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PREFEITURA MUNICIPAL DE LINHARES 

CONTROLADORIA GERAL 

 

 

PARECER / SCI Nº 002/2017 

 

 

Linhares  ES, 26 de junho de 2017. 

 

 

SISTEMA ADMINISTRATIVO REQUERENTE: Secretaria Municipal de Educação 

PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 8630/2017 

OBJETO: Possibilidade de pagar dispêndio sem a devida cobertura contratual. 

EMENTA: Administrativo. Dispêndio sem cobertura contratual. Possibilidade. 

Comprovação do serviço prestado. Regular liquidação da despesa.  

 

 

À Senhora Secretária Municipal de Educação, 

 

Considerando provocação desse órgão e cumprindo função institucional, 

apresentamos o Parecer, contendo conclusões do Controle Interno, referente à 

regularidade e legalidade do processo nº 8630/2017, cujo objeto versa sobre 

questionamento quanto à possibilidade de realizar pagamento de despesas 

contraídas sem cobertura contratual.  

 

Tais dispêndios advêm da compra de passagens para transporte de servidores 

públicos municipais que atuam nas instituições de ensino da rede pública 

municipal, localizadas na zona rural (Linhares x Humaitá), junto à empresa 

Viação Pretti Ltda, por meio de acordo verbal. 
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Este parecer tem como objetivo atender às disposições contidas nas normativas 

legais, em especial, da Lei 3.340/2013, Lei Complementar Municipal nº 

023/2013, Decreto Municipal nº 1.473/13 e Manual Técnico de Auditoria Interna. 

 

A metodologia de trabalho usada foi a constante no Manual acima referenciado, 

documento, que visa aprimorar os métodos e técnicas de trabalho e garantir a 

uniformidade dos procedimentos.  

 

Diante disso, asseveramos que a avaliação foi amparada em atividade 

desempenhada de forma direta, centralizada e simplificada. 

 

 

I - Da Fundamentação Legal da Controladoria. 

 

A atuação da UCCI  Unidade Central de Controle Interno, titulada na estrutura 

organizacional da Prefeitura Municipal de Linhares como Controladoria Geral, 

rege-se pela Lei Municipal nº 3.340, de 19 de agosto de 2013, que dispõe sobre 

a Organização e Estrutura da Unidade Central de Controle Interno do Poder 

Executivo, cria Cargos Efetivos e em Comissão, pela Lei Complementar nº 23, de 

16 de agosto de 2013, que dispõe o Sistema de Controle Interno do Município de 

Linhares e pelo Decreto Municipal nº 1.473/2013, que regulamenta a aplicação 

da Lei Complementar nº 23/2013. 

 

Importante salientar o que dispõe a Lei Complementar Municipal 023/2013, 

sobre o Sistema de Controle Interno: 

 

Art. 3º Entende-se por Sistema de Controle Interno do Município o 
conjunto de atividades de controle exercidas no âmbito dos Poderes 
Executivos e Legislativo Municipal, incluindo as Administrações Direta e 
Indireta, de forma integrada, compreendendo particularmente: 
 
I  o controle exercido diretamente pelos diversos níveis de chefia 
objetivando o cumprimento dos programas, metas e orçamentos e a 
observância à legislação e às normas que orientam a atividade específica 
da unidade controlada; 
 
II  o controle, pelas diversas unidades da estrutura organizacional, da 
observância à legislação e às normas gerais que regulam o exercício das 
atividades auxiliares; 
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E ainda, 

 

Art. 6º As diversas unidades componentes da estrutura organizacional 
dos Poderes ou Órgãos indicados no caput do artigo 3º, incluindo as 
administrações Direta e Indireta, no que tange ao controle interno, têm as 
seguintes responsabilidades: 
 
I  exercer os controles estabelecidos nos diversos sistemas 
administrativos afetos à sua área de atuação, no que tange a atividades 
específicas ou auxiliares, objetivando a observância à legislação, a 
salvaguarda do patrimônio e a busca da eficiência operacional; 

 

Dessa forma, concluí-se que a responsabilidade de identificar as irregularidades e 

ilegalidades na gestão pública, cabe não apenas a UCCI, pois se trata de um 

trabalho conjunto de todos os Sistemas de Controle Interno. 

 

 

II  Fatos Resumidos do Processo 

 

O processo foi motivado pela Empresa Viação Pretti Ltda que requereu o 

pagamento por indenização dos valores referentes a serviços prestados à 

Secretaria Municipal de Educação, no fornecimento de passagens, por meio de 

acordo não formal. (Documentos de fls.02/16)  

 

Nota-se nos autos que a Secretaria Municipal de Educação havia dado entrada, 

ainda em janeiro do corrente ano, ao pedido de compra com vistas a atender a 

demanda do fornecimento de passagens para profissionais que atuam na rota: 

Linhares x Humaitá. (Documentos de fls.20/41) 

 

Entretanto, ficou claro que o processo de compra não foi finalizado a tempo de 

suprir a demanda do início do ano letivo, uma vez que o contrato fora assinado 

em 19/04/2017. (Documentos de fls.42/52) 

 

Diante disso, a Secretaria de Educação, justificou que não vendo alternativa, 

solicitou a ora requerente, mesmo sem cobertura contratual, o fornecimento das 

passagens necessárias para evitar o comprometimento ao início do ano letivo. 

Ponderou ainda, que a escolha da empresa Viação Pretti Ltda para a prestação 
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dos serviços se deu, pois a mesma detém exclusividade para exploração do 

serviço de transporte coletivo rodoviário intermunicipal de passageiros nos 

itinerários objeto dos autos (Linhares x Humaitá), ressaltando na oportunidade 

que [...] quanto a comprovação de compatibilidade do preço com o de mercado, 

a requerente cobrou pelas passagens os valores ficados pelo Poder Executivo 

Estadual . (Documento de fls. 103/105) 

 

Consta no processo o Parecer da Douta Procuradoria Administrativa do Município, 

que diante dos fatos apresentados, concluiu pela possibilidade jurídica do pedido 

de ressarcimento por indenização a empresa Viação Pretti Ltda., pelos serviços 

prestados nos meses de fevereiro a março/2017, sem cobertura contratual .     

 

Além disso, orientou que a Secretaria cuide para que não sejam realizadas novas 

execuções de serviços sem cobertura contratual e tenham atenção quanto à 

organização e planejamentos das despesas em respeito à legislação pertinente e 

normatizações orçamentárias e financeiras. 

 

 

III - Da Análise 

 

a) Possibilidade do pagamento de dispêndio sem a devida cobertura. 

   

No que tange a motivação do processo em apreço, tem-se que a empresa Viação 

Pretti Ltda ao prestar os serviços a Secretaria Municipal de Educação firmou com 

a mesma pactuação sem a devida cobertura contratual, situação que vai de 

encontro com o impresso da Lei de Licitações, cuja regra cinge na constituição de 

instrumento necessariamente escrito e formal das ações advindas de contratação 

pública. 

 

Importa frisar que a Lei nº 8.666/93 também possui em seu bojo exceções a 

obrigatoriedade levantada acima. Contudo, verifica-se pelos autos do processo 

que a situação em análise não se enquadra nas excepcionalidades do parágrafo 

único dos art. 60 e art. 62. 
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Art. 60.  [...] 

Parágrafo único.  É nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a 
Administração, salvo o de pequenas compras de pronto pagamento, assim 
entendidas aquelas de valor não superior a 5% (cinco por cento) do limite 
estabelecido no art. 23, inciso II, alínea "a" desta Lei, feitas em regime de 
adiantamento. 
 
Art. 62.  O instrumento de contrato é obrigatório nos casos de 
concorrência e de tomada de preços, bem como nas dispensas e 
inexigibilidades cujos preços estejam compreendidos nos limites destas 
duas modalidades de licitação, e facultativo nos demais em que a 
Administração puder substituí-lo por outros instrumentos hábeis, tais 
como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de 
compra ou ordem de execução de serviço. 

 

Nesse momento, imprescindível trazer a baila o art. 59 da mesma lei, quando diz 

que a nulidade do ato não exime a Administração de indenizar o contratado por 

serviços que efetivamente tiver prestado ou no caso de prejuízos que lhe 

recaiam sem ter culpa.     

 
Art. 59.  A declaração de nulidade do contrato administrativo opera 
retroativamente impedindo os efeitos jurídicos que ele, ordinariamente, 
deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos. 
 
Parágrafo único.  A nulidade não exonera a Administração do dever de 
indenizar o contratado pelo que este houver executado até a data em que 
ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, 
contanto que não lhe seja imputável, promovendo-se a responsabilidade 
de quem lhe deu causa. 

 

Pelos documentos acostados, nota-se que a da Secretaria de Educação requisitou 

espontaneamente a prestação dos serviços da Viação Pretti, permitindo deduzir 

que a contratada agiu de boa fé e sem intenção de causar prejuízos ao erário 

público.   

 

É inegável que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça está pacificado no 

sentido de que é dever da Administração Pública honrar com seus compromissos, 

evitando incorrer em enriquecimento ilícito. Nesse sentido, importa citar: 

 
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 
1295483 MG 2011/0284475-8 (STJ)  
Data de publicação: 19/03/2012  
Ementa: ADMINISTRATIVO. CONTRATO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. 
PRETENSÃO DEREEXAME DE PROVA. SÚMULA 7 /STJ. OBRIGAÇÃO DO 
ENTE PÚBLICO EM EFETUARO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS 
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EFETIVAMENTE PRESTADOS. VEDAÇÃO AOLOCUPLETAMENTO ILÍCITO. 
SÚMULA 83 /STJ. 1. A Corte a quo decidiu de acordo com a jurisprudência 
deste Tribunal, no sentido de que eventual irregularidade contratual 
não isenta o beneficiário do serviço da obrigação de indenizar o 
contratado por serviços efetivamente prestados, sob pena de 
significar confisco ou locupletamento ilícito. 2. Desse modo, aplica-se à 
espécie a Súmula 83 /STJ. (grifos nossos). 
 
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL AgRg no REsp 
1383177 MA 2013/0138049-9 (STJ) 
Data de publicação: 26/08/2013 
Ementa: ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE 
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535 DO CPC . CONTRATO ADMINISTRATIVO 
NULO. AUSÊNCIA DE LICITAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE O ENTE PÚBLICO 
EFETUAR  
 
O PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS. 
VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. 1. Não há violação dos arts. 
458 e 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da 
pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões 
abordadas no recurso. 2. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, 
"ainda que o contrato realizado com a Administração Pública seja nulo, 
por ausência de prévia licitação, o ente público não poderá deixar de 
efetuar o pagamento pelos serviços prestados ou pelos prejuízos 
decorrentes da administração, desde que comprovados, ressalvada a 
hipótese de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a nulidade" 
(AgRg no Ag 1056922/RS , Relator Ministro Mauro Campbell Marques, 
Segunda Turma, DJ de 11 de março de 2009). 3. Hipótese em que 
comprovada a existência da dívida, qual seja, prestado o serviço pela 
empresa contratada e ausente a contraprestação (pagamento) pelo 
município, a ausência de licitação não é capaz de afastar o direito da ora 
agravada de receber o que lhe é devido pelos serviços prestados. O 
entendimento contrário faz prevalecer o enriquecimento ilícito, o que é 
expressamente vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro. Agravo 
regimental improvido. 
 
STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 
AgRg no AREsp 450983 PE 2013/0410556-0 (STJ) 
Data de publicação: 18/11/2014 
 
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO 
ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO 
CONFIGURADA. IMPOSSIBLIDADE DE EXAME DE DISPOSITIVOS 
CONSTITUCIONAIS. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO 
VERBAL. SERVIÇOS EFETIVAMENTE PRESTADOS À SOCIEDADE DE 
ECONOMIA MISTA. A INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO FORMAL NÃO 
EXIME A ADMINISTRAÇÃO DE EFETUAR 
O PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. VEDAÇÃO AO 
ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DESTA 
CORTE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES 
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DA TELEMAR DESPROVIDO. 1. O 
ordenamento jurídico em vigor, exige que a contratação de 
obras, serviços, compras e alienações no âmbito dos Poderes da União, 
dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e entidades da 
administração pública indireta, esteja subordinada ao princípio 
constitucional da obrigatoriedade da licitação pública, no escopo de 
assegