQUER A

FORMALIZAÇÃO DE UM TERMO DE AJUSTAMENTO DE

GESTÃO, DE MODO A POSSIBILITAR A IMEDIATA

EMISSÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO LIMITE

DE APLICAÇÃO DE GASTOS COM A SAÚDE, EDUCAÇÃO,

PESSOAL E FUNDEB RELATIVO AOS EXERCÍCIOS DE

2017 E 2018, E A CONCESSÃO DE PRAZO DE OITO

MESES PARA REALIZAÇÃO DOS TRABALHOS PARA

GERAÇÃO E REENVIO DE DADOS DO SICOM.

Regular

67 Minas Gerais TCE-MG 2019
Execução 

Orçamentária

EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 
TC1066643

MUNICÍPIO DE 

PRESIDENTE 

OLEGARIO

Sim

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO, PROPOSTO PELO

CONSELHEIRO SUBSTITUTO ADONIAS MONTEIRO, NO

PROCESSO DE AUDITORIA 1031289 QUE TEM POR

OBJETO ANALISAR A ESTRUTURA LEGISLATIVA, FÍSICA E

ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO

MUNICIPIO DE PRESIDENTE OLEGARIO

Aprova TAG

68 Minas Gerais TCE-MG 2019
Execução 

Orçamentária

EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 
TC1084503

MUNICÍPIO DE 

UNAÍ.
Sim

COPIAS DE DOCUMENTOS RETIRADAS DOS AUTOS DE Nº

1072561 E AUTUADOS COMO TERMO DE AJUSTAMENTO

DE GESTÃO FIRMADO COM O MUNICÍPIO DE UNAÍ.

OBJETO: ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA LEGISLATIVA,

FÍSICA E ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO

TRIBUTÁRIA MUNICIPAL

Aprova TAG
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69 Minas Gerais TCE-MG 2019
Execução 

Orçamentária

EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 
TC1077015

MUNICÍPIO DE

LAGOA FORMOSA
Sim

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO, PROPOSTO PELO

CONSELHEIRO SUBSTITUTO ADONIAS MONTEIRO, A SER

CELEBRADO ENTRE ESTE TRIBUNAL E O MUNICÍPIO DE

LAGOA FORMOSA, ACOMPANHADO DO PROCESSO DE

AUDITORIA Nº 1031377. OBJETO: ANALISAR A

ESTRUTURA LEGISLATIVA, FÍSICA E ORGANIZACIONAL

DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO DE

LAGOA FORMOSA.

Aprova TAG

70 Minas Gerais TCE-MG 2019
Execução 

Orçamentária

EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 
TC1084271

MUNICÍPIO DE 

CONSELHEIRO 

LAFAIETE

Sim

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO FIRMADO ENTRE

O TCEMG E A MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE.

OBJETO:ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA LEGISLATIVA,

FÍSICA E ORGANIZACIONAL DA ADMINISTRAÇÃO

TRIBUTÁRIA MUNICIPAL.

Aprova TAG

71 Minas Gerais TCE-MG 2020
Execução 

Orçamentária

Abertura de crédito 

adicional
TC1095029

MUNICÍPIO DE 

SANTA JULIANA
Sim

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO FIRMADO ENTRE

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

E O MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA, OBEJTO:

REGULARIZAR ATOS DE ABERTURA E EXECUÇÃO DE

CRÉDITOS ADICIONAIS SEM RECURSO DISPONÍVEIS,

PRATICADOS EM 2015, EM DESACORDO COM AS

DISPOSIÇÕES DO ART. 43 DA LEI N° 4.320/1964

Aprova TAG

72 Minas Gerais TCE-MG 2021
Execução 

Orçamentária

EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA 
TC1098610

O MUNICÍPIO DE 

CONCEIÇÃO DE 

MATO DENTRO

Sim

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO FIRMADO ENTRE

O TCEMG E O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DE MATO

DENTRO . OBJETO:ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA

LEGISLATIVA, FÍSICA E ORGANIZACIONAL DA

ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL. AUTOS

1053890

Aprova TAG

73 Minas Gerais TCE-MG 2021
Prestação de 

Contas
Prestação de Contas TC1101578

PREFEITO DO 

MUNICÍPIO DE 

JANUÁRIA

Sim

O SENHOR MAURÍCIO ALMEIDA DO NASCIMENTO,

PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, APRESENTA

PEDIDO DE AUTUAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE

GESTÃO COM O OBJETIVO DE IMPLEMENTAR A

GERAÇÃO E REMESSA DA PRESTAÇÃO DE CONTAS VIA

SICOM, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.,

DISTRIBUÍDO AO CONS. SEBASTIÃO HELVÉVIO, RELATOR

DO PROCESSO 1091893

Menciona ou sugere

74 Paraíba TCE-PB 2011 Saúde Gastos com Saúde

05777/10

(AC2-TC 

01759/11)

Fundo Municipal de 

Saúde de Guarabira
Sim

EMENTA: PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – ADMINISTRAÇÃO INDIRETA – 

PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL – GESTOR DE FUNDO MUNICIPAL DE 

SAÚDE – ORDENADOR DE DESPESAS – APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PARA 

FINS DE JULGAMENTO – ATRIBUIÇÃO DEFINIDA NO ART. 71, INCISO II, DA 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, C/C COM O ART. 18º, INCISO I, 

ALÍNEA “B” DO REGIMENTO INTERNO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO 

ESTADO DA PARAÍBA. (RN-TC 01/2011) – Regularidade com ressalva. 

Assinação de prazo. Recomendação. 

Menciona ou sugere

75 Paraíba TCE-PB 2011 Obras
Saúde; obra pública 

inacabada

 03089/03

(TC 2.499 / 2.011)

Secretaria de Estado 

da Saúde e SUPLAN
Não 

ADMINISTRAÇÕES DIRETA E INDIRETA ESTADUAL - PRESTAÇÃO DE 

CONTAS de CONVÊNIO celebrado entre a Secretaria de Estado da Saúde e 

SUPLAN - REGULARIDADE - DETERMINAÇÃO à Auditoria que, no prazo de 

quinze (15) dias, verifique o estado atual da obra; se foram liberados 

novos recursos e, em caso afirmativo, se sua aplicação está sendo ou foi 

feita de maneira correta; finalmente, se foi firmado algum termo aditivo, 

prevendo a prorrogação do ajuste. OBRA PÚBLICA INACABADA – 

PREJUÍZO AO ERÁRIO – FALTA DE RETORNO SOCIAL À COMUNIDADE DE 

CACIMBA DE DENTRO – REMESSA DE CÓPIA DOS AUTOS AO MP COMUM, 

PARA AS PROVIDÊNCIAS A SEU CARGO E ASSINAÇÃO DE PRAZO AO ATUAL 

SECRETÁRIO DA SAÚDE, COM VISTAS A RETOMADA DA OBRA E OUTRAS 

PROVIDÊNCIAS. 

Menciona ou sugere
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76 Paraíba TCE-PB 2017
Admissão de 

pessoal

Concurso público; 

gestão de servidores

00760/11

(AC1 - TC 

03999/15 e AC1 

TC 1.607 / 2017)

Não 

DENÚNCIA. IRREGULARIDADES NA GESTÃO DE PESSOAL DO MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO. PROCEDÊNCIA PARCIAL. FIXAÇÃO DE PRAZO DE 180 

DIAS PARA A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS PARA A DEVOLUÇÃO DOS 

SERVIDORES REQUISITADOS HÁ MAIS DE UM ANO. DESCUMPRIMENTO. 

ASSINAÇÃO DE NOVO PRAZO PARA A ADOÇÃO DE PROVIDÊNCIAS 

NECESSÁRIAS. NOVO DESCUMPRIMENTO. FORMALIZAÇÃO DE PACTO DE 

ADEQUAÇÃO DE CONDUTA TÉCNICO OPERACIONAL

Aprova TAG

77 Paraíba TCE-PB 2012 Obras Obra pública

01353/06

(AC2 – TC -

01404/17)

Companhia de Água 

e Esgotos do Estado 

– CAGEPA

Não 

PODER EXECUTIVO ESTADUAL » SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA » 

COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DA PARAÍBA – CAGEPA » OBRAS 

INACABADAS » DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO PARCIAL DE DECISÃO » 

MULTA » ASSINAÇÃO DE PRAZO.

Regular com ressalvas

78 Paraíba TCE-PB 2018 Saúde Saúde

13549/18

(AC2 – TC – 

00182/20)

Prefeitura de Sapé; 

Fundo Municipal de 

Saúde

Não 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA – 

REPRESENTAÇÃO – ATRIBUIÇÃO DEFINIDA NO ART. 76, § 2º, DA 

CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA PARAÍBA, C/C O ART. 51 DA LEI 

COMPLEMENTAR ESTADUAL N.º 18/93 – Não cumprimento de decisão. 

Aplicação de multa. Determinação. Encaminhamento. 

Irregular com multa

79 Paraíba TCE-PB 2014 Meio ambiente
Meio ambiente; 

reservatórios artificiais

05341/16

(APL TC 

00927/2018)

Secretaria de Estado 

da Infraestrutura 

dos Recursos 

Hídricos do Meio 

Ambiente e da 

Ciência e Tecnologia 

- SEIRHMACT; 

SUDEMA e AESA

Não 

SECRETARIA DE ESTADO DA INFRAESTRUTURA, DOS RECURSOS HÍDRICOS, 

DO MEIO AMBIENTE E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA – SEIRHMACT. 

SUDEMA. AESA. Auditoria Operacional. Avaliação DA SITUAÇÃO 

AMBIENTAL DO ENTORNO DOS PRINCIPAIS RESERVATÓRIOS ARTIFICIAIS 

no Estado da Paraíba. Verificação de cumprimento da Resolução RPL TC nº 

011/2014 e do Acórdão APL TC 746/15 - Declaração de não cumprimento 

de decisão. Traslado de decisão aos autos de PCA. Arquivamento.

Irregular com multa

80 Paraíba TCE-PB 2017 Outros
Prestação de Contas 

anual

04231/14

(APL - TC – 

Nº00633/2017)

Ministério Público 

do

Estado da Paraíba

Não 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA – PRESTAÇÃO DE CONTAS 

– EXERCÍCIO 2013. Regularidade com ressalvas das contas do Gestor do 

Ministério Público do Estado da Paraíba, sob a responsabilidade dos 

Procuradores-gerais Oswaldo Trigueiro do Valle Filho e Bertrand de Araújo 

Asfora. Recomendações. 

Menciona ou sugere

81 Paraíba TCE-PB 2018
Despesa com 

pessoal
Gasto com pessoal

06280/19

(APL – TC – 

00346/19)

Prefeitura 

Municipal de 

Cajazeiras

Não 

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL – ADMINISTRAÇÃO DIRETA – PRESTAÇÃO 

DE CONTAS ANUAIS – PREFEITO – ORDENADOR DE DESPESAS – CONTAS 

DE GESTÃO – APRECIAÇÃO DA MATÉRIA PARA FINS DE JULGAMENTO – 

ATRIBUIÇÃO DEFINIDA NO ART. 71, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO DO 

ESTADO DA PARAÍBA, E NO ART. 1º, INCISO I, DA LEI COMPLEMENTAR 

ESTADUAL N.º 18/93 – Regularidade com ressalva. Aplicação de multa. 

Recomendação

Regular com ressalvas

82 Paraíba TCE-PB 2017
Despesa com 

pessoal

Prestação de Contas 

anual

05986/19

(APL - TC - 

00062/20)

Procuradoria Geral 

de Justiça- 

Ministério Público 

do Estado da 

Paraíba

Não 

Prestação de Contas da Procuradoria Geral de

Justiça. Exercício financeiro de 2018. Responsabilidade do Sr. Francisco 

Seráphico Ferraz da Nóbrega Filho. Julga-se REGULAR COM RESSALVAS. 

Recomendações. (faz referência a PACTO DE ADEQUAÇÃO DE CONDUTA 

TEC OPERACIONAL sobre requisição irregular de servidores 

Menciona ou sugere

83 Pernambuco TCE-PE 2021 Transporte Transporte 21100186-7

Consórcio de 

Transportes; 

Sindicato das 

Empresas de 

Transportes - 

URBANA

Não 
Tarta-se de discussão acerca de receitas tarifárias de empresas de 

transporte. O TCE PE sugere possibilidade de realização de um Termo de 

Ajuste de Gestão - TAG, como solução a ser construida em conjunto
Menciona ou sugere

84 Pernambuco TCE-PE 2016
Despesa com 

pessoal
Gestão de Pessoal 15100213-7

Câmara Municipal 

do Jaboatão dos 

Guararapes

Não 

Exorto o Exm.° Sr. Relator da indigitada Unidade Gestora, a instar o seu 

atual representante a celebrar Termo de Ajuste de Gestão, de forma a 

trazer a gestão de pessoal da Câmara aos ditames de razoabilidade 

desenhados pelo princípio insculpido no inciso II, do art. 37 da 

Constituição Federal.

Menciona ou sugere
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85 Pernambuco TCE-PE 2016
Despesa com 

pessoal
Gestão de Pessoal 15100199-6

Câmara Municipal 

de Floresta
Não 

Exorto o Exm.° Sr. Relator da indigitada Unidade Gestora, a instar o seu 

atual representante a celebrar Termo de Ajuste de Gestão, de forma a 

trazer a gestão de pessoal da Câmara aos ditames de razoabilidade 

desenhados pelo princípio insculpido no inciso II, do art. 37 da 

Constituição Federal.

Menciona ou sugere

86 Pernambuco TCE-PE 2020
Contratação de 

serviços

Irregularidades nas 

contas de gestão
17100219-2

Prefeitura 

Municipal de 

Bodocó

Sim
Relatórios de Auditoria que apontaram gastos com locação de veículos e 

despesas de locação de imóveis, em contrariedade a princípios 

constitucionais, e outros

Menciona ou sugere

87 Pernambuco TCE-PE 2020
Contratação de 

serviços

Processo licitatório para 

aquisição de materiais 

de construção

19100498-4
Município de 

Garanhuns
Sim

MEDIDA CAUTELAR. DETERMINAÇÃO.

CUMPRIMENTO. AUDITORIA ESPECIAL PARA

ACOMPANHAMENTO. REGULARIDADE. 
Menciona ou sugere

88 Paraná TCE-PR 2017 Educação Educação e Saúde 597214/16
Município de 

Saudade do Iguaçu
Sim

EMENTA: Termo de Ajustamento de Gestão. Estabelecimento de 

cronograma para aplicação de excesso de arrecadação em ações voltadas 

às área de educação e saúde, de modo a cumpri r os índices previstos nos 

artigos 198 e 212 da Constituição Federal. Aprovação

Aprova TAG

89 Paraná TCE-PR 2017 Educação Educação 506824/17
Município de 

Antonina
Sim

EMENTA: Termo de Ajustamento de Gestão. Repasse

financeiro a menor para fontes vinculadas à educação.

Utilização dos recursos vinculados à finalidade específica para custear 

despesas que não atendam a sua vinculação. Não aplicação do mínimo 

constitucional em ações de manutenção e desenvolvimento do ensino. 

Indeferimento do pedido

Rejeita TAG

90 Paraná TCE-PR 2018 Saúde Saúde 898528/17
Município de 

Londrina
Sim

Termo de ajustamento de gestão. Relatório de

auditoria. Área da saúde. Avaliação da qualidade

da gestão municipal no que diz respeito aos

serviços de saúde de média e alta complexidade

no âmbito da contratação de serviços com

hospitais privados. Fixação de prazo de 180 dias

para a adoção de providências destinadas à

regularização dos atos que constituíram os

achados de auditoria. Preenchimento dos

requisitos legais e regimentais aplicáveis ao TAG.

Aprovação.

Aprova TAG

91 Paraná TCE-PR 2018 Saúde Saúde 844410/17
Município de 

Umuarama
Sim

Termo de Ajustamento de Gestão incidental. PAF –

Saúde. Exercício de 2016. Conformidade com a Resolução n° 59/2017. 

Adesão expressa. Aprovação. Encaminhamento

Aprova TAG

92 Paraná TCE-PR 2019 Segurança pública Segurança pública 782228/17

Secretaria de Estado 

da Segurança 

Pública e 

Administração 

Penitenciária - SESP

Não 

Termo de Ajustamento de Gestão. Uso de

recursos do Fundo Rotativo em todas as

unidades da Secretaria de Estado de

Segurança pública e Administ ração.

Aprovação

Aprova TAG

93 Paraná TCE-PR 2019
Preenchimento 

sistema TCE

Preenchimento sistema 

TCE
612497/17

Município de 

Araucária
Sim

Termo de Ajustamento de Gestão. Pedido

de alteração dos prazos de TAG. Apresentação de

providências necessárias para cumprimento. Novos

prazos razoáveis. Possibilidade de alteração, nos

termos da Resolução nº 59/2017.

Aprova TAG
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94 Paraná TCE-PR 2019 Saúde Saúde 833051/17
Município de 

Francisco Beltrão
Sim

Termo de Ajustamento de Gestão

incidental. PAF – Saúde. Exercício de 2016.

Conformidade com a Resolução n° 59/2017. Adesão

expressa. Aprovação. Encaminhamento.

Aprova TAG

95 Paraná TCE-PR 2019 Saúde Saúde 833078/17
Município de 

Palmas
Sim

Termo de Ajustamento de Gestão.

Contratualização dos serviços de saúde de média e

alta complexidade. Desinteresse e desídia do

Município em firmar TAG junto a este Tribunal de

Contas. Encerramento e retomada do processo de

Relatório de Auditoria

Encerra - perda objeto ou 

desinteresse

96 Paraná TCE-PR 2019 Educação Ensino 673747/17
Município de Bom 

Sucesso
Sim

Termo de ajustamento de gestão. Aplicação da receita municipal na 

manutenção e no desenvolvimento do ensino. Índice mínimo não atingido 

em 2016. Índice recomposto em 2017. Perda de objeto. Encerramento do 

feito.

Encerra - perda objeto ou 

desinteresse

97 Paraná TCE-PR 2019
Preenchimento 

sistema TCE

Preenchimento sistema 

TCE
396704/18

Município de São 

Jerônimo da Serra
Sim

Termo de Ajustamento de Gestão.

Estabelecimento de cronograma para envio e

alimentação dos sistemas SIM/AM. Não demonstrada

a ocorrência de fatos que justifiquem o TAG.

Indeferimento.

Rejeita TAG

98 Paraná TCE-PR 2019 Saúde Saúde 328977/17
Município de 

Cianorte
Sim

Termo de ajustamento de gestão. Relatório de auditoria. Área da saúde. 

objeto o aprimoramento da gestão municipal de saúde pelo município de 

CIANORTE mediante a adequação ao modelo proposto pela Política 

Nacional de Atenção Hospitalar, relativamente à Contratualização e ao 

Controle das ações e serviços de saúde de média e alta complexidade 

prestados por hospitais privados, ante as impropriedades verificadas 

quando da realização da Auditoria realizada em 2016. Fixação de prazo de 

30 dias para a comprovação do cumprimento das providências destinadas 

à regularização dos atos que constituíram os achados de auditoria. Pela 

aprovação do TAG

Aprova TAG

99 Paraná TCE-PR 2019 Outros
Baixa de empresa de 

economia mista
486251/19

Município de 

Guaratuba
Sim

Termo de Ajustamento de Gestão. Sociedade de economia mista 

municipal. Proposta de TAG para que seja baixada em definitivo. 

Cumprimento dos pressupostos da Resolução nº 59/2017. Possibilidade de 

aprovação da minuta apresentada pela CGM e celebração da avença. 

Aprova TAG

100 Paraná TCE-PR 2020 Remuneração Remuneração 859399/18
Companhia 

Paraense de Gás
Não 

Termo de ajustamento de gestão. Incidental.

Tomada de contas extraordinária. Conclusão da fase de instrução. Causa 

impeditiva da  celebração do TAG. Forma de efetivação e comprovação do 

pagamento da remuneração de seus diretores Técnico-Comercial e de 

Administração e Finanças Aplicação. Ausência de consenso quanto aos 

termos do TAG. Causa de não homologação.

Rejeição do TAG. 

Rejeita TAG
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101 Paraná TCE-PR 2020
Decontinuidade de 

parceria

Decontinuidade de 

parceria
467547/18

Município de 

Itambaracá
Sim

Requerimento. Termo de Ajustamento de Gestão – TAG. Formalização 

com ajustes.
Aprova TAG

102 Paraná TCE-PR 2020 Educação Educação 760372/17 Município de Inajá Sim

Termo de Ajustamento de Gestão. Repasse

financeiro a menor para fontes vinculadas à

educação. Registro de receita nas fontes

vinculadas à educação sem que ocorresse a

devida transferência financeira dos recursos para as contas bancárias 

correspondentes. Utilização indevida para cobrir pagamentos de fontes 

livres. Incidência das vedações previstas no artigo 13, incisos I e IV da 

Resolução n.° 59/2017. Ausência de interesse do atual gestor.

Indeferimento do pedido

Rejeita TAG

103 Paraná TCE-PR 2020
Pavimentação 

urbana
Pavimentação urbana 812400/19

Município de 

Araucária
Sim

Termo de Ajustamento de Gestão. Município de

Araucária. Proposta de TAG para recuperação de

trechos de obra de pavimentação urbana em

desconformidade. Preenchimento dos

pressupostos legais e da Resolução nº 59/2017

aplicáveis. Pela aprovação da minuta e celebração

da avença  

Aprova TAG

104 Paraná TCE-PR 2020 Outros Contrato de gestão 582920/17
Município de 

Curitiba
Sim

Termo de Ajustamento de Gestão. Município de

Curitiba. Instituto Curitiba de Informática. Auditoria. Falhas que 

comportam ajuste. Requisitos atendidos. Pela formalização do TAG

Aprova TAG

105 Paraná TCE-PR 2021 Outros
Prazo prestação de 

contas
303854/18

Consórcio Público 

Intermunicipal de 

Infraestrutura e 

Urbanismo da 

Região de Ivaiporã - 

CINDIVA

Sim

Termo de Ajustamento de Gestão. Consórcio Municipal inoperante desde 

a sua criação. TAG já firmado. Execução de suas obrigações. Verificação de 

continência das respectivas prestações de contas da entidade em relação a 

este TAG. Ocorrência de prevenção a este Relator das

respectivas prestações de contas.

Menciona ou sugere

106 Paraná TCE-PR 2021
Pavimentação 

urbana
Pavimentação urbana 373597/20

Município de 

Guarapuava, 

Companhia de 

Serviços de 

Urbanização de 

Guarapuava - SURG 

e outros

Não 

Termo de Ajustamento de Gestão. Município

de Guarapuava. Proposta de TAG para

recuperação de irregularidades constatadas

em obra de pavimentação urbana.

Preenchimento dos pressupostos legais e da

Resolução nº 59/2017 aplicáveis. Pela

aprovação da minuta e celebração da avença

Aprova TAG

107 Paraná TCE-PR 2021 Habitação
Altera cronograma TAG 

anterior
486251/19

Município de 

Guaratuba
Não 

Termo de Ajustamento de Gestão. Companhia de Desenvolvimento e 

Habitação de Guaratuba.

Proposta de TAG para que seja baixada em

definitivo. Possibilidade de alteração das

condições de cumprimento inicialmente fixadas.

Precedente Apresentação de novo cronograma. Aprovação dos prazos 

propostos.(processo anterior n. 467547/18)

Aprova TAG



APÊNDICE B - Tabela classificação TAGs por Tribunal

Estado TCE (sigla) Ano Tema central Temas relacionados
nº do Processo

(tipo)
Interessados

Interessado é 

Município (sim / 

não)

Informação do acórdão e/ou documento
Tipo de documento

APÊNDICE B - Tabela classificação TAGs por Tribunal

108 Paraná TCE-PR 2021 Ambiental
Organização função de 

servidor
102690/20

Instituo Água e 

Terra - IAP
Não 

Termo de Ajustamento de Gestão. Instituto de

Água e Terra. Proposta visando ao cumprimento da medida cautelar 

expedida pelo Despacho nº187/18, ratificada pelo Acórdão nº 321/18 –

Tribunal Pleno, emitidos nos autos de Tomada de Contas Extraordinária nº 

891442/17. Preenchimento dos pressupostos legais e da

Resolução nº 59/2017. Pela aprovação da minuta e celebração da avença 

(capacitação servidor emissão de licenças ambientais)

Aprova TAG

109 Piauí TCE-PI 2016 Outros

 Análise das Cotas 

(Exercício da Atividade 

Parlamentar)

Protocolo 

006298/2016

Ass. Legislativa do 

Estado do PI
Não 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO CELEBRADO ENTRE A ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO PIAUÍ E TCE/PI
Próprio TAG

110 Piauí TCE-PI 2016 Serviços funerários Serviços funerários 
Protocolo 

009441/2016 Prefeitura Mun. de Teresina
Sim

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO ENTRE O TCE/PI, SECRETARIA DA 

ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO E PREFEITURA MUNICIPAL DE TERESINA
Próprio TAG

111 Piauí TCE-PI 2017 Educação Recursos do FUNDEF
Potocolo 

017997/2017

Prefeitura Mun. de 

Teresina
Sim

 TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO ENTRE P.M. DE TERSINA E TCE/PI - 

REGULARIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF
Próprio TAG

112 Piauí TCE-PI 2019 Outros
Inspeção (contribuições 

previdenciárias)

Protocolo 

003284/2019

TC/022017/2018

Prefeitura Mun. de 

Bertolínia
Sim

SOLICITAÇÃO DE BLOQUEIO DAS CONTAS MUNICIPAIS DE BERTOLÍNIA EM 

RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO - 

REF. AO TC/022017/2018 - DFRPPS

Próprio TAG

113 Piauí TCE-PI 2019 Outros verificar
Protocolo 

012298/2019

Prefeitura Mun. de 

Nossa Senhora de 

Nazaré

Sim
SOLICITAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO - 

TAG.
Requer TAG

114 Piauí TCE-PI 2019 Outros verificar
Protocolo 

018504/2019

Prefeitura Mun. de 

Sebastião Barros
Sim

 SOLICITAÇÃO DE CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO 

(TAG) COM IMEDIATO DESBLOQUEIO DE CONTAS.
Requer TAG

115 Piauí TCE-PI 2021 Outros

Processos de

segurança contra 

incêndio

Protocolo 

014854/2021

TC/010942/2021

Corpo de 

Bombeiros Militar
Não 

PROPOSTA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO (TAG), A SER 

FIRMADO COM O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO E O MINISTÉRIO 

PÚBLICO ESTADUAL, TENDO COMO COMPROMISSÁRIOS O CORPO DE 

BOMBEIROS MILITAR, A SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA E A 

SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO - REF. AO TC/010942/2021

Requer TAG

116 Piauí TCE-PI 2018

Equílibrio 

financeiro atuarial 

Previdência

Equílibrio financeiro 

atuarial Previdência
Notícia

Prefeituras de 

Valença do Piauí, 

Nova Oriente e 

Bertolina

Sim

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí (TCE-PI) celebrou Termo de 

Ajustamento de Gestão (TAG) com as prefeituras de Valença do Piauí, 

Novo Oriente e de Bertolínia, para assegurar o equilíbrio financeiro e 

atuarial dos regimes próprios de Previdência Social (RPPS) dos municípios.

O documento foi assinado após reunião dos prefeitos Arnilton Nogueira, 

de Novo Oriente, Luciano Fonseca, de Bertolínia, e Ceiça Dias, de Valença, 

com a conselheira Waltânia Alvarenga, e o procurador-geral do Ministério 

Público de Contas, Leandro Maciel.

A partir da assinatura dos termos, os gestores se comprometem a 

atualizar toda a dívida decorrente do não recolhimento de contribuições 

previdenciárias ao Regime Próprio de Previdência Social dos seus 

respectivos municípios, a fim de garantir o equilíbrio financeiro e atuarial 

do RPPS.

Notícia sobre aprovação TAG
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117 Piauí TCE-PI 2021 Outros verificar
Protocolo 

010711/2021

Prefeitura Mun. de 

Campo Maior
Sim  SOLICITAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO - TAG Requer TAG

118 Rio de Janeiro TCE-RJ 2021 Outros
Aprimorar trabalho do 

Detran
Notícia Detran-RJ Não 

"O documento proposto pelo Detran estabelece metas, ações e prazos 

para aprimorar o trabalho desenvolvido pelo órgão."
Notícia sobre aprovação TAG

119 Rio de Janeiro TCE-RJ 2021 Educação Gastos com educação 108.243-9/20
Estado do Rio de 

Janeiro
Não 

O TAG proposto, cuja minuta encontra-se acostada às fls. 9 a 21, se propõe 

a regularizar o cumprimento dos índices de aplicação em manutenção e 

desenvolvimento do ensino - MDE pelo Estado do Rio de Janeiro nos anos 

de 2020 e seguintes, bem como extinguir a Ação Civil Pública nº 0054872-

30.2018.8.19.0001, em curso na 4ª Vara de Fazenda Pública do Estado.

Retifica cláusulas do TAG

120 Rio de Janeiro TCE-RJ 2021
Despesa com 

pessoal

Uso de recursos de 

royalties para Despesa 

com pessoal

229.902-3/21

Prefeitura 

Municipal de 

Campos dos 

Goytacazes

Sim

MINUTA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO. APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 8º DA LEI 7.990/89. PERÍODO DE TRANSIÇAO DELIBERADO NA 

PRESTAÇAO DE CONTAS DE GOVERNO MUNICIPAL DECORRENTE DE 

ALTERAÇÃO NO ENTENDIMENTO NA APLICABILIDADE DA NORMA. 

PROPOSTA DE APLICAÇÃO PROGRESSIVA DAS VEDAÇÕES NA UTILIZAÇÃO 

DOS RECURSOS DOS ROYALTIES PREVISTAS NA LEI. OFERECIMENTO DE 

MINUTA ALTERNATIVA. APROVAÇÃO DA MINUTA ALTERNATIVA. 

COMUNICAÇÃO. CIÊNCIA. DETERMINAÇÃO.

Aprova TAG

121 Rio Grande do Norte TCE-RN 2017
Admissão de 

pessoal
Concurso público 2104/2015

Prefeitura Mun. de 

Parnamirim
Sim

PROCESSO SELETIVO E PRIORITÁRIO. FISCALIZAÇÃO DE

E D I T A L D E C O N C U R S O P Ú B L I C O D A P R E F E I T U R A D E

PARNAMIRIM.TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO APRESENTADA

PELO ÓRGÃO MINISTERIAL.PELA HOMOLOGAÇÃO

Aprova TAG

122 Rio Grande do Norte TCE-RN 2019
Despesa com 

pessoal
Despesa com pessoal 6781/2018

Prefeitura Mun. de 

Areia Branca
Sim

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO. RESTAURAÇÃO DA

AUSTERIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE AREIA BRANCA.

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI ORGÂNICA E

REGIMENTO INTERNO VIGENTES. HOMOLOGAÇÃO.

Aprova TAG

123 Rio Grande do Norte TCE-RN 2018
Despesa com 

pessoal
Despesa com pessoal 6779/2018

Prefeitura Mun. de 

Monte Alegre
Sim

"Ocorre que, durante as negociações, este Ministério Público de Contas, 

em análise da situação do Município exposta nos Anexos do SIAI, verificou 

que não há possibilidade de celebrar o mencionado Termo de 

Ajustamento, restando prejudicado o andamento desses autos.

Em face dessa situação e, sob o mérito da efetividade e da eficiência, o 

Parquet sugere o arquivamento dos autos, uma vez que esvaziado o seu 

objeto."

Encerra - perda objeto ou 

desinteresse

124 Rio Grande do Norte TCE-RN 2018
Despesa com 

pessoal
Despesa com pessoal 6780/2018

Prefeitura Mun. de 

Itajá
Sim

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO. RESTAURAÇÃO DA

AUSTERIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE ITAJÁ. PREENCHIMENTO DOS

REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI ORGÂNICA E REGIMENTO INTERNO

VIGENTES. HOMOLOGAÇÃO.

Aprova TAG

125 Rio Grande do Norte TCE-RN 2019
Admissão de 

pessoal
Contratação temporária 1457/2018

Prefeitura Mun. de 

Lagoa Nova
Sim

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO. PREENCHIMENTO DOS

REQUISITOS LEGAIS. HOMOLOGAÇÃO
Aprova TAG
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126 Rio Grande do Norte TCE-RN 2018
Despesa com 

pessoal
Despesa com pessoal 6775/2018

Prefeitura Mun. de 

São Bento do Trairi
Sim

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO. RESTAURAÇÃO DA

AUSTERIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE SÃO BENTO DO TRAIRI. 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI ORGÂNICA E 

REGIMENTO INTERNO VIGENTES. HOMOLOGAÇÃO.

Aprova TAG

127 Rio Grande do Norte TCE-RN 2019 Outros

Procedimento 

preparatório (Portaria 

conjunta nº 08/2019-

GAB-CB-MPJTC)

7164/2019
Prefeitura Mun. de 

Canguaretama
Sim

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO. PREENCHIMENTO DOS

REQUISITOS LEGAIS. HOMOLOGAÇÃO
Aprova TAG

128 Rio Grande do Norte TCE-RN 2019
Despesa com 

pessoal
Concurso público 1686/2019

Prefeitura Mun. de 

Lajes Pintadas
Sim

CONCURSO PÚBLICO. FINANCEIRO, ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. 

EXTRAPOLAÇÃO DE LIMITES DE GASTO COM PESSOAL. IRREGULARIDADE. 

DEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA.

Aprova TAG

129 Rio Grande do Norte TCE-RN 2018
Despesa com 

pessoal
Despesa com pessoal 6776/2018

Prefeitura 

Municipal de 

Ipueira

Sim

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO. RESTAURAÇÃO DA AUSTERIDADE 

FISCAL DO MUNICÍPIO DE IPUEIRA. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 

EXIGIDOS PELA LEI ORGÂNICA E REGIMENTO INTERNO VIGENTES. 

REGULARIDADE DA MATÉRIA

Regular

130 Rio Grande do Norte TCE-RN 2018
Despesa com 

pessoal
Concurso público 19097/2014

Prefeitura 

Municipal de Assu
Sim

ADMINISTRATIVO. FISCALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO PARA 

PROVIMENTO DE CARGOS. CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE 

GESTÃO (TAG) ENTRE O ÓRGÃO DE ORIGEM E O MINISTÉRIO PÚBLICO DE 

CONTAS. AVENÇA QUE POSSUIU COMO OBJETO A ADOÇÃO DE MEDIDAS 

VISANDO A DIMINUIÇÃO DE DESPESA COM PESSOAL, SEM PREJUÍZO PARA 

A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS ESSENCIAIS. SATISFAÇÃO DO 

COMPROMISSO ASSUMIDO ENTRE AS PARTES. REGULARIDADE DA 

MATÉRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 73 DA LOTCE.

Aprova TAG

131 Rio Grande do Norte TCE-RN 2019
Despesa com 

pessoal
Despesa com pessoal 1687/2019

Prefeitura 

Municipal de Jaçanã
Sim

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO. RESTAURAÇÃO DA AUSTERIDADE 

FISCAL DO MUNICÍPIO DE JAÇANÃ. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS 

EXIGIDOS PELA LEI ORGÂNICA E REGIMENTO INTERNO VIGENTES. 

REGULARIDADE DA MATÉRIA, NOS TERMOS DO ART. 73 DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 464/2012.

Menciona ou sugere

132 Rio Grande do Norte TCE-RN 2020
Provimento 

concurso
Concurso público 21/2021

GOVERNO DO 

ESTADO DO RIO 

GRANDE DO 

NORTE, 

SECRETARIA DE 

ESTADO DA 

ADMINISTRAÇÃO, 

DA SEGURANÇA 

PÚBLICA E DEFESA 

SOCIAL, 

COMANDANTE-

GERAL DO CORPO 

DE BOMBEIROS 

MILITAR e outros

Não 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO. PROVIMENTO DE 29 (VINTE E 

NOVE) CARGOS ATUALMENTE VAGOS DE 2º TENENTE DO QUADRO DE 

OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO NORTE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI 

ORGÂNICA E REGIMENTO INTERNO VIGENTES. HOMOLOGAÇÃO. 

Aprova TAG
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133 Rio Grande do Norte TCE-RN 2020
Provimento 

concurso
Concurso público 20/2021

GOVERNO DO 

ESTADO DO RIO 

GRANDE DO 

NORTE, 

SECRETARIA DE 

ESTADO DA 

ADMINISTRAÇÃO, 

SECRETARIA DE 

ESTADO DA 

SEGURANÇA 

PÚBLICA E DEFESA 

SOCIAL, 

COMANDANTE-

GERAL DO CORPO 

DE BOMBEIROS 

MILITAR e outros

Não 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO. PROVIMENTO DE 300 (TREZENTOS) 

CARGOS ATUALMENTE VAGOS DE SOLDADO DO QUADRO DE PRAÇAS DO 

CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE. 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI ORGÂNICA E 

REGIMENTO INTERNO VIGENTES. HOMOLOGAÇÃO.

Aprova TAG

134 Rio Grande do Norte TCE-RN 2020 Obras

Repactuação de 

contrato; obras em 

hospital

2387/2018
Governo do Estado 

do RN
Não 

Possibilitar que o Governo do Estado do RN finalize inteiramente a obra de 

engenharia e de estruturação operacional do novo Hospital da Mulher 

Parteira Maria Correia localizado no município de Mossoró/RN em curso 

no âmbito do Projeto Governo Cidadão – Acordo de Empréstimo nº 8276-

BR por intermédio da edição de Termo Aditivo ao Contrato nº 199/2017 

celebrado com a empresa CG Construções Ltda. objetivando tanto a 

repactuação dos seus prazos de execução e de vigência quanto a 

reformulação quantitativa e qualitativa do seu objeto

Próprio TAG

135 Rondônia TCE-RO 2015 Obras
Obras de pavimentação 

rodoviária e urbana
01646/15

Departamento de 

Estradas, Rodagens, 

Infraestrutura e 

Serviços Públicos - 

DER

Não 

FISCALIZAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS. TERMO DE AJUSTAMENTO DE 

GESTÃO. MELHORIA DAS PRÁTICAS DE GESTÃO E CONTROLE INTERNO DA 

CONSERVAÇÃO E QUALIDADE DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO 

RODOVIÁRIA E URBANA. AFERIÇÃO DO ADIMPLEMENTO DAS 

OBRIGAÇÕES COMPROMISSADAS. CUMPRIMENTO. DETERMINAÇÕES. 

ARQUIVAMENTO

Regular

136 Rondônia TCE-RO 2016 Outros
Informatização dos 

registros contábeis
S/N

Secretaria de Estado 

das Finanças de 

Rondônia - 

SEFIN/RO; 

Controladoria Geral 

do Estado

Não 

TAG com a finalidade de promover melhorias no controle dos 

lançamentos manuais dos valores concernentes à arrecadação no Sistema 

Integrado de Administração Financeira para Estados e Municípios 

(SIAFEM), bem como o estabelecimento de diretrizes no sentido de sua 

integral informatização.

Próprio TAG
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137 Rondônia TCE-RO 2017 Saúde Saúde 02520/18

 Chefe do Poder 

Executivo do Estado 

RO; Secretaria de 

Estado da Saúde – 

SESAU, Secretário 

de Estado das 

Finanças – SEFIN, ao 

Secretário de 

Estado de 

Planejamento, 

Orçamento e 

Gestão – SEPOG e 

ao Chefe da Casa 

Civil

Não 

FISCALIZAÇÃO DE ATOS E CONTRATOS. TERMO DE AJUSTAMENTO DE 

GESTÃO. SESAU. ADEQUAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE 

ANESTESIOLOGIA. ELABORAÇÃO DE NOVO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS. 

REALIZAÇÃO DE CONCURSO

PÚBLICO. ADOÇÃO DO SISTEMA DE CREDENCIAMENTO. IMPLANTAÇÃO DE 

MECANISMOS DE CONTROLE INTERNO. DISCORDÂNCIA DO GESTOR 

RESPONSÁVEL.

ARQUIVAMENTO

Indeferimento de TAG

138 Rondônia TCE-RO 2019
Controle jornada de 

profissionais

Controle Jornada 

Profissionais Saúde 

(Municipal)

3736/2018

TCE, MPC-RO, MPE 

e Prefeitura de 

Porto Velho

Sim

Os COMPROMISSÁRIOS obrigam-se  a, no prazo  de  90 diasa  contar  da  

assinatura  deste  termo,  promover  a  divulgação,  norespectivo Portal da 

Transparência  e outros meios, em tempo reale  em  local  de  fácil  

identificação,  de  informações  sobre  asescalas   ordinárias   e   

extraordinárias   de   todos   os   seusprofissionais da área da saúde, as 

quais deverão compreender, nomínimo:  a)  local  (hospital,  posto  de  

saúde,  etc.)  em  que  oprofissional  prestará  serviços;  b)  dia  da  semana  

e  horário  emque o profissional atenderá em cada unidade do sistema de 

saúde; (...)

Próprio TAG

139 Rondônia TCE-RO 2019
Controle jornada de 

profissionais

Controle Jornada 

Profissionais Saúde 

(Estadual)

3396/2018
 TCE, MPC-RO, MPE 

e SESAU-RO
Não 

TAG dIispõe da concessão de prazo para regulamentação de controles de 

plantões de profissionais da saúde, visa permitir o cruzamento de dados 

entre o Estado de Rondônia e o Município de Porto Velho, possibilitando a 

identificação de existência de múltiplos vínculos funcionais, entre outros

Próprio TAG

140 Rondônia TCE-RO 2020 Saúde Saúde (COVID) 3330/220
Secretaria de Estado 

da Saúde
Não 

TAG para firmar o compromisso de fielmente honrar e cumprir as 

obrigações e providências abaixo, diante da necessidade de atender 

temporariamente e de excepcional interesse público à emergência em 

saúde pública decorrente do novo Coronavírus com a doença COVID-19, 

com recursos humanos, especialmente no cargo médico e médico 

especializado.

Próprio TAG

141 Rondônia

TCE-RO

2021

Despesa com 

assistência 

judiciária

Despesa com 

assistência jurídica 

(peritos, tradutores 

etc))

01485/21 DPE/RO e outros Não 

TAG para garantir o efetivo planejamento das despesas realizadas pelo 

Executivo com o pagamento de honorários a peritos, tradutores, 

intérpretes e órgãos técnicos ou científicos nomeados pelo Judiciário 

estadual em processos de natureza cível e criminal, em que a parte for 

beneficiária de gratuidade da justiça, promovendo maior eficiência desses 

gastos públicos.

Próprio TAG

142 Rondônia TCE-RO 2021

Despesa com 

assistência 

judiciária

Despesa com 

assistência jurídica 

(advogados dativos)

 01281/21 e 

00207/21
DPE/RO e outros Não 

 TAG com fim de aperfeiçoar e implementar rotinas adequadas de 

controles, de assegurar o efetivo planejamento das despesas realizadas 

pelo Poder Executivo com o pagamento de honorários de Advogados 

Dativos na prestação do serviço de assistência jurídica integral e gratuita 

aos cidadãos hipossuficientes no âmbito judicial do estado.

Próprio TAG

143 Sergipe TCE-SE 2017 Saúde Saúde 000190/2017
Prefeitura 

Municipal de Capela
Sim

Trata-se de Inspeção Extraordinária no Município de Capela com o

objetivo de verificar a infraestrutura das Unidades básicas de Saúde do 

referido

município.

Aprova TAG

144 Sergipe TCE-SE 2017 Saúde Saúde 000187/2017

Prefeitura 

Municipal de Feira 

Nova

Sim

Trata-se de Inspeção Extraordinária no Município de Feira Nova com o

objetivo de verificar a infraestrutura das Unidades básicas de Saúde do 

referido

município.

Aprova TAG
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145 Sergipe TCE-SE 2018 Saúde Saúde 007200/2018

Prefeitura 

Municipal de 

Graccho Cardoso

Sim

Trata-se de Inspeção Especial no Município de Graccho Cardoso com o

objetivo de verificar a situação em que se encontram as Unidades de 

Atenção

Básica de Saúde do referido município.

Aprova TAG

146 Sergipe TCE-SE 2018 Saúde Saúde 007195/2018
Prefeitura 

Municipal de Siriri
Sim

Trata-se de Inspeção Especial no Município de Siriri com o objetivo de 

verificar a situação em que se encontram Unidades de Atenção Básica de 

Saúde do referido município.

Aprova TAG

147 Sergipe TCE-SE 2019 Educação Educação 000003/2015

Prefeitura 

Municipal de 

Riachão do Dantas

Sim

Trata-se de Inspeção Especial no Município de Riachão do Dantas com o

objetivo de verificar a situação em que se encontravam as escolas do 

referido

município.

Aprova TAG

148 Sergipe TCE-SE 2019
Despesa com 

pessoal
Despesa com pessoal 004786/2019

Ministério Público 

Especial e Governo 

do Estado do SE

Não 

 Representação com pedido de Medida Cautelar,

ofertada pelo Ministério Público Especial, por intermédio do Procurador-

Geral João Augusto dos Anjos Bandeira de Mello, no sentido de que fosse 

verificada a compatibilidade do aumento nos proventos de inatividade dos 

Policiais Militares [...].

Aprova TAG

149 Sergipe TCE-SE 2019 Saúde Saúde 000383/2019

Prefeitura 

Municipal de Brejo 

Grande

Sim

Tratam os autos de Relatório nº 28/2018, decorrente de Auditoria

Operacional [...], com foco no Programa de Atenção Básica à Saúde do 

Município de BREJO GRANDE, com objetivo geral de analisar a eficiência, 

eficácia e efetividade e o grau de economicidade das ações, de forma a 

promover a adequação do serviço público do referido Programa, no 

período de janeiro de 2017 a abril de 2018.

Aprova TAG

150 Sergipe TCE-SE 2019 Saúde Saúde 012817/2018

Prefeitura 

Municipal de 

Riachuelo

Sim

Pela HOMOLOGAÇÃO, por este

Plenário, do Termo de Ajustamento de Gestão

aqui apresentado, com intimação do gestor

dessa decisão para que, conforme art. 128, §

1º do Regimento Interno deste tribunal, cumpra

os prazos estabelecidos para o cumprimento

do mesmo.

Aprova TAG

151 Sergipe TCE-SE 2019 Saúde Saúde TC 2016/201074

Prefeitura 

Municipal de 

Propriá

Sim

PRO CESSO DECORRENTE DE TERMO DE

AJUSTAMENTO DE GESTÃO . COMPROMISSÁRIO: SR.

IOKANAAN SANTANA PREFEITURA DE PROPRIÁ .

RESOLUTIVIDADE DAS NÃO CONFORMIDADES

IDENTIFICADAS NA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA,

CLÍNICA DRA. VERA FEITOSA

Aprova TAG

152 Sergipe TCE-SE 2020
Fiscalização de feira 

livre

Fiscalização de feira 

livre
011159/2019

Prefeitura 

Municipal de Santo 

Amaro das Brotas

Sim

Tratam os autos de Relatório de Inspeção, realizado na Prefeitura 

Municipal

de Santo Amaro das Brotas, que teve por objetivo conhecer a organização 

e o

funcionamento das feiras livres, identificar objetos de fiscalização 

relacionados às feiras e, ainda, avaliar a viabilidade de realização de 

fiscalizações, a exemplo de auditorias e inspeções.

Aprova TAG

153 Sergipe TCE-SE 2020
Fiscalização de feira 

livre

Fiscalização de feira 

livre
011157/2019

Prefeitura 

Municipal de 

Campo do Brito

Sim

Tratam os autos de Relatório de Inspeção, realizado na Prefeitura 

Municipal de Campo do Brito, que teve por objetivo conhecer a 

organização e o funcionamento das feiras livres, identificar objetos de 

fiscalização relacionados às feiras e, ainda, avaliar a viabilidade de 

realização de fiscalizações, a exemplo de auditorias e inspeções. 

Aprova TAG

154 Sergipe TCE-SE 2020
Fiscalização de feira 

livre

Fiscalização de feira 

livre
011154/2019

Prefeitura 

Municipal de 

Cristinápolis

Sim

Tratam os autos de Relatório de Inspeção, realizado na Prefeitura 

Municipal

de Indiaroba, que teve por objetivo conhecer a organização e o 

funcionamento das feiras livres, identificar objetos de fiscalização 

relacionados às feiras e, ainda, avaliar a viabilidade de realização de 

fiscalizações, a exemplo de auditorias e inspeções. 

Aprova TAG

155 Sergipe TCE-SE 2020
Aperfeiçoamento 

do Controle interno 

Controle interno da 

municipalidade
012277/2019

Prefeitura 

Municipal de 

Campo do Brito

Sim

Tratam os autos de Relatório de Inspeção, realizado na Prefeitura 

Municipal

de Campo do Brito, que teve por objetivo a análise das atividades 

desenvolvidas pelo controle interno da referida municipalidade, avaliando 

as atribuições e as ações executadas no cumprimento do seu mister 

constitucional.

Aprova TAG
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156 Sergipe TCE-SE 2020
Aperfeiçoamento 

do Controle interno 

Controle interno da 

municipalidade
012281/2019

Prefeitura 

Municipal de Santo 

Amaro das Brotas

Sim

Termo de Ajustamento de Gestão.

Controle Interno. Pela Homologação, com

penalidades pecuniárias descritas na Cláusula

Sétima, de responsabilidade pessoal do gestor

signatário. Decisão Unânime.

Aprova TAG

157 Sergipe TCE-SE 2020
Cessão de 

servidores
Cessão de servidores 109691/2017 Sim

Termo de Ajustamento de Gestão. Prefeitura Municipal de Estância. 

Cumprimento Parcial das obrigações. Relativização da falha. Pela 

Regularidade com Ressalva. Recomendação. Decisão Unânime.
Regular com ressalvas

158 Sergipe TCE-SE 2020 Educação Educação 000236/2015
Prefeitura 

Municipal de Capela
Sim

Prefeitura Municipal de Capela. Relatório de Inspeção. Permanência de 

algumas irregularidades. Pela Irregularidade, com aplicação de multa 

administrativa. Decisão unânime.
Irregular com multa

159 Sergipe TCE-SE 2020 Educação Educação 002452/2014

Prefeitura 

Municipal de Feira 

Nova

Sim

Relatório de Inspeção Especial. Prefeitura Municipal de Feira Nova. 

Identificação de falhas. Celebração de Termo de Ajustamento de Gestão. 

Não atendimento da integralidade dos itens. Imposição de Ressalva no 

período. Aplicação de sanção pecuniária. Decisão Unânime.

Regular com ressalvas

160 Sergipe TCE-SE 2020
Aperfeiçoamento 

do Controle interno 

Controle interno da 

municipalidade
012285/2019

Prefeitura 

Municipal de 

Umbaúba

Sim

Tratam os autos de Relatório de Inspeção, realizado na Prefeitura 

Municipal

de Umbaúba, que teve por objetivo a análise das atividades desenvolvidas 

pelo

controle interno da referida municipalidade, avaliando as atribuições e as 

ações

executadas no cumprimento do seu mister constitucional.

Aprova TAG

161 Sergipe TCE-SE 2020 Transparência Transparência 002550/2016
Prefeitura 

Municipal de Carira
Sim

Termo de Ajustamento de Gestão. Prefeitura Municipal de Carira. Portal 

da Transparência. Existência de vício insanável em relação ao 

cumprimento do prazo estipulado no TAG. Pelo Arquivamento. Decisão 

Unânime

Rejeita TAG

162 Sergipe TCE-SE 2021 Educação Educação 109498/2017

Prefeitura 

Municipal de 

Estância

Sim

Relatório de Inspeção. Prefeitura

Municipal de Estância. Celebração de Termo

de Ajustamento de Gestão. Ausência de

cumprimento de parte do pactuado. Pela

Regularidade com ressalva do período

inspecionado, com Determinação. Decisão

unânime.

Regular com ressalvas

163 Sergipe TCE-SE 2017 Educação Educação 109691/2017

Prefeitura 

Municipal de 

Estância

Sim

Relatório de Inspeção. Prefeitura Municipal de Estância. Área Educacional. 

Pela Homologação do Termo de Ajustamento de Gestão aqui apresentado, 

com o estabelecimento das multas acordadas, de responsabilidade 

pessoal do gestor signatário do TAG, conforme previsão na cláusula 8ª, 

§2º.

Aprova TAG
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164 Sergipe TCE-SE 2019 Saúde Saúde TC 2016/201074
PREFEITURA DE 

PROPRIÁ
Sim

EMENTA:

PROCESSO DECORRENTE DE TERMO DE

AJUSTAMENTO DE GESTÃO . COMPROMISSÁRIO: SR.

IOKANAAN SANTANA PREFEITURA DE PROPRIÁ .

RESOLUTIVIDADE DAS NÃO CONFORMIDADES

IDENTIFICADAS NA UNIDADE DE SAÚDE BÁSICA,

CLÍNICA DRA. VERA FEITOSA

Aprova TAG

165 Sergipe TCE-SE 2020
Aperfeiçoamento 

do Controle interno 
Inspeção TC/011497/2019

Prefeitura 

Municipal de 

Malhador

Sim
EMENTA: Termo de Ajustamento de Gestão. Controle Interno. Pela 

Homologação, com penalidades pecuniárias descritas na Cláusula Sétima, 

de responsabilidade pessoal da gestora signatária. Decisão Unânime.
Aprova TAG

166 Sergipe TCE-SE 2019 Saúde Saúde TC/2016/201341
Prefeita Municipal 

de São Francisco
Sim

PROCESSO DECORRENTE DE TERMO DE

AJUSTAMENTO DE GESTÃO . COMPROMISSÁRIO S :

ALTAIR SANTOS NASCIMENTO E HELOIZA SANTOS

PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO . RESOLUTIVIDADE

DAS NÃO CONFORMIDADES IDENTIFICADAS NA S

UNIDADE S DE SAÚDE BÁSICA , CLÍNICA MARIA

LÚCIA SANTOS ARAÚJO E CLÍNICA AGENOR

PINHEIRO DA SILVA

Aprova TAG

167 Sergipe TCE-SE 2019 Saúde Saúde TC/000381/2019

Prefeitura 

Municipal de 

Laranjeiras

Sim

Pela HOMOLOGAÇÃO do Termo de Ajustamento de Gestão, com 

intimação do gestor para que, conforme art. 128, § 1º do Regimento 

Interno deste Tribunal, cumpra os prazos estabelecidos para o 

cumprimento do mesmo.

Aprova TAG

168 Sergipe TCE-SE 2019 Saúde Saúde TC – 007201/2018

Prefeitura 

Municipal de 

Gararu

Sim

Pela HOMOLOGAÇÃO do Termo de Ajustamento de Gestão, com 

intimação do gestor para que, conforme art. 128, § 1º do Regimento 

Interno deste tribunal, cumpra os prazos estabelecidos para o 

cumprimento do mesmo.

Aprova TAG

169 Sergipe TCE-SE 2019 Saúde Saúde TC – 007329/2018
Prefeitura 

Municipal de Capela
Sim

Pela HOMOLOGAÇÃO do Termo de Ajustamento de Gestão, com 

intimação do gestor para que, conforme art. 128, § 1º do Regimento 

Interno deste Tribunal, cumpra os prazos estabelecidos para o 

cumprimento do mesmo.

Aprova TAG

170 Sergipe TCE-SE 2020
Aperfeiçoamento 

do Controle interno 
Inspeção TC/005311/2019

Prefeitura 

Municipal de 

Carmópolis

Sim
Termo de Ajustamento de Gestão. Controle Interno. Pela Homologação, 

com penalidades pecuniárias descritas na Cláusula Terceira, de 

responsabilidade pessoal do gestor signatário. Decisão Unânime.
Aprova TAG

171 Sergipe TCE-SE 2020
Aperfeiçoamento 

do Controle interno 
Inspeção TC-012286/2019

Prefeitura 

Municipal de 

General Maynard

Sim
Termo de Ajustamento de Gestão. Controle Interno. Pela Homologação, 

com penalidades pecuniárias descritas na Cláusula Sétima, de 

responsabilidade pessoal do gestor signatário. Decisão Unânime.
Aprova TAG

172 Sergipe TCE-SE 2020
Aperfeiçoamento 

do Controle interno 
Inspeção TC-013409/2019

Prefeitura 

Municipal de 

Maruim

Sim
Termo de Ajustamento de Gestão. Controle Interno. Pela Homologação, 

com penalidades pecuniárias descritas na Cláusula Sétima, de 

responsabilidade pessoal do gestor signatário. Decisão Unânime.
Aprova TAG

173 Sergipe TCE-SE 2020
Aperfeiçoamento 

do Controle interno 
Inspeção TC-012283/2019

Prefeitura 

Municipal de 

Pacatuba

Sim
Termo de Ajustamento de Gestão. Controle Interno. Pela Homologação, 

com penalidades pecuniárias descritas na Cláusula Sétima, de 

responsabilidade pessoal do gestor signatário. Decisão Unânime.
Aprova TAG

174 Sergipe TCE-SE 2017
Aperfeiçoamento 

do Controle interno 
Inspeção TC – 000191/2017

Prefeitura 

Municipal de 

Riachuelo

Sim Pela Homologação do Termo de Ajustamento de Gestão. Aprova TAG

175 Sergipe TCE-SE 2020
Aperfeiçoamento 

do Controle interno 
Inspeção TC/011158/2019

Prefeitura 

Municipal de 

Rosário do Catete

Sim
Termo de Ajustamento de Gestão. Controle Interno. Pela Homologação, 

com penalidades pecuniárias descritas na Cláusula Sétima, de 

responsabilidade pessoal do gestor signatário. Decisão Unânime.
Aprova TAG

176 Sergipe TCE-SE 2020
Aperfeiçoamento 

do Controle interno 
Inspeção TC/010585/2019

Prefeitura 

Municipal de 

Carmópolis

Sim
Termo de Ajustamento de Gestão. Controle Interno. Pela Homologação, 

com penalidades pecuniárias descritas na Cláusula Sétima, de 

responsabilidade pessoal do gestor signatário. Decisão Unânime.
Aprova TAG

177 Sergipe TCE-SE 2020
Aperfeiçoamento 

do Controle interno 
Inspeção TC/011153/2019)

Prefeitura 

Municipal de 

Maruim

Sim
Termo de Ajustamento de Gestão. Controle Interno. Pela Homologação, 

com penalidades pecuniárias descritas na Cláusula Sétima, de 

responsabilidade pessoal do gestor signatário. Decisão Unânime.
Aprova TAG
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178 Sergipe TCE-SE 2018 Saúde Saúde TC – 007331/2018

Prefeitura 

Municipal de Divina 

Pastora

Sim

Pela HOMOLOGAÇÃO do Termo de Ajustamento de Gestão, com 

intimação do gestor para que, conforme art. 128, § 1º do Regimento 

Interno deste tribunal, cumpra os prazos estabelecidos para o 

cumprimento do mesmo.

Aprova TAG

179 Sergipe TCE-SE 2018 Saúde Saúde TC – 007332/2018

Prefeitura 

Municipal de Feira 

Nova

Sim

Pela HOMOLOGAÇÃO do Termo de Ajustamento de Gestão, com 

intimação do gestor para que, conforme art. 128, § 1º do Regimento 

Interno deste Tribunal, cumpra os prazos estabelecidos para o 

cumprimento do mesmo.

Aprova TAG

180 Sergipe TCE-SE 2019 Saúde Saúde TC – 012814/2018

Prefeitura 

Municipal de 

Malhada dos Bois

Sim

Pela HOMOLOGAÇÃO, por este Plenário, do Termo de Ajustamento de 

Gestão aqui apresentado, com intimação do gestor dessa decisão para 

que, conforme art. 128, § 1º do Regimento Interno deste tribunal, cumpra 

os prazos estabelecidos para o cumprimento do mesmo.

Aprova TAG

181 Sergipe TCE-SE 2019 Saúde Saúde TC – 012815/2018

Prefeitura 

Municipal de Porto 

da Folha

Sim

Pela Homologação, por este Plenário, do Termo de Ajustamento de 

Gestão aqui apresentado, com intimação do gestor dessa decisão para 

que, conforme art. 128, § 1º do Regimento Interno deste tribunal, cumpra 

os prazos estabelecidos para o cumprimento do mesmo.

Aprova TAG

182 Sergipe TCE-SE 2019 Saúde Saúde TC 010173/2018

PREFEITURA 

MUNICIPAL DE 

PROPRIÁ

Sim

MEDIDA PRELIMINAR. PELA HOMOLOGAÇÃO DO TERMO DE 

AJUSTAMENTO DE GESTÃO AQUI APRESENTADO, E PARA CADA ITEM 

OBRIGATÓRIO NÃO INADIMPLIDO SERÁ APLICADA MULTA DE R$ 3.000,00 

(TRÊS MIL REAIS), DE RESPONSABILIDADE PESSOAL E SOLIDÁRIA DOS 

GESTORES COMPROMITENTES DO TAG, CONFORME PREVISÃO NA 

CLÁUSULA 4ª, PARÁGRAFO ÚNICO.

Aprova TAG

183 Sergipe TCE-SE 2019 Saúde Saúde TC – 000382/2019

Prefeitura 

Municipal de Nossa 

Senhora das Dores

Sim

Pela HOMOLOGAÇÃO do Termo de Ajustamento de Gestão, com 

intimação do gestor para que, conforme art. 128, § 1º do Regimento 

Interno deste tribunal, cumpra os prazos estabelecidos para o 

cumprimento do mesmo.

Aprova TAG

184 Tocantins TCE-TO 2019
Despesa com 

pessoal
Despesa com pessoal TAG

Procuradoria Geral 

do Estado – PGE/TO
Não 

Em apreciação, Termo de Ajustamento de Gestão – TAG nº. 01/2019, 

celebrado entre o Estado do Tocantins,pessoa jurídica de direito público 

interno, representado pela Procuradoria Geral do Estado-PGE, mais 

especificamente peloProcurador-Geral do Estado, Senhor Nivair Vieira de 

Borges, nos termos do art. 1º, inciso I, da Lei Complementar nº. 

020/1999,e o Tribunal de Contas do Estado do Tocantins.

Aprova TAG

185 Goiás TCM TCM-GO 2019
Despesa com 

pessoal
Cargo Comissionado 08208/19

Mun. Brazabrantes

(Prefeito e 

Secretário de 

Finanças)

Sim
TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO. PODER EXECUTIVO. AÇÕES PARA 

ADEQUAÇÃO DO QUANTITATIVO DE CARGOS COMISSIONADOS E 

EFETIVOS. HOMOLOGAÇÃO.
Aprova TAG

186 Goiás TCM TCM-GO 2021
Despesa com 

pessoal
Cargo comisonado 05562/18

Secretaria 

Municipal de 

Educação do Mun. 

de Rio Verde

Sim

REPRESENTAÇÃO. SERVIDORES COMISSIONADOS EXERCENDO FUNÇÕES 

DE CARGOS DE PROVIMENTO EFETIVO NO ÂMBITO DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PROPOSTA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE 

GESTÃO (TAG) PROPOSTO PELO PREFEITO. SOBRESTAMENTO DOS AUTOS 

ATÉ A HOMOLOGAÇÃO OU NÃO DO TAG PELO PLENO.

Aprova TAG

187 Goiás TCM TCM-GO 2021
Despesa com 

pessoal
Cargo comissonado 14360/18

Secretaria

Municipal de 

Desenvolvimento 

Econômico 

Sustentável do 

Município de Rio 

Verde

Sim

DENÚNCIA. SERVIDORAS COMISSIONADAS QUE EXERCEM 

IRREGULARMENTE AS FUNÇÕES DE APAC - AGENTE DE PROTEÇÃO DA 

AVIAÇÃO CIVIL. PROPOSTA DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO 

(TAG) PROPOSTO PELO PREFEITO. SOBRESTAMENTO DOS AUTOS ATÉ A 

HOMOLOGAÇÃO OU NÃO DO TAG PELO PLENO.

Aprova TAG



APÊNDICE B - Tabela classificação TAGs por Tribunal

Estado TCE (sigla) Ano Tema central Temas relacionados
nº do Processo

(tipo)
Interessados

Interessado é 

Município (sim / 

não)

Informação do acórdão e/ou documento
Tipo de documento

APÊNDICE B - Tabela classificação TAGs por Tribunal

188 Goiás TCM TCM-GO 2021 Educação

Educação (compra de 

produtos destinados à 

alimentação)

09864/2019
Fundo Municipal de 

Educação (FME)
Não 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. HOMOLOGAR AUDITORIA DE 

CONFORMIDADE. PROPOSTA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO 

DE GESTÃO – TAG, ENTRE O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO 

ESTADO DE GOIÁS E O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO 

DE RIO VERDE. FISCALIZAÇÃO A RESPEITO DE CONTRATAÇÃO DE 

TERCEIROS PARA COMPRA DE PRODUTOS DESTINADOS À ALIMENTAÇÃO 

ESCOLAR EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. [...] 

Aprova TAG

189 Pará TCM TCM-PA 2021
Contratação de 

serviços

Contratação de empresa 

de limpeza pública
Notícia

Prefeitura 

Municipal de 

Parauapebas

Sim

Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) celebrado entre a Corte de 

Contas, o Ministério Público de Contas dos Municípios do Pará MPCM) e a 

Prefeitura Municipal de Parauapebas, que tem como objetivo pactuar a 

adequação dos procedimentos administrativos de contratação de empresa 

especializada em serviços de limpeza públicos, bem como o 

acompanhamento da execução dos contratos firmados pelas unidades 

gestoras do Poder Executivo do Município.

Notícia sobre aprovação TAG

190 Pará TCM TCM-PA 2021 Saúde Saúde TAG 002/2021 Município de Belém Sim

TAG que tem por objetivo pactuar a adequação extraordinária dos 

procedimentos administrativos de contratação temporária e remuneração 

de médicos no município de Belém, destinados ao enfrentamento da 

pandemia do “NOVO CORONAVÍRUS” (COVID 19) em  observância aos 

termos d o art. 37, incisos IX, X e XI, da CF/88 c/c Instrução Normativa n.º 

02/2020/TCM PA e Lei Municip al n .º 7 453 1989, alterada pela Lei 

Municipal n º 7.834 /97

Próprio TAG

191 Pará TCM TCM-PA 2020 Saúde Saúde TAG 001/2020 Município de Belém Sim

TAG que tem por objetivo pactuar a adequação extraordinária dos 

procedimentos administrativos de contratação temporária e remuneração 

de médicos no município de Belém, destinados ao enfrentamento da 

pandemia do “NOVO CORONAVÍRUS” (COVID 19) em  bservância aos 

termos d o art. 37, incisos IX, X e XI, da CF/88 c/c Instrução Normativa n.º 

02/2020/TCM PA e Lei Municip al n .º 7 453 1989, alterada pela Lei 

Municipal n º 7.834 /97

Próprio TAG

192 Pará TCM TCM-PA 2017 Transparência
Lei de Acesso à 

Informação
TAG 277/2017

Prefeitura 

Municipal de 

Prainha

Sim
Pactua com a CÂMARA MUNICIPAL DE PRAINHA a adequação à Lei de 

Acesso à Informação
Próprio TAG

193 Pará TCM TCM-PA 2017 Transparência
Lei de Acesso à 

Informação
TAG 254/2017

Prefeitura 

Municipal de 

Belterra

Sim
Pactua com a CÂMARA MUNICIPAL DE BELTERRA a adequação à Lei de 

Acesso à Informação
Próprio TAG

194 Pará TCM TCM-PA 2016 Transparência
Lei de Acesso à 

Informação
TAG 29/2016

Prefeitura 

Municipal de 

Muaná

Sim
Pactua com a CÂMARA MUNICIPAL DE MUANÁ a adequação à Lei de 

Acesso à Informação
Próprio TAG

195 Pará TCM TCM-PA 2016 Transparência
Lei de Acesso à 

Informação
TAG 25/2016

Prefeitura 

Municipal de 

Melgaço

Sim
Pactua com a CÂMARA MUNICIPAL DE Melgaçi a adequação à Lei de 

Acesso à Informação
Próprio TAG

196 Pará TCM TCM-PA 2016 Transparência
Lei de Acesso à 

Informação
TAG 139/2016

Prefeitura 

Municipal de 

Marabá

Sim
Pactua com a CÂMARA MUNICIPAL DE MARABÁ a adequação à Lei de 

Acesso à Informação
Próprio TAG



APÊNDICE C – Questionário enviado aos Tribunais de Contas 
 

Nome do Tribunal: 
Nome e e-mail da pessoa respondente: 
Data: ___/____/____ 

 
PESQUISA (respostas ______) 

TAG (Termo de Ajustamento de Gestão) também denominado Pacto de Adequação de Conduta Técnico- 

Operacional, Termos de Ajuste de Gestão, Termos de Compromissos de Gestão 

  

(1)   Quantos TAGs foram firmados no âmbito deste Tribunal? 

  
a) Informe a quantidade exata e/ou estimada _________________ 

       (caso não tenha TAGs, preencha com o numeral “0” (zero)) 

  

  

(2)   Em relação a quantidade informada na pergunta anterior, indicar o 
número exato ou estimado de: 
a)   TAGs cumpridos _________ 

b)  TAGs parcialmente cumpridos _______ 

c)  TAGs firmados e posteriormente extintos_______ 

d) TAGs homologados e não cumpridos ____________ 

e)  TAGs em andamento _________ 

Obs.: Consideram-se TAGs cumpridos aqueles com decisão Regular. 

 

(3) Os TAGs cumpridos podem ser considerados instrumentos para o 
aperfeiçoamento da governança de políticas públicas? 

a)  Sim 

b)  Não 

c)  Ainda não avaliamos nessa perspectiva 

  

(4) Assinale o meio pelo qual esse Tribunal disponibiliza aos interessados o 
acesso à integra do conteúdo dos TAGs (pode anotar mais de uma): 

(  ) Consulta por tema em jurisprudência   

(  ) Boletim de Jurisprudência 

(  ) Apenas no próprio processo da formulação do Termo 

(  )  Há link próprio de acesso aos TAGs 

(  ) Todas anteriores 

(  ) Ainda não há consolidação para disponibilização 

Por fim, caso esse Tribunal possua algum estudo/relatório que contemple respostas 

aos questionamentos, peço, por gentileza, que indique o link para acesso. 

 
 
 



APÊNDICE D - Quadro comparativo legislação TAG x PLC SP 60/2015

Disposição sobre
MINAS GERAIS

LC 120 DE 15/12/2011

GOIÁS

Resolução Normativa 006/2012

AMAPÁ

Resolução  TCE 172/2017

BAHIA

Resolução n 000084/2020 10/12/2020

CEARÁ

Lei 16.819 de 08/01/2019 alterou Lei 

12509/1995

MATO GROSSO DO SUL

Resolução TCE 81 05/09/2018

SANTA CATARINA

 LC nº 202 de 15/12/2000, alterada pela LC 769 de 

08/01/2021

SÃO PAULO

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 60, DE 2015

Legitimados 

§ 1º O Termo de Ajustamento a que se refere o 

caput poderá ser proposto pelo  Tribunal de Contas 

ou pelos Poderes, órgãos e entidades por ele 

controlados, desde que não  limite a competência 

discricionária do gestor.

Art. 3º - O TAG poderá ser proposto pelas seguintes 

autoridades, desde que não limite a competência 

discricionária do gestor:

I – Relator de processo em tramitação no Tribunal de 

Contas, para regularização de ato ou fato relacionado 

ao objeto do processo de sua relatoria;

II – Presidente do Tribunal de Contas, quando se 

tratar de matéria de repercussão geral; e

III - Responsáveis pelos Poderes, órgão ou entidades 

controladas pelo Tribunal de Contas do Estado.

Parágrafo único. Não será admitida a proposição de 

TAG por particulares

Art. 9º São legitimados para propor o Termo de Ajustamento de 

Gestão:

I– o Presidente do Tribunal de Contas, quando se tratar de matéria 

de repercussão geral;

II– o Conselheiro, relativamente aos processos, procedimentos ou 

atos de sua relatoria;

III– os responsáveis pelos Poderes, órgãos ou entidades controladas 

pelo Tribunal de Contas;

IV– o Auditor, quando em substituição a Conselheiro.

§1º O Ministério Público de Contas, o órgão de controle externo e as 

Comissões de Auditoria podem pleitear, incidental ou 

autonomamente, a celebração de Termo de Ajustamento de Gestão.

[...]

§4° Não se admitirá proposta de Termo de Ajustamento de Gestão 

por particulares.

Art. 8º São legitimados à propositura do Termo de 

Ajustamento de Gestão (TAG):

I – Conselheiro Relator;

II – Ministério Público de Contas;

III – Coordenador de Coordenadorias de Controle Externo;

IV – Responsáveis por poderes, órgãos ou entidades 

jurisdicionadas

Art. 41-D O Termo de Ajustamento de Gestão, 

desde que não limite a competência 

discricionária do gestor, poderá ser proposto 

pelas seguintes autoridades:

 I - Conselheiro ou Auditor, para regularização 

de ato ou procedimento relacionado a 

processo de sua relatoria;

 II - Conselheiro Presidente do Tribunal;

 III - Gestores responsáveis pelos Poderes, 

órgãos ou entidades submetidos ao controle do 

Tribunal; 

 IV - Procurador-Geral de Contas. 

Art. 5º. São legitimados a propor o TAG e 

assinam como signatários:

I – o Conselheiro, para fins de regularização de 

ato ou procedimento relacionado a processo de 

sua relatoria;

II – os Gestores, no exercício de sua 

competência discricionária, responsáveis pelos 

Poderes, órgãos ou entidades, sujeitos ao 

controle do Tribunal;

III – o Presidente do Tribunal, nos demais casos.

LC n. 769/2021

Art. 36-A, § 1º O Termo de Ajustamento de Gestão 

a que se refere o caput poderá ser proposto pelo 

Tribunal de Contas, pelos titulares de Poderes, e 

respectivos órgãos e entidades por ele 

controlados, do Estado ou dos Municípios ou pelo 

Ministério Público junto ao Tribunal de Contas, 

desde que não limite a competência discricionária 

do gestor.

Artigo 31-B – O TAG poderá ser proposto pelo Tribunal 

de Contas, pelo Ministério Público ou pelos Poderes, 

órgãos e entidades controlados, desde que não limite 

a competência discricionária do gestor.

Prescrição 

RESOLUÇÃO Nº 12/2008 (regimento interno TCE) Das 

causas que suspendem a prescrição

II – a vigência de Termo de Ajustamento de Gestão, 

desde a data da celebração; 

(Incluído pelo art. 1º da Resolução nº 17/2014, de 

08/10/2014)

Art. 2º, §2º O Termo de Ajustamento de Gestão suspenderá a 

prescrição em favor da Administração.

Art. 17 O Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) passa a 

produzir efeitos com a publicação da homologação no Diário 

Oficial Eletrônico do Tribunal de Contas do Estado da Bahia, 

e:

I – Suspenderá o curso do prazo prescricional quanto às 

irregularidades que compõem seu objeto e aos seus 

signatários; [...]

§1º Havendo mais de uma unidade orçamentária, a 

suspensão do curso do prazo prescricional e o 

sobrestamento do trâmite do processo originário somente 

ocorrerá em relação àquela que formalizar o interesse em 

firmar o TAG.

Art. 64-A A pretensão punitiva do Tribunal, no 

âmbito de processos de contas ou da 

fiscalização a cargo do Tribunal, prescreve em 5 

(cinco) anos.

§ 1º O prazo previsto no caput é contado:

 I - no caso de prestação de contas anual, do 

dia seguinte ao do encerramento do prazo para 

seu encaminhamento ao Tribunal;

 II - nos demais casos, da data em que foi 

constatada a prática do ato.

 § 2º Interrompe-se a prescrição pela autuação 

do processo no Tribunal, assim como pelo seu 

julgamento.

Art. 64-B Nos processos que envolvam contas 

municipais, o prazo de prescrição tem termo 

inicial na data de vigência da Lei Estadual nº 

15.516, de 6 de janeiro de 2014. 

LC n. 769/2021

Art. 36-A, § 3º Fica interrompida a prescrição da 

pretensão punitiva do Tribunal, prevista no § 2º 

deste artigo, bem como a fluência do prazo 

processual extintivo previsto no art. 24-A desta Lei 

Orgânica, a partir da publicação da decisão do 

Tribunal Pleno que homologou o Termo de 

Ajustamento de Gestão.

Da prescrição

Artigo 112-A – A pretensão punitiva do Estado, nas 

matérias de competência do Tribunal de Contas, 

prescreve no prazo de cinco anos.

§ 1º – O termo inicial do prazo de prescrição será a 

data: 

1 – da autuação de feito no Tribunal de Contas, nos 

casos de prestação e tomada de contas;

2 – da autuação de feito no Tribunal de Contas, nos 

casos de obrigação imposta por lei ou ato normativo;

3 – da ocorrência do fato, nos demais casos. 

§ 2º – A prescrição será reconhecida de ofício, 

mediante provocação do Ministério Público ou a 

requerimento da parte interessada. 

Artigo 112-B – São causas interruptivas da prescrição:

I – a decisão que determinar a realização de inspeção, 

verificação, exame ou qualquer outro ato de 

fiscalização cujo objeto seja suscetível de sanção a ser 

aplicada pelo Tribunal de Contas;

II – a autuação de feito no Tribunal de Contas nos 

casos de prestação e tomada de contas;

III – a autuação de feito no Tribunal de Contas em 

virtude de obrigação imposta por lei ou ato normativo;

IV – a instauração de tomada de contas especial pelo 

Vedação

ART. 93-A 

§ 3º É vedada a assinatura de Termo de Ajustamento 

de Gestão nos casos em que 

esteja previamente configurado o desvio de recursos 

públicos e nos casos de processos com 

decisão definitiva irrecorrível.

Art. 5º - É vedada a assinatura de TAG nos casos em 

que esteja previamente configurado o desvio de 

recursos públicos e nos casos de processos com 

decisão definiTva irrecorrível.

Art.10 É vedada a assinatura de Termo de Ajustamento de Gestão 

nos seguintes casos:

I– em situações que configurem indícios de improbidade 

administrativa que causem enriquecimento ilícito ou prejuízo ao 

erário;

II– quando houver processo com decisão definitiva irrecorrível sobre 

a matéria;

III– quando implicar em renúncia de receita pública;

IV– quando implicar em redução dos percentuais constitucionais e 

legais mínimos de investimento, a exemplo das áreas de saúde e 

educação;

V- caso esteja previamente configurado desvio de recursos públicos;

VI– sobre ato ou procedimento cuja regularização não seja possível;

VII– sobre ato ou procedimento objeto de Termo de Ajustamento de 

Gestão rejeitado ou não homologado;

VIII– com gestor que tenha descumprido metas e obrigações 

assumidas por meio de Termo de Ajustamento de Gestão, até o final 

de sua gestão.

Art. 9º O Termo de Ajustamento de Gestão (TAG) será 

cabível nos casos em que a regularização voluntária dos atos 

e procedimentos administrativos sujeitos à fiscalização do 

Tribunal permita suspender ou afastar a aplicação de 

penalidades ou sanções, sendo vedada a sua celebração:

I - sobre ato ou procedimento relacionado ao cumprimento 

de limites constitucionais e legais;

II - sobre ato ou procedimento que configure má-fé, dolo, 

crime, indício de improbidade administrativa ou desvio de 

recursos públicos;

III - sobre ato ou procedimento apreciado em processo com 

decisão definitiva;

IV - sobre ato ou procedimento cuja regularização já não for 

possível;

V - quando implicar renúncia de receita pública, ressalvados 

os casos de multas aplicadas pelo Tribunal;

VI - sobre ato ou procedimento objeto de Termo de 

Ajustamento de Gestão (TAG) rejeitado ou não homologado;

VII - com gestor signatário de Termo de Ajustamento de 

Gestão (TAG) em execução, em relação aos mesmos 

processos indicados no art. 10, inciso I, desta Resolução.

VIII - com Unidade Gestora (UG) que tenha descumprido 

obrigações assumidas por meio de Termo de Ajustamento de 

Gestão (TAG), pelo prazo de até 02 (dois) anos após a 

Art. 41-B, Parágrafo único. Não será possível a 

celebração de Termo de Ajustamento de 

Gestão às contas de governo. 

Art. 41-C É vedada a celebração de Termo de 

Ajustamento de Gestão:

 I - caso esteja previamente configurado o 

desvio de recursos públicos;

 II - sobre ato ou procedimento objeto de 

Termo de Ajustamento de Gestão rejeitado ou 

não homologado;

 III - com gestor signatário de Termo de 

Ajustamento de Gestão em execução, sobre a 

mesma matéria;

 IV - com gestor que tenha descumprido metas 

e obrigações assumidas por meio de Termo de 

Ajustamento de Gestão, até o final da sua 

gestão;

 V - quando estiver configurado ato doloso de 

improbidade administrativa, com dano ao 

erário. 

Art. 3º. É vedada a celebração do TAG:

I – sobre ato ou fato impugnado que 

contenham indícios de desvio de recursos 

públicos ou de crime de improbidade 

administrativa;

II – em Contas Anuais de Governo;

III – sobre ato ou procedimento cuja 

regularização não seja possível;

IV – que contenha disposição que implique 

renúncia de receita pública;

V – sobre objeto apreciado em processo com 

decisão irrecorrível;

VI – em matéria objeto de TAG homologado;

VII – em proposta rejeitada anteriormente;

VIII – com gestor que tenha descumprido metas 

e obrigações em outro TAG, na mesma gestão.

IX – no período de 180 (cento e oitenta) dias 

antes das eleições na esfera em que estiver 

inserido o gestor competente;

X – sobre ato ou procedimento relacionado ao 

cumprimento de limites constitucionais

LC n. 769/2021

Art. 36-A, § 4º É vedada a celebração de TAG:

I – caso esteja previamente configurado o 

desfalque, desvio de dinheiro, bens e valores 

públicos;

II – sobre ato ou procedimento apreciado em 

processo com decisão irrecorrível sobre a mesma 

matéria;

III – sobre ato ou procedimento objeto de TAG 

não homologado;

IV – com gestor signatário de TAG em execução, 

sobre a mesma matéria;

V – com gestor que tenha descumprido metas e 

obrigações assumidas por meio de TAG, até o final 

de sua gestão;

VI – caso proposto no período de 180 (cento e 

oitenta) dias antes das eleições na esfera de 

Governo a qual a unidade gestora estiver 

vinculada.

art. 31 - B [...]

Parágrafo único – É vedada a celebração de TAG:

1 – ao se verificarem indícios de improbidade 

administrativa; 

2 – no processo em que houver sido prolatada decisão 

de mérito irrecorrível; 

3 – quando implicar renúncia de receita pública, salvo 

se esta decorrer de multa aplicada pelo Tribunal; 

4 – quando implicar violação dos limites mínimos, 

fixados em norma constitucional, para o montante dos 

investimentos públicos.

Notificação de terceiros

ART.93-A § 4º Nos casos em que o Termo de 

Ajustamento de Gestão impuser obrigações a 

particulares, por via direta ou reflexa, estes serão 

notificados previamente, observado o devido 

processo legal.

Art. 6º - Nos casos em que o TAG impuser obrigações 

a particulares, por via direta ou reflexa, esses serão 

notificados previamente, observado o devido 

processo legal.

Art. 5º. Na possibilidade de o Termo de Ajustamento de Gestão 

impor obrigações a particulares, por via direta ou reflexa, o Tribunal 

Pleno fará a notificação prévia destes acerca do inteiro teor da 

minuta do Termo, nos termos da lei, observado o devido processo 

legal.

Art. 6º, §3º Nos casos em que o Termo de Ajustamento de 

Gestão (TAG) atingir a esfera jurídica de terceiros, por via 

direta ou reflexa, estes serão notificados previamente, 

observado o devido processo legal e os prazos fixados na Lei 

Orgânica e no Regimento Interno do Tribunal de Contas do 

Estado da Bahia.

Art. 41-K Nas hipóteses em que a celebração do 

Termo de Ajustamento de Gestão implicar, por 

via direta ou reflexa, obrigações a particular, o 

Relator o notificará acerca do inteiro teor da 

minuta do Termo.

 Parágrafo único. O prazo para o particular 

manifestar-se é de 15 (quinze) dias contados da 

juntada do aviso de recebimento da notificação 

efetivada por via postal. 

Art.31 - C

 Parágrafo único – Nos casos em que o TAG impuser 

obrigações a particulares, por via direta ou reflexa, 

estes serão notificados previamente.

QUADRO COMPARATIVO LEGISLAÇÃO (2 MAIS ANTIGAS E 5 RECENTES) - com o fim de sugerir aperfeiçoamento ou recorte no Projeto de Lei de SP
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QUADRO COMPARATIVO LEGISLAÇÃO (2 MAIS ANTIGAS E 5 RECENTES) - com o fim de sugerir aperfeiçoamento ou recorte no Projeto de Lei de SP

Estrutura do TAG

Art.2º O Termo de Ajustamento de Gestão - TAG é 

instrumento de controle consensual, celebrado entre 

o Tribunal de Contas do Estado de Goiás e o 

responsável pelo Poder, órgão ou entidade 

submetido ao seu controle, e conterá:

I - a identificação precisa do órgão ou da entidade 

controlada, com CNPJ, bem como nome da 

autoridade competente, CPF, RG, matrícula 

funcional, endereço funcional, endereço residencial, 

estado civil, celular e e-mail institucional;

II - discriminação das obrigações e metas ajustadas, 

individualizadas, com indicação do setor responsável 

pela implementação da medida, contemplando os 

indicadores necessários para comprovar o 

atingimento dessas metas;

III - cronograma de prazos para implementação das 

obrigações assumidas, incluindo o prazo 

estabelecido para a comprovação do adimplemento 

perante o Tribunal de Contas;

IV - expressa adesão de todos os signatários às suas 

disposições, vinculando as Secretarias de 

Planejamento e da Fazenda, respectivamente, 

quanto ao cumprimento das obrigações que 

requeiram previsão orçamentária e financeira, dando 

Art. 3º O Termo de Ajustamento de Gestão deve conter, entre outras 

cláusulas:

I– identificação detalhada do gestor responsável e do Poder, órgão 

ou entidade envolvidos;

II– anexo contendo Plano de Ajustamento de Gestão, com as 

seguintes especificações:

a) relação das recomendações, providências e obrigações 

estabelecidas pelo Tribunal de Contas;

b) descrição das obrigações e metas assumidas pelo responsável, 

diante das condições estabelecidas pelo Tribunal de Contas;

c) prazos para execução das obrigações e metas assumidas;

III– expressa adesão de todos os signatários às suas disposições e a 

ciência de que eventual descumprimento voluntário das cláusulas 

pactuadas implicará caracterização de má-fé e dolo de violação à 

ordem jurídica;

IV– forma de monitoramento do ajuste;

V– sanções a serem aplicadas em caso de descumprimento, total ou 

parcial, dos ajustes pactuados, especificando-se expressamente o 

valor e o prazo para pagamento da multa pertinente;

VI– outros elementos necessários ao seu fiel cumprimento.

Art. 12, II, e) o Relator responsável promoverá Juízo de 

Admissibilidade da proposta de Termo de Ajustamento de Gestão, 

Art. 10 São elementos essenciais ao Termo de Ajustamento 

de Gestão (TAG):

I – a definição precisa do objeto do ajuste, com a indicação 

específica dos atos e procedimentos abrangidos e 

identificação dos processos de controle externo, vinculados 

ao TAG;

II - a identificação precisa do órgão ou da entidade 

controlada, com CNPJ, bem como nome da autoridade 

competente, CPF, RG, cargo ou função pública, matrícula 

funcional, endereço funcional, endereço residencial, estado 

civil, celular e e-mail institucional;

III - discriminação das obrigações e metas ajustadas, 

individualizadas, com indicação do setor responsável pela 

implementação de cada atividade e ação, contemplando os 

indicadores necessários à verificação do atingimento dessas 

metas;

IV - cronograma de prazos para implementação das 

obrigações conciliadas;

V - expressa adesão de todos os signatários às suas 

disposições, dando-se ciência de que eventual 

descumprimento voluntário das cláusulas pactuadas poderá 

implicar a caracterização de dolo e na violação à ordem 

jurídica;

VI - a fixação do prazo de remessa ao Tribunal de Contas da 

Art. 41-B O Termo de Ajustamento de Gestão, 

instrumento de controle consensual celebrado 

entre o Tribunal de Contas e o gestor 

responsável pelo Poder, órgão ou entidade 

submetido ao seu controle, conterá:

 I - a identificação precisa do gestor 

responsável e do Poder, órgão ou entidade 

envolvidos;

 II - as obrigações e metas assumidas pelo 

responsável;

 III - os prazos para a implementação das 

obrigações e metas assumidas;

 IV - as sanções a serem aplicadas em caso de 

não se atingirem as metas ou inadimplemento 

das obrigações; e

 V - outros elementos necessários ao seu fiel 

cumprimento. 

Art. 2º. O TAG, por consistir medida de exceção, 

será devidamente fundamentado e deverá 

conter, no mínimo, os seguintes elementos:

I – referir-se a matéria de competência do 

Tribunal;

II – identificação do órgão ou entidade, gestor 

responsável e período de gestão;

III – justificativa fundamentada para sua 

proposição;

IV – número de autuação, quando se referir a 

ato ou a procedimento objeto de processos em 

andamento no Tribunal de Contas;

V – descrição dos fatos irregulares que 

ensejaram a formalização do TAG;

VI – identificação precisa das obrigações 

ajustadas e metas assumidas;

VII – cronograma e prazos para a 

implementação das obrigações e metas 

assumidas;

VIII – as sanções cabíveis no caso de 

descumprimento total ou parcial do TAG;

IX – cláusulas que viabilizem o monitoramento 

do cumprimento do pactuado;

X – outros elementos necessários ao seu fiel 

Artigo 31-C – Do documento de formalização do TAG 

deverá constar, dentre outros elementos: 

I – a identificação precisa da obrigação ajustada e da 

autoridade responsável pelo seu cumprimento; 

II – a fixação de prazo para o cumprimento da 

obrigação e comprovação perante o Tribunal de 

Contas; 

III – a expressa adesão de todos os signatários às suas 

disposições; 

IV – as sanções cabíveis no caso de descumprimento 

do termo, inclusive o valor da multa a ser aplicada.

Efeitos do TAG

ART. 93-A § 5º Os efeitos decorrentes da celebração 

de Termo de Ajustamento de Gestão não serão 

retroativos se resultarem no desfazimento de atos 

administrativos ampliativos de direito, salvo no caso 

de comprovada má-fé

Art. 7º - Os efeitos decorrentes da celebração de 

TAG não serão retroativos, se resultarem no 

desfazimento de atos administrativos ampliativos de 

direito, salvo no caso de comprovada má fé.

Art. 14 Os efeitos decorrentes da celebração do Termo de 

Ajustamento de Gestão não serão retroativos se resultarem no 

desfazimento de atos administrativos ampliativos de direito, salvo 

no caso de comprovada má-fé.

Art. 27 Os efeitos decorrentes da celebração do Termo de 

Ajustamento de Gestão (TAG) não serão retroativos se 

resultarem no desfazimento de atos administrativos 

ampliativos de direito, salvo no caso de comprovada má-fé.

Artigo 31-D – Não serão retroativos os efeitos 

decorrentes da celebração do TAG, se resultarem na 

invalidação de atos administrativos ampliativos de 

direito, salvo no caso de comprovada má-fé.

Descumprimento do TAG

§ 6º O não cumprimento das obrigações previstas no 

Termo de Ajustamento de Gestão pelas autoridades 

signatárias enseja sua automática rescisão.

§ 7º Cumpridas as obrigações previstas no Termo de 

Ajustamento de Gestão, o  processo relativo aos atos 

e procedimentos objeto do termo será arquivado.

Art. 16 - Findo o prazo estabelecido no TAG, o 

Relator terá até 30 (trinta) dias para propor ao 

Tribunal Pleno: [...]

II – se descumpridas as obrigações previstas no TAG, 

em virtude da sua rescisão automática, a aplicação 

da multa prevista no instrumento.

§ 2º - Na hipótese do inciso II, se o TAG encontrar-se 

apensado a processo principal, este retomará o seu 

curso regular, sem prejuízo da apuração dos atos e 

aplicação de sanções cabíveis.

Art. 3º O Termo de Ajustamento de Gestão deve conter, entre outras 

cláusulas: [...]

III – expressa adesão de todos os signatários às suas disposições e a 

ciência de que eventual descumprimento voluntário das cláusulas 

pactuadas implicará caracterização de má-fé e dolo de violação à 

ordem jurídica;

V – sanções a serem aplicadas em caso de descumprimento, total ou 

parcial, dos ajustes pactuados, especificando-se expressamente o 

valor e o prazo para pagamento da multa pertinente;

Art. 16, II- descumpridas as obrigações ou metas assumidas, total ou 

parcialmente, aplicarse-á multa, observado o disposto no art. 3º, V, 

desta Resolução, prosseguindo-se eventual processo ou 

procedimento sobre a matéria objeto do ajuste. 

Art. 18 Constatado o descumprimento das obrigações 

pactuadas, no relatório parcial de acompanhamento, o prazo 

prescricional retomará o curso e o Tribunal Pleno poderá 

decidir pela:

I – aplicação, ainda que parcial, das sanções previstas no 

Termo de Ajustamento de Gestão (TAG);

II – rescisão unilateral pelo Tribunal de Contas do termo de 

Ajustamento de Gestão (TAG) com consequente declaração 

de reconhecimento da irregularidade e na exigibilidade 

imediata das sanções pactuadas;

Art. 19 Constatado o descumprimento das obrigações 

pactuadas, no relatório conclusivo de acompanhamento, o 

Tribunal Pleno poderá:

II – se descumpridas as obrigações assumidas:

a) exigir imediatamente as sanções pactuadas;

b) declarar a irregularidade das contas do gestor responsável;

c) aplicar a sanção prevista no art. 36 da Lei Complementar 

Estadual nº 005/1991.

Art. 41-O Findo o prazo estabelecido no Termo 

de Ajustamento de Gestão para o cumprimento 

das obrigações e metas assumidas, o Relator, 

ouvido o Ministério Público junto ao Tribunal, 

proporá ao Tribunal Pleno: [...]

II - aplicação das sanções previstas no Termo 

de Ajustamento de Gestão, se descumpridas as 

obrigações ou metas assumidas. 

Art. 16. Recebido o processo do TAG do 

Ministério Público de Contas, o Relator se 

manifestará pelo:

III – total descumprimento das obrigações e:

a) determinará o desapensamento dos 

processos, quando houver, para seguimento do 

trâmite Regimental;

b) converterá o TAG em processo de Apuração 

de Infração para aplicação das sanções previstas 

no Termo.

LC n. 769/2021

Art. 36-A, § 5º (Vetado) 

§ 6º O não cumprimento das obrigações previstas 

no Termo de Ajustamento de Gestão pelas 

autoridades signatárias enseja sua rescisão, 

retornando o processo de fiscalização ao seu 

estado anterior, prosseguindo a instrução, 

incluindo a aplicação das sanções cabíveis, se for o 

caso.

LC n. 202 de 2000

Art. 70. O Tribunal poderá aplicar multa de até 

cinco mil reais aos responsáveis por:

VIII – descumprimento de Termo de Ajustamento 

de Gestão (TAG)

Artigo 31-E – Do não cumprimento das obrigações 

previstas no TAG pelas autoridades signatárias 

resultará a sua automática rescisão.

“Artigo 104 – (O Tribunal de Contas poderá aplicar 

multa de até 2.000 (duas mil) vezes o valor da Unidade 

Fiscal do Estado de São Paulo (UFESP) ou outro valor 

unitário que venha a substituí-la, aos responsáveis 

por:

VII – descumprimento de obrigação constante de 

Termo de Ajustamento de Gestão.” (NR).

Cabe recurso da decisão 

homolagória do TAG?

Artigo 3º – Acrescente-se ao artigo 52 da Lei 

Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, 

parágrafo único com a seguinte redação:

“Artigo 52 – (...)

Parágrafo único – São irrecorríveis as decisões 

homologatórias de Termos de Ajustamento de 

Gestão.” (NR).



APÊNDICE E – Roteiro de entrevista com Secretário Diretor-Geral (TCE-SP) 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 
ENTREVISTADO: Dr. Sérgio Ciqueira Rossi, secretário Diretor-Geral do TCE-

SP 
Data: 09/12/2021 
Pesquisadora: Marcela C. Arruda Nunes (mestranda em gestão e políticas públicas 

– FGV-SP) 

 

Pesquisa/entrevista 

TEMA GERAL: TAG (Termo de Ajustamento de Gestão) 

CONTEXTO: (...)  

PERGUNTAS 

(1) Das ações atualmente efetivadas pelo TCESP (exemplo, IEG-M..), quais o Sr. 

considera que mais contribuem para governança das políticas públicas? Cite 

pelo menos duas, esclarecendo o motivo dessa compreensão. 

(2) As publicações dos resultados do IEG-M , no ponto de vista do TCESP, trazem 

impactos positivos para melhorias das políticas públicas ou ainda se verifica 

dificuldade de compreensão por parte dos gestores em relação aos critérios do 

referido índice? 

(3) O TCESP, – aparentemente, tem posicionamento desfavorável acerca do TAG 

–, há alguma discussão em curso sobre o tema (além do que sabemos sobre o 

PL 60/2015, Autoria Caio França)? Em caso afirmativo, poderia esclarecer 

qual seria a discussão ou a crítica ainda presente sobre o uso do referido 

instrumento? 

(4) Sabe se já foi firmado – no âmbito do TCESP – algum pacto que se assemelhe 

com o TAG? Se sim, qual. 

(5) Considerando a visibilidade que o TCESP tem acerca dos problemas públicos, 

considera que o Termo de Ajustamento de Gestão também pode servir como 

instrumento para o aperfeiçoamento das políticas públicas de competência dos 

entes municipais? 

(6) Alguma consideração complementar? (livre) 

 

Por favor, informar se concorda que as respostas às questões acima podem 
ser divulgadas na integra no trabalho acadêmico. 

 Sim (  )       Não (   ) 

Solicitamos a gentileza da não divulgação do tema aqui tratado, sem a prévia 

permissão da autora. 



 A seguir, íntegra das respostas recebidas diretamente do Entrevistado: 

 

 

 



APÊNDICE F – Links (sítios eletrônicos) dos Tribunais de Contas com iniciativas no 

controle das políticas públicas 

 

Links dos projetos em trâmite nos Tribunais de Contas brasileiros com iniciativas acerca 

do controle das políticas públicas: 

 

- TCU:  

https://portal.tcu.gov.br/governanca/projetos-relacionados/governanca-de-politicas-

publicas/  

- TCE-AC: 

 http://www.tce.ac.gov.br/servicos/iegm-tceac/o-que-e-iegm/  

- TCE-AL:  

https://www.tceal.tc.br/iegm_docs/  

- TCE-AP:  

https://www.tce.ap.gov.br/iegm  

- TCE-AM: 

 https://www.tce.am.gov.br/portal/?page_id=16205  

– TCE-CE: 

 https://www.tce.ce.gov.br/jurisdicionado/iegm  

–TCE-ES:  

https://cidades.tce.es.gov.br/IEGM/2015/iIEGM, 

https://cidades.tce.es.gov.br/estado/2018/iege, 

https://cidades.tce.es.gov.br/estado/2018/iege, 

https://cidades.tce.es.gov.br/transparencia-portal/2015/executivo 

https://cidades.tce.es.gov.br/transparencia-passiva/2018/executivo  

– TCE-MA  

https://www6.tce.ma.gov.br/portalIEGM/  

- TCE-MT  

http://cidadao.tce.mt.gov.br/politicasPublicasSeguranca/index.html, 

http://cidadao.tce.mt.gov.br/igfmtce  

– TCE-MS:  

http://www.tce.ms.gov.br/portaljurisdicionado/iegm/perguntas-frequentes  

–TCE-MG: 

https://www.tce.mg.gov.br/noticia/Detalhe/1111623981, 

https://fiscalizandocomtce.tce.mg.gov.br/#/inicio  

– TCE-PB: 

 http://tce.pb.gov.br/iegm/iegm_out.html  

–TCE-PR: 

 https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/indice-de-efetividade-da-gestao-

municipal/303674/area/250  

–TCE-PE: 



https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/avaliacao-de-politicas-publicas, 

https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/estudos-e-levantamentos-novo, 

https://www.tce.pe.gov.br/internet/index.php/iegm  

–TCE-PI: https://www.tce.pi.gov.br/napontadolapis/, 

https://www.tce.pi.gov.br/fiscalizado/iege/,  

https://www.tce.pi.gov.br/fiscalizado/iegm/  

- TCE-RJ:  

https://www.tce.rj.gov.br/estudos-socioeconomicos1  

- TCE-RN:  

http://www.tce.rn.gov.br/IEGM, http://www.tce.rn.gov.br/IEGE  

–TCE-RS: 

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50400:9:101492168646360,  

https://portal.tce.rs.gov.br/aplicprod/f?p=50400:5::MUN:NO:::&cs=31_-

hF214mCukvXAGsGoROD6_Ojs  

–TCE-RO: 

https://www.tce.ro.gov.br/portalsigap/index.php/sistema/sigap-iegm/, 

https://www.tce.ro.gov.br/portalsigap/index.php/sistema/sigap-iege/  

- TCE-RR:  

https://wiki.tce.rr.leg.br/index.php/%C3%8Dndice_de_Efetividade_da_Gest%C3%A3o

_Municipal_-_IEGM  

– TCE-SC:  
http://www.tce.sc.gov.br/sites/default/files/Relat%C3%B3rio%20de%20Gest%C3%A3

o%20TCE%20Educa%C3%A7%C3%A3o.pdf, 

http://dadosmunicipais.tce.sc.gov.br/IEGM.aspx  

–TCE-SP: 

https://www.tce.sp.gov.br/olho-na-escola,  

https://www.tce.sp.gov.br/6524-iege, https://iegm.tce.sp.gov.br/  

- TCE-SE: 

 https://www.tce.se.gov.br/iegm/inicio  

– TCE-TO: 

 https://www.tce.to.gov.br/sitetce/certidoes/item/1626-indice-de-efetividade-da-gestao-

municipal-iegm  

– TCM-BA: 

 http://www.tcm.ba.gov.br:8080/iegm-infosite/publico/  

- TCM-GO:  

https://www.tcm.go.gov.br/iegm/  

- TCM-PA:  

https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/iegm  

-TCM-RJ: 

https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticias.aspx?Categoria=61, 

https://www.tcm.rj.gov.br/WEB/Site/Noticias.aspx?Categoria=49 

 



GRÁFICOS: RESPOSTAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS (resposta ao questionário enviado)
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TCE-PE TCE-RN TCE-MG TCE-GO TCE-PI TCE-RO TCE-PR TCE-SC TCE-ES

TAGs em andamento 8 8 10 6 0 5 0 0

TAGs homologados e não cumpridos 18 0 0 0 3 0 0 0
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ANEXO A - Projeto De Lei Complementar nº 60, DE 2015 
 

 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 60, DE 2015 

 
Altera a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do 
Estado de São Paulo para instituir o Termo de 
Ajustamento de Gestão e disciplinar o instituto 
da prescrição no âmbito daquela Corte. 

 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE SÃO PAULO DECRETA: 
 

Artigo 1º – Acrescente-se ao artigo 2º da Lei Complementar nº 709, de 14 de 
janeiro de 1993, o inciso XXX, com a seguinte redação: 

“Artigo 2º – (...) 

XXX – celebrar Termos de Ajustamento de Gestão.” (NR). 

 

Artigo 2º – Acrescente-se à Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, os 
artigos 31-A e subsequentes, com a seguinte redação:  

 “Artigo 31-A – O Tribunal de Contas poderá firmar Termo de Ajustamento de 
Gestão (TAG) para regularização de atos e procedimentos dos Poderes, órgãos ou 
entidades sujeitos à sua jurisdição.  

Parágrafo único – A celebração do TAG suspende a aplicação de penalidades ou 
sanções, conforme condições e prazos nele previstos. 

Artigo 31-B – O TAG poderá ser proposto pelo Tribunal de Contas, pelo Ministério 
Público ou pelos Poderes, órgãos e entidades controlados, desde que não limite a 
competência discricionária do gestor. 

Parágrafo único – É vedada a celebração de TAG: 

1 – ao se verificarem indícios de improbidade administrativa;  

2 – no processo em que houver sido prolatada decisão de mérito irrecorrível;  

3 – quando implicar renúncia de receita pública, salvo se esta decorrer de multa 
aplicada pelo Tribunal;  

4 – quando implicar violação dos limites mínimos, fixados em norma 
constitucional, para o montante dos investimentos públicos. 

Artigo 31-C – Do documento de formalização do TAG deverá constar, dentre 
outros elementos:  

I – a identificação precisa da obrigação ajustada e da autoridade responsável pelo 
seu cumprimento;  



 

II – a fixação de prazo para o cumprimento da obrigação e comprovação perante o 
Tribunal de Contas;  

III – a expressa adesão de todos os signatários às suas disposições;  

IV – as sanções cabíveis no caso de descumprimento do termo, inclusive o valor da 
multa a ser aplicada. 

Parágrafo único – Nos casos em que o TAG impuser obrigações a particulares, por 
via direta ou reflexa, estes serão notificados previamente. 

Artigo 31-D – Não serão retroativos os efeitos decorrentes da celebração do TAG, 
se resultarem na invalidação de atos administrativos ampliativos de direito, salvo no 
caso de comprovada má-fé. 

Artigo 31-E – Do não cumprimento das obrigações previstas no TAG pelas 
autoridades signatárias resultará a sua automática rescisão. 

Parágrafo único – Cumpridas as obrigações previstas no TAG, o processo relativo 
aos atos e procedimentos objeto do termo será arquivado.” (NR). 

 

Artigo 3º – Acrescente-se ao artigo 52 da Lei Complementar nº 709, de 14 de 
janeiro de 1993, parágrafo único com a seguinte redação: 

“Artigo 52 – (...) 

Parágrafo único – São irrecorríveis as decisões homologatórias de Termos de 
Ajustamento de Gestão.” (NR). 

Artigo 4º – Acrescenta ao artigo 104 da Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro 
de 1993, o inciso VII, com a seguinte redação: 

“Artigo 104 – (...) 

VII – descumprimento de obrigação constante de Termo de Ajustamento de 
Gestão.” (NR). 

 

Artigo 5º – Acrescente-se à Lei Complementar nº 709, de 14 de janeiro de 1993, o 
Título VII-A, com a seguinte redação: 

“Título VII-A 

Da prescrição 



 

Artigo 112-A – A pretensão punitiva do Estado, nas matérias de competência do 
Tribunal de Contas, prescreve no prazo de cinco anos. 

§ 1º – O termo inicial do prazo de prescrição será a data:  

1 – da autuação de feito no Tribunal de Contas, nos casos de prestação e tomada de 
contas; 

2 – da autuação de feito no Tribunal de Contas, nos casos de obrigação imposta por 
lei ou ato normativo; 

3 – da ocorrência do fato, nos demais casos.  

§ 2º – A prescrição será reconhecida de ofício, mediante provocação do Ministério 
Público ou a requerimento da parte interessada.  

Artigo 112-B – São causas interruptivas da prescrição: 

I – a decisão que determinar a realização de inspeção, verificação, exame ou 
qualquer outro ato de fiscalização cujo objeto seja suscetível de sanção a ser aplicada 
pelo Tribunal de Contas; 

II – a autuação de feito no Tribunal de Contas nos casos de prestação e tomada de 
contas; 

III – a autuação de feito no Tribunal de Contas em virtude de obrigação imposta por 
lei ou ato normativo; 

IV – a instauração de tomada de contas especial pelo Tribunal de Contas; 

V – o despacho que receber denúncia ou representação; 

VI – a citação válida; 

VII – a decisão de mérito recorrível. 

Artigo 112-C – As causas suspensivas da prescrição serão disciplinadas em ato 
normativo próprio. 

Artigo 112-D – A prescrição da pretensão punitiva do Estado não impede o 
exercício da função de controle pelo Tribunal de Contas para apuração de dano ao 
erário, nem a imputação do débito respectivo.” (NR). 

 

Artigo 6º – Entra lei complementar entra em vigor na data da publicação. 
 
 
 
 
 



 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 
 

A presente proposição objetiva a alteração da Lei Complementar nº 709, de 14 de 
fevereiro de 1993, o estatuto orgânico do Tribunal de Contas do Estado, a fim de 
disciplinar a prescrição nas matérias de competência deste órgão. Tem ainda o propósito 
de introduzir um novo instrumento de transação entre a Corte de Contas e os entes 
controlados, já adotado por outros tribunais, que é o Termo de Ajustamento de Gestão.  

Órgão de controle externo da Administração Pública, o Tribunal de Contas tem 
como principal finalidade a adequação da atividade financeira do Estado aos padrões de 
regularidade, eficácia e eficiência que emanam do ordenamento jurídico. Dotado de 
funções consultivas, opinativas, contenciosas, sancionadoras e fiscalizadoras, o 
Tribunal de Contas encontra nesta última a sua verdadeira razão de existência.  

Fiscalizar, no dizer de Evandro Martins Guerra, “é velar pela escorreita aplicação 
dos recursos públicos, vigiar e examinar os atos dos administradores, verificando a 
conformidade destes com o orçamento anteriormente aprovado” (Os Controles Externo 
e Interno da Administração Pública e os Tribunais de Contas – Editora Fórum, 2003, 
pág. 41). 

No exercício da função fiscalizadora, o Tribunal de Contas pode defrontar-se com 
atos incompatíveis com a lei e os princípios que regem o nosso sistema jurídico. A fim 
de dissuadir o administrador de cometê-los, a Corte foi dotada ainda de uma função 
corretiva ou sancionadora, que se expressa na aplicação de multas ou de medidas 
restritivas de direitos, como aquelas constantes dos artigos 108 e 109 da Lei 
Complementar nº 709, de 14 de fevereiro de 1993.  

Tais sanções não se aplicam apenas às hipóteses em que do ato irregular resulta 
dano ao Tesouro Público, podendo recair também sobre condutas que impliquem no 
mero descumprimento de dever jurídico por parte do ordenador de contas, como o de 
não atender, no prazo fixado, a diligência ou decisão do Tribunal de Contas (art. 104, 
III, da norma citada). Ao lado da multa, podem ser aplicadas restrições de direitos 
igualmente severas, como inabilitação do gestor faltoso para ocupar cargo em comissão 
ou função de confiança no âmbito da Administração Pública, por um período de cinco a 
oito anos, bem como declaração de inidoneidade do licitante fraudador para participar, 
por até cinco anos, de licitação na Administração Pública 

No entanto, como a punição não é função precípua do Tribunal, a qual cabe, 
sobretudo, induzir a Administração a mudar de conduta, adotando padrões compatíveis 
com o pleno atendimento do interesse público, nada impede aquele Colegiado de obter o 
mesmo resultado por outros meios.  



 

O meio ora proposto é o Termo de Ajustamento de Gestão, isto é, uma transação 
entre o Tribunal de Contas e o órgão controlado, do qual decorre o compromisso de 
adotar as providências saneadoras propugnada por aquela Corte, furtando-se esta, em 
contrapartida, de aplicar as sanções cabíveis ou, pelo menos, de adotar as mais severas. 
Como é fácil depreender, trata-se de sucedâneo do Termo de Ajustamento de Conduta, 
através do qual, tendo constatado um ilícito qualquer, o Ministério Público oferece ao 
agente a possibilidade de corrigir sua conduta, renunciando, em contrapartida, a 
demandá-lo em juízo. Renúncia que não é definitiva, pois, constatada a reincidência na 
ilicitude, o Ministério Público esta livre para postular a prestação jurisdicional.  

O mesmo princípio, por sinal, se aplica ao Termo de Ajustamento de Gestão. 
Embora a adoção do compromisso que se exprime naquele documento permita à Corte 
de Contas se abster de exercer a pretensão punitiva do Estado, a reincidência nas 
mesmas irregularidades autoriza aquele órgão a dar novo curso ao processo a fim de 
aplicar as sanções cabíveis.  

Mas, como dissemos, a adoção do Termo de Ajustamento de Gestão permite ao 
Estado tão-somente abdicar do exercício de sua pretensão punitiva; qualquer dano ao 
erário deverá ser devidamente ressarcido, pois o direito à reparação de dano imposto ao 
patrimônio público não pode ser objeto de renúncia.  

Tal ressalva é igualmente importante quando se trata do instituto da prescrição.  

Câmara Leal define prescrição como a “extinção de uma ação ajuizável em virtude 
da inércia de seu titular durante um certo lapso de tempo, na ausência de causas 
preclusivas de seu curso” (Apud Diniz, Maria Helena. Curso de direito civil brasileiro: 
teoria geral do direito civil. 21. ed. São Paulo: Saraiva, 2004. V. 1). Em outros termos, 
todo direito confere a seu titular uma pretensão, isto é, a faculdade de invocar em juízo 
o seu exercício ou o cumprimento das obrigações dele decorrentes. Mas o decurso do 
prazo prescricional resulta na perda desta faculdade de agir, precisamente pela omissão 
do titular do direito em exercê-la.  

João Mendes de Almeida Jr. resume muito bem a questão ao ponderar que 

“1°) a necessidade de fixar as relações de direito incertas, suscetíveis de 
dúvidas e contestações, impõe a conveniência de encerrar a incerteza em um 
lapso de tempo determinado; 2°) a presunção de estar extinto o direito protegido 
pela ação resulta da natural suspeita de que o titular do direito tenha deixado por 
tanto tempo de exercer a sua ação, se o próprio direito já não estivesse extinto 
por qualquer maneira cuja prova não existe mais; 3°) a punição da negligência 
do autor, razão essa que Savigny considera, não como motivo positivo de 
prescrição, mas como uma resposta à alegação de injustiça da instituição; 4°) é 
justo evitar que o autor, adiando por tanto tempo a sua ação, possa aumentar as 



 

dificuldades da defesa e das provas do réu” (Apud CAHALI, Yussef Said. 
Prescrição e decadência. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 19). 

Ou, como explica Rodrigo Costa Chaves: 

“No direito civil, o objetivo é neutralizar os conflitos de interesses surgidos 
entre particulares. Nesse contexto, muitas vezes o tempo é considerado como um 
aliado, no sentido de que seu decurso influencia a aquisição e a extinção de 
direitos, no sentido de manter situações já consolidadas, muito embora importem 
no convalescimento de uma violação ao direito subjetivo do particular. Dito de 
outra forma, o direito tem um prazo a ser exercitável, não podendo ser eterno, 
sujeitando-se, pois, à prescrição ou à decadência. É no intuito de preservar a paz 
social, a tranqüilidade da ordem jurídica, a estabilidade das relações sociais que 
devemos buscar o fundamento dos institutos da prescrição e da decadência. 

Intento, aliás, de solidez constitucional. Entre os direitos fundamentais 
elencados no art. 5° da CR/88, há o direito à segurança jurídica, colocada em um 
patamar mais alto do que o princípio da justiça.”( A prescrição e a decadência 
no Direito Civil. Publicado no portal Jus Navigandi 
(http://jus.com.br/artigos/5588/a-prescricao-e-a-decadencia-no-direito-
civil#ixzz3odjHNu6g) 

Assim, o direito brasileiro aplica como regra geral o princípio de que, decorrido 
certo lapso temporal, o titular do direito ofendido perde a faculdade de exercitar a sua 
pretensão, isto é, de invocar a proteção jurisdicional. Em apoio a esta assertiva, Elody 
Nassar afirma que “a imprescritibilidade desponta em todas as disciplinas jurídicas 
como imoral e atentatória à estabilidade das relações sociais, sendo exceção à regra 
geral da prescritibilidade dos direitos” (Nassar, Elody. Prescrição na administração 
pública. São Paulo: Saraiva, 2004. p. 1). E cita ainda Moreira Alves, ministro 
aposentado do Supremo Tribunal Federal, para quem “(...) em matéria de prescrição em 
nosso sistema jurídico, inclusive no terreno do direito disciplinar, não há que falar em 
jus singulare uma vez que a regra é a da prescritibilidade” (Apud Nassar, Elody. op. cit. 
– grifo do autor). 

A menção do Ministro Moreira Alves à singularidade decorre da tese, hoje 
largamente superada, de que a prescrição não prevaleceria no âmbito do direito 
administrativo. Na verdade, desde 1943 que, ao decidir sobre dívidas de pequena monta, 
o Supremo Tribunal Federal já havia decidido que a regra da prescrição ‘apanha as 
dívidas ativas da Fazenda Pública’. (in Revista dos Tribunais, 152, 307, e RDA, 22, 74). 
No mesmo sentido, afirma Hely Lopes Meirelles que “a prescrição das ações a favor ou 
contra a Fazenda Pública rege-se pelos princípios do Código Civil, salvo as 
peculiaridades estabelecidas em leis especiais”, aduzindo mais adiante que “a prescrição 



 

das ações da Fazenda Pública contra o particular é a comum da lei civil ou comercial, 
conforme a natureza do ato ou contrato a ser ajuizado” (in Direito Administrativo 
Brasileiro, 14. ed., p. 623). Também o mestre Pontes de Miranda preleciona que “o 
princípio, que hoje rege, é o da igual criação da prescrição. Corre ela contra quem quer 
que seja, (...), pessoas jurídicas de fins econômicos e pessoas jurídicas de fins não-
econômicos, inclusive (...) União, Estados-membros, Territórios, Distrito Federal e 
Municípios” (in Tratado de Direito Privado, v. 6, p. 127 e seguintes). 

A respeito da mesma matéria, em decisão paradigmática do Tribunal de Contas da 
União, o Ministro Adhemar Palatin Ghisi teceu as seguintes considerações: 

“(...) 

4. De fato, o estudo da legislação e da doutrina demonstram que a 
imprescritibilidade em favor do Erário, capitaneada no passado por Clóvis 
Bevilaqua, não se apresenta como a tese mais aceita no meio jurídico, e que, ao 
contrário, o princípio da prescritibilidade das ações que competem ao Estado, 
como pessoa jurídica, é antiqüíssimo. Nesse sentido, vale mencionar a lição de 
Antônio Luiz da Câmara Leal quando relembra que ‘já o Reg. da Fazenda (cap. 
210), e o Reg. dos Contos (cap. 92) estabeleciam a prescrição quarentenária 
contra a Fazenda Nacional, mantida pela lei nº 243, de 30 de novembro de 1841 e 
pelo dec. 736, de 20 de novembro de 1850’ (‘in’ Da Prescrição e da Decadência, 2ª 
ed., pp.303 e seguintes).  

5. O Código Civil confirmou expressamente esse princípio ao declarar como regra 
geral, em seu art. 163, que as pessoas jurídicas estão sujeitas aos efeitos da 
prescrição, sem fazer qualquer ressalva quanto às pessoas de direito público 
interno.  

(...)”  

(Acórdão 8/97 - Segunda Câmara - Ata 02/97 Processo nº TC 224.002/94-5). 

Percebe-se, portanto, que mesmo quando se trata da pretensão correspondente aos 
créditos da Fazenda Pública, a prescrição prevalece. O que indica que, se existe exceção 
em favor da Administração no que respeita à incidência da prescrição, é das mais 
estritas.  

Tal conclusão é confirmada pelo próprio Texto Magno, que nos seu art. 37, § 5º, 
prescreve o seguinte: 

“A lei estabelecerá os prazos de prescrição para ilícitos praticados por 
qualquer agente, servidor ou não, que causem prejuízos ao erário, ressalvadas as 
respectivas ações de ressarcimento.” (grifo nosso) 



 

Como se vê, o constituinte começa por reconhecer o princípio de que os ilícitos 
danosos ao erário estão sujeitos a prescrição, cujos prazos devem ser fixados por lei 
ordinária. Mas, ao fazê-lo, admite desde logo uma exceção, que recai sobre as ações de 
ressarcimento do erário. Em outros termos, se a pretensão punitiva do Estado se detém 
diante do instituto da prescrição, esta nada pode fazer contra a reparação dos danos 
sofridos pelo patrimônio público.  

Desse modo, ao nos determos no art. 37, § 5º, da Constituição da República, 
devemos ter em mente que a imprescritibilidade é exceção, devendo, portanto, ser 
interpretada restritivamente, de modo a não exceder em um milímetro sequer os limites 
da ação de ressarcimento. Assim o recomendam as boas normas da Hermenêutica 
Jurídica. E como ressarcimento de danos nada tem a ver com pretensão punitiva, 
conclui-se disso que esta fica sujeita a prescrição.  

Isto posto, não deixa de causar estranheza a interpretação ainda hoje dominante na 
Corte de Contas Paulista seja a de jamais reconhecer a prescrição, em qualquer hipótese.  

Lembra o Professor Caio Tácito, insigne mestre do Direito Público, que: 

“A ordem jurídica contempla entre seus pressupostos, a par da busca da 
justiça e da equidade, os princípios da estabilidade e da segurança. O efeito do 
tempo como fator de paz social conduz a que, salvo direitos inalienáveis e 
imperecíveis por sua própria natureza — como, por exemplo, os direitos da 
personalidade e da cidadania — as pretensões (e as ações que a exercitam) 
tenham, como regra, um limite temporal” (Apud Mattos, Mauro Roberto Gomes. 
Da prescrição intercorrente no processo administrativo disciplinar. Fórum 
Administrativo, ano 2, n. 19. Belo Horizonte: Fórum, 2002, p. 1160-1164 – grifo 
nosso). 

A omissão do Tribunal em reconhecer a regra da prescritibilidade causa inegável 
dano ao princípio da segurança jurídica e não pode continuar a prevalecer. Não é algo 
que se coadune com o princípio da razoabilidade, esposado pela Lei Fundamental do 
Estado em seu art. 111. Diante dessa conduta, impõe-se a intervenção saneadora do 
legislador e, por esta razão, o tema foi disciplinado nesta proposição. 

Antes de concluir, cabe enfatizar que a adoção do Termo de Ajustamento de Gestão 
não se constituiria em temeridade da parte do legislador paulista. O instrumento já foi 
adotado em outros Estados, como Amazonas, Minas Gerais e Sergipe, e tem merecido a 
uma acolhida das mais calorosas por parte da opinião pública. Por sinal, tanto Minas 
Gerais quanto o Sergipe também já disciplinaram a incidência da prescrição nas 
matérias de competência das respectivas Cortes de Contas. Na verdade, o regime 
jurídico de ambas as matérias, nos moldes ora propostos, seria apenas a expressão 



 

adicional de uma nova tendência, de que deve resultar um sensível aperfeiçoamento do 
controle externo da Administração Pública. 

Por tais razões, solicitamos o concurso dos Nobres Pares para a aprovação desta 
proposição. 

 
 

Sala das Sessões, em 3/11/2015. 
 
 
 
 
 
 

a) Caio França – PSB a) Gileno Gomes – PSL (apoio) a) Chico Sardelli - PV (apoio) a) Márcio 
Camargo – PSC (apoio) a) Clélia Gomes – PHS (apoio) a) Marcos Neves – PV (apoio) a) 
Carlos Cezar – PSB (apoio) a) Paulo Corrêa Junior – PEN (apoio) a) André do Prado – PR 
(apoio) a) Marcos Damásio – PR (apoio) a) Ricardo Madalena – PR (apoio) a) Igor Soares – 
PTN (apoio)   

 



ANEXO B – Exemplos demandas judiciais acerca do TAG 
 
Judiciário: consulta Tribunal de Justiça MINAS GERAIS, sobre a existência de 
discussões relacionadas aos Termos de Ajuste de Gestão 
 
MINAS GERAIS 
Apelação Cível nº 1.0629.07.032681-0/005  
 
 O caso versa sobre prática de ato de improbidade administrativa, decorrente de 
não cumprimento de Termo de Ajustamento de Gestão, pelo qual administrador hospitalar 
havia assumido a responsabilidade de gerir verbas repassadas pelo Estado à Associação 
e que, a despeito do pacto, o mesmo utilizou parte do dinheiro público para a realização 
de pagamentos de despesas do hospital não relacionadas ao TAG. A sentença foi 
parcialmente reformada, sob o argumento de que “a fixação das penalidades por ato de 
improbidade deve observar a gravidade do fato, sendo que, no caso, é justificável a 
pretensão do réu de revisão das sanções que lhe foram impostas”: 
 

 
DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO DMINISTRATIVO - APELAÇÃO - 
AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA - 
ENTIDADE PARTICULAR CONVENIADA AO SUS E COM TERMO DE 
COMPROMISSO DE GESTÃO FIRMADO COM O ESTADO - 
QUESTIONAMENTO DE ATO, ATRIBUÍDO AO ADMINISTRADOR 
HOSPITALAR, RELACIONADO À ADMINISTRAÇÃO DO PATRIMÔNIO 
PRIVADO - SUPOSTA UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE VERBA DECORRENTE 
DA VENDA DE BEM DEIXADO COMO LEGADO - ATO QUE NÃO 
CONFIGURA IMPROBIDADE - IMPOSSIBILIDADE DE SANÇÃO COM 
BASE LEI 8.429/92 - IRREGULARIDADE NA ADMINISTRAÇÃO DOS 
RECURSOS REPASSADOS PELO ESTADO - REALIZAÇÃO DE 
PAGAMENTOS COM DESPESAS DO HOSPITAL NÃO CONTEMPLADAS 
NO PLANO DE AJUSTE E METAS - REPERCUSSÃO DO ILÍCITO SOBRE A 
CONTRIBUIÇÃO DOS COFRES PÚBLICOS - ATO DOLOSO PRATICADO 
PELO RÉU - COMPROVAÇÃO DA CONDUTA - PREJUÍZO AO ERÁRIO - 
CONFIGURAÇÃO DO ATO ÍMPROBO PREVISTO NO ARTIGO 10 DA LEI 
8.429/92 - FIXAÇÃO DAS PENALIDADES - INCONSTITUCIONALIDADE DE 
SANÇÕES PREVISTAS NO ARTIGO 12 DA LEI 8.429/92 - INOCORRÊNCIA 
- NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA GRAVIDADE DO FATO - 
PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE - NÃO OBSERVÃNCIA - 
ALTERAÇÃO - POSSIBILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 
 
- Conforme se extrai do parágrafo único, do artigo 1º, e do artigo 2º, ambos da lei 
8.429/92, em se tratando de ato praticado diretamente por particular, ocupante de 
cargo em entidade privada prestadora de serviço público, o enquadramento como 
ato ímprobo somente é possível se a referida entidade receber subvenção, benefício 
ou incentivo, fiscal ou creditício, de órgão público, ou se o erário tiver concorrido 
ou concorra para sua criação ou custeio com menos de cinqüenta por cento do 
patrimônio ou da receita anual; além disso, a improbidade somente ocorrerá quando 
o ato atingir o patrimônio da referida entidade e houver repercussão sobre a 



contribuição dos cofres públicos. 
- Se a entidade particular firma um termo de compromisso com o Poder Público e 
dele recebe recursos financ eiros para serem investidos na busca da satisfação do 
interesse público, o suposto ato praticado pelo administrador, gestor ou qualquer 
outro funcionário, que atinge e desfalca, exclusivamente, o patrimônio privado da 
entidade, como a alegada aplicação indevida de recursos decorrentes da venda de 
um bem deixado para ela como legado, não configura ato de improbidade 
administrativa. 
- Comprovado que o réu, na qualidade de administrador hospitalar, assumiu a 
responsabilidade de gerir as verbas repassadas pelo Estado à Associação de 
Caridade de São João Nepomuceno, em razão do Termo de Compromisso de Gestão 
firmado entre ambos, e que, mesmo com o devido conhecimento, ele utilizou grande 
parte do dinheiro público para a realização de pagamentos de despesas do hospital 
não relacionadas ao Plano de Ajuste e Metas objeto do referido compromisso, resta 
configurada a prática de ato improbidade administrativa previsto no artigo 10 da lei 
8.429/92. 
- As penalidades de multa civil e de proibição de contratar com o Poder Público ou 
receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, previstas no artigo 12 da lei 
8.429/92, não são inconstitucionais, porque o rol estabelecido no artigo 37, 
parágrafo 4º, da Constituição Federal, não é taxativo. Por outro lado, a fixação das 
penalidades por ato de improbidade deve observar a gravidade do fato, sendo que, 
no caso, é justificável a pretensão do réu de revisão das sanções que lhe foram 
impostas.   
 
(TJMG -  Apelação Cível  1.0629.07.032681-0/005, Relator(a): Des.(a) Moreira 
Diniz , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/11/2015, publicação da súmula em 
03/12/2015) 

 
 
 
PARÁ 
Agravo de Instrumento nº 0808160-53.2019.8.14.0000 
 
 Trata-se de Agravo de Instrumento pelo qual busca, dentre outros, reformar a 
decisão que indeferiu pedido de indisponibilidade de bens decorrente de ato de 
improbidade administrativa, porquanto haveria violação a princípio administrativo 
(publicidade de atos oficiais). O ato que a agravante reputa ímprobo refere-se ao não 
cumprimento, em sua integralidade, de Termo de Ajustamento de Gestão (nº 013/2016) 
pela ex-Prefeita do Município de Faro, quem celebrou o TAG com o Tribunal de Contas 
dos Municípios. O recurso não foi provido, porque não constatado dolo ou má-fé na 
violação ao princípio administrativo - pressuposto para aplicação de sanção de 
improbidade -, e o relator não teceu maiores comentários acerca do TAG: 

 
EMENTA:  AGRAVO   DE  INSTRUMENTO  EM  AÇÃO CIVIL 
PÚBLICA DEIMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MEDIDA LIMINAR 
DEINDISPONIBILIDADE DE  BENS PARA ASSEGURAR FUTURA 
MULTACIVIL EM CASO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. TESE DE 



VIOLAÇÃO APRINCÍPIO ADMINISTRATIVO POR NEGATIVA  DE  
PUBLICIDADE DEATOS  OFICIAIS NA  FORMA DO  ARTIGO 11,  VI,  
DA  LEI  Nº  8.429/92.AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO OU 
MÁ-FÉ NAMALVERSAÇÃO DO  TIPO MENCIONADO. MEDIDA DE  
CONSTRIÇÃOPATRIMONIAL QUE SE REVELA PREMATURA. 
RECURSO CONHECIDO EDESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.  
(TJPA. AI 0808160-53.2019.8.14.0000. Desembargador Roberto Gonçalves 
de Moura, jul. 03/08/2020) 
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PROCESSO Nº: 844410/17 

ASSUNTO: TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO 

ENTIDADE: MUNICÍPIO DE UMUARAMA  

INTERESSADO: CELSO LUIZ POZZOBOM, MOACIR SILVA, MUNICÍPIO DE 
UMUARAMA 

PROCURADOR:  

RELATOR: CONSELHEIRO FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES 

 

ACÓRDÃO Nº 3549/18 - Tribunal Pleno 

EMENTA: Termo de Ajustamento de Gestão incidental. PAF – 
Saúde. Exercício de 2016. Conformidade com a Resolução n° 
59/2017. Adesão expressa. Aprovação. Encaminhamento.  

1. DO RELATÓRIO 

Trata o presente feito de Termo de Ajustamento de Gestão proposto 

nos autos 905326/16, relativos ao relatório de Auditoria n° 09 do Plano Anual de 

Fiscalização realizado no exercício de 2016 na área da saúde. 

Da Auditoria realizada no Município de Umuarama destacaram-se 04 

achados: 1) Inexistência de instrumento formal de contratualização e Documento 

Descritivo nos moldes das Portarias nº 3.390/2013/MS e nº 3.410/2013/MS; 2) 

Controle parcial, por parte do Município, sobre a gestão de qualidade e resultados 

dos serviços prestados pela Associação Beneficente de Saúde do Noroeste do 

Paraná (NOROSPAR), pelo Instituto Nossa Senhora Aparecida, pela Associação 

Beneficente São Francisco de Assis, e pela Clínica Santa Cruz LTDA.; 3) Ausência 

de monitoramento, por parte do Município, do rol mínimo de indicadores gerais 

previstos na Portaria nº. 3.410/2013/MS; e, 4) Deficiências, por parte do Município, 

nos procedimentos de registro e controle dos processos de empenhos e 

pagamentos.  

Consta ainda no Relatório (peça 03 – autos 905326/16) a 

recomendação, feita pela equipe técnica, de celebração de Termo de Ajustamento 

de Gestão (TAG) entre o Tribunal de Contas e o Município auditado, visando, de um 

lado, contribuir para o aperfeiçoamento da gestão da saúde, e de outro, o 
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compromisso da municipalidade em adotar as providências necessárias ao 

enquadramento do município à Política Nacional de Atenção Hospitalar (PNHOSP), 

em especial a Contratualização, por meio da adoção das recomendações contidas 

nos achados de auditoria localizados no APÊNDICE A – Achados de Auditoria 

deste relatório, concedendo-se prazo razoável para adequação da gestão municipal 

de saúde, que esta equipe de auditoria entende ser de 180 (cento e oitenta) dias.  

Em razão das impropriedades constatadas serem de caráter formal 

e de gestão, acatei a sugestão de propositura de Termo de Ajustamento de Gestão 

e determinei a citação do MUNICÍPIO DE UMUARAMA (Despacho 1618/17 – peça 

32 – autos 905326/16). 

Na peça 08 (destes autos), o gestor municipal colacionou um Termo 

de Ajustamento de Gestão, nas demais peças, juntou diversos documentos. 

Na peça 20 (dos autos 905326/16) apresentou expressa 

concordância em firmar o TAG, bem como apresentou o devido plano de ação.  

Todavia, a Coordenadoria de Gestão Municipal (Instrução 1190/18 – 

peça 34) pontuou inconsistências no plano de ação apresentado, motivando a 

proposta de intimação do Município para que promovesse a sua adequação.  

Promovidas as necessárias adequações (peças 39 e 46) e declarada 

a adesão do Município à minuta proposta por este Tribunal (peça 47), a 

Coordenadoria de Gestão Municipal (Instrução 3961/18 – peça 49) opinou pela 

celebração do Termo de Ajustamento de Gestão com o Município de Umuarama. 

O Ministério Público de Contas (Parecer 893/18 – PGC – peça 50) 

não se opôs à celebração do Termo de Ajustamento de Gestão nos termos da 

minuta anexa à Instrução 3691/18 – CGM. 

 

2. DA FUNDAMENTAÇÃO1 E VOTO 

Em preliminar, enfatizo que o Termo de Ajustamento de Gestão ora 

em análise é o instrumento legítimo para regularizar as impropriedades formais e de 

                                                 
1
 Responsável Técnico: Samara Xavier de Alencar Lima (TC 52.157 -4) 
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gestão constatadas quando da Auditoria realizada na área de saúde do Município, 

no exercício de 2016. 

Verifico a conformidade da proposição do Termo de Ajustamento de 

Gestão incidental, nos termos da Resolução n° 59/2017, constando nele o objeto 

específico, as obrigações do compromissário e dos responsáveis pelo adimplemento 

das metas, a fixação e prazo razoável para adoção de medidas e as sanções em 

caso de inadimplemento. 

Noto ainda não estar configurada nenhuma das hipóteses de 

vedação à celebração de Termo de Ajustamento de Gestão arroladas no art. 132, da 

Resolução 59/2017. 

Por fim, ante a expressa ciência e adesão à lavratura do TAG (peça 

20 - dos autos 905326/16), assim como a adequação do Plano de Ação, estando a 

minuta em conformidade com a normativa que a rege, proponho a sua aprovação.  

 

3. DA DECISÃO 

Em face de todo o exposto, voto no sentido de que deve o Tribunal 

de Contas do Estado do Paraná: 

                                                 
2 Art. 13. Não se admite a celebração de Termo de Ajustamento de Gestão quando: 
I - houver indícios de desvio de recursos públicos de que possa resultar a 

responsabilização individual do gestor;  
II - implicar na redução dos percentuais constitucionais e legais de investimento 

mínimo, a exemplo da saúde e da educação; 
III – implicar em renúncia de receita, ressalvadas as multas e sanções imputáveis pelo 
próprio Tribunal de Contas do Estado do Paraná; 

IV – implicar no descumprimento de disposição constitucional ou legal;  
V – concluída a fase de instrução do processo ou procedimento, quando cabível o 

Termo de Ajustamento de Gestão incidental; 
VI – versar sobre ato ou procedimento objeto de Termo de Ajustamento de Gestão 
rejeitado ou não homologado; 

VII – estiver em execução Termo de Ajustamento de Gestão firmado com o mesmo 
gestor signatário ou com a entidade representada, sobre a mesma matéria;  

VIII – verificado o descumprimento de metas e obrigações assumidas por meio de outro 
Termo de Ajustamento de Gestão;  
IX – houver processo ou procedimento com decisão definitiva irrecorrível sobre a 

matéria; ou 
X – for proposto no período de 180 (cento e oitenta) dias antes das eleições na esfera 

em que estiver inserido o gestor competente.  

http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/resolucao-n-59-de-1%C2%B0-de-fevereiro-de-2017/297562/area/249
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3.1.  aprovar a minuta do Termo de Ajustamento de Gestão 

incidental abaixo anexada, cujo objeto é o aprimoramento da gestão municipal de 

saúde mediante a adequação do COMPROMISSÁRIO ao modelo proposto pela 

Política Nacional de Atenção Hospitalar, notadamente à Contratualização e ao 

Controle das ações e serviços de saúde de média e alta complexidade prestados por 

hospitais privados, ante as impropriedades verificadas quando da realização da 

Auditoria realizada em 2016, com base na Resolução n° 59/2017; 

3.2.  determinar, após o trânsito em julgado da decisão, o 

encaminhamento do feito à Coordenadoria de Monitoramento e Execuções para os 

fins dispostos no art. 15, da Resolução n° 59/2017. 

VISTOS, relatados e discutidos,  

                      ACORDAM 

OS MEMBROS DO TRIBUNAL PLENO do TRIBUNAL DE CONTAS 
DO ESTADO DO PARANÁ, nos termos do voto do Relator, Conselheiro FERNANDO 
AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, por unanimidade, em: 

 

I. aprovar a minuta do Termo de Ajustamento de Gestão incidental 

abaixo anexada, cujo objeto é o aprimoramento da gestão municipal de saúde 

mediante a adequação do COMPROMISSÁRIO ao modelo proposto pela Política 

Nacional de Atenção Hospitalar, notadamente à Contratualização e ao Controle das 

ações e serviços de saúde de média e alta complexidade prestados por hospitais 

privados, ante as impropriedades verificadas quando da realização da Auditoria 

realizada em 2016, com base na Resolução n° 59/2017; 

II. determinar, após o trânsito em julgado da decisão, o 

encaminhamento do feito à Coordenadoria de Monitoramento e Execuções para os 

fins dispostos no art. 15, da Resolução n° 59/2017. 

Votaram, nos termos acima, os Conselheiros NESTOR BAPTISTA, 
ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO, FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES, 

IVAN LELIS BONILHA, FABIO DE SOUZA CAMARGO e IVENS ZSCHOERPER 
LINHARES. 
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Presente o Procurador-Geral do Ministério Público junto ao Tribunal 

de Contas, FLÁVIO DE AZAMBUJA BERTI. 
 

Sala das Sessões, 21 de novembro de 2018 – Sessão nº 39. 

 

FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES 
Conselheiro Relator 

JOSE DURVAL MATTOS DO AMARAL 

Presidente 
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ANEXO ÚNICO – Modelo de Termo de Ajustamento de Gestão. 

TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO – TAG 

Pelo presente instrumento, o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ, 

órgão constitucional de controle externo, por seu Presidente, Conselheiro JOSÉ 
DURVAL MATTOS DO AMARAL, doravante denominado COMPROMITENTE, e 

MUNICÍPIO DE UMUARAMA, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ n° 
76.247.378/0001-56, Avenida Rio Branco nº 37 – Centro – Umuarama - PR, neste 
ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Celso Luiz Pozzobom, (nacionalidade, 

estado civil e profissão), inscrito no CPF n° 209.204.159-20 e portador do RG n° 
..............., residente e domiciliado ............................., doravante denominado 
COMPROMISSÁRIO. 

CONSIDERANDO que “a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido 
mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução dos riscos de doença 

e de outros agravos e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 
promoção, proteção e recuperação”, conforme preconizado no art. 196 da 

Constituição Federal; 

CONSIDERANDO que a assistência à saúde é proporcionada por um conjunto de 
ações e serviços que integram uma rede regionalizada e hierarquizada, organizada 

e constituída pelo Sistema Único de Saúde – SUS, nos termos do art. 198 da 
Constituição federal; 

CONSIDERANDO que o modelo do sistema de saúde brasileiro, organizado e 
constituído pelo SUS, está centrado na hierarquização das ações e serviços de 
saúde em níveis de maior ou menor complexidade, nos termos da Lei nº 8080/90;  

CONSIDERANDO a auditoria realizada para a avaliação da gestão e do controle 
municipal sobre a aplicação dos recursos públicos destinados ao atendimento de 
ações e serviços de saúde de média e alta complexidade no âmbito da contratação 

com hospitais privados, em cumprimento ao Plano Anual de Fiscalização – PAF 
2016 SAÚDE, instituído pela Portaria nº 220/16, publicada no Diário Eletrônico do 

Tribunal de Contas nº 1344, de 25/04/16; 

CONSIDERANDO as inconformidades e inconsistências detectadas na gestão 
municipal daa saúde relacionadas com a falta de adequação do 
COMPROMISSÁRIO ao modelo proposto pela Política Nacional de Atenção Hospital 

- PNHOSP, em especial nos instrumentos de contratualização e de controle;  

CONSIDERANDO a possibilidade de celebração de Termo de Ajustamento de 
Gestão, conforme prevê o art. 9°, §5°, da Lei Orgânica deste Tribunal, acrescido 
pela Lei Complementar Estadual n° 194/16, para a resolução das inconformidades e 

inconsistências detectadas na auditoria realizada; 

RESOLVEM celebrar, nos termos do art. 9°, §5°, da Lei Complementar nº 113/2005, 

o presente TERMO DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO. 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O presente Termo de Ajustamento de Gestão tem por objetivo o aprimoramento da 
gestão municipal de saúde mediante a adequação do COMPROMISSÁRIO ao 

modelo proposto pela Política Nacional de Atenção Hospitalar, notadamente à 
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Contratualização e ao Controle das ações e serviços de saúde de média e alta 

complexidade prestados por hospitais privados. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DO COMPROMISSÁRIO 

O COMPROMISSÁRIO se obriga a adotar as medidas e recomendações constantes 
do Relatório de Auditoria PAF SAÚDE nº 09/2016, em especial do seu Apêndice 
A – Achados de Auditoria, para a correção das inconformidades e anomalias lá 

detectadas e apontadas, cujo Instrumento e seu Anexo fazem parte integrante e 
indissociável deste Termo de Ajustamento de Gestão. 

Parágrafo único - O COMPROMISSÁRIO e os responsáveis indicados pelo 

adimplemento das metas obrigam-se a cumprir o Plano de Ação, vinculado ao 
presente Termo de Ajustamento e Gestão, destinado a estabelecer de forma 

detalhada e pormenorizada quais serão as medidas administrativas adotadas pela 
Municipalidade e os prazos de implantação, com vistas a corrigir as inconformidades 

apontadas no Apêndice A do Relatório de Auditoria PAF SAÚDE 09/2016 e para o 
cumprimento integral das recomendações realizadas. 

CLÁUSULA TERCEIRA – DO PRAZO 

O prazo limite e improrrogável para cumprimento integral das medidas e 
recomendações constantes do Relatório de Auditoria PAF SAÚDE nº 09/2016 e do 

seu Apêndice A – Achados de Auditoria pelo COMPROMISSÁRIO, como ajustado 

na cláusula anterior, é de 180 (cento e oitenta) dias contados da publicação do 
presente Termo. 

CLÁUSULA QUARTA – DA FISCALIZAÇÃO 
O COMPROMITENTE fiscalizará o cumprimento deste Termo, adotando as 

providências legais pertinentes, sempre que necessário, devendo o 
COMPROMISSÁRIO informar as medidas adotadas para a correção das 

inconformidades e anomalias detectadas.  

CLÁUSULA  QUINTA – SANÇÕES EM CASO DE INADIMPLEMENTO 

O descumprimento de quaisquer das cláusulas ora pactuadas, sujeitará o 
representante do COMPROMISSÁRIO, bem como os responsáveis indicados pelo 

adimplemento das metas constantes no Plano de Ação, após prévia notificação e 
concessão do prazo de 15 (quinze) dias para saneamento, cumprimento ou 

apresentação de justificativa, à multa administrativa prevista no art. 87, inciso III, 
alínea “f”, da Lei Complementar 113, de 15 de dezembro de 2005 – Lei Orgânica do 
Tribunal de Contas do Estado do Paraná, incidente isoladamente para cada uma das 

obrigações constantes do presente Termo e dos seus Anexos que for descumprida, 
bem como à rescisão do ajuste e ao prosseguimento do processo em trâmite nº 

905270/16. 

Parágrafo único: A multa prevista nesta cláusula não tem caráter compensatório e 
o seu pagamento não eximirá o COMPROMISSÁRIO e os responsáveis indicados 

pelo adimplemento das metas constantes no Plano de Ação da responsabilidade 
pelo cumprimento efetivo das obrigações assumidas. 

CLÁUSULA SEXTA - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Aplicam-se ao presente Compromisso as disposições constantes da 
Resolução/TCE-PR nº 59/2017 do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, 
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reconhecendo as Partes a sua eficácia de título executivo extrajudicial, na expressa 

dicção do art. 71, § 3º da Constituição Federal, do art. 498, II, do Regimento Interno 
e do art. 2º, §3º, da citada Resolução 

Parágrafo único: As obrigações estabelecidas obrigam a entidade, o gestor 

signatário, seus substi tutos e sucessores, devendo ser repassado cópia deste TAG 
aos novos gestores.  

CLÁUSULA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO 

Este Termo de Ajustamento de Gestão será publicado no Diário Oficial Eletrônico 

dos Celebrantes para fins de publicidade e entrará em vigor, produzindo efeitos 
imediatos, após a publicação no DETC-PR. 

E por estarem de acordo com as cláusulas e condições aqui estabelecidas, firmam o 

presente em 2 (duas) vias de igual teor e forma. 

Curitiba, ... de ....... de 2018. 
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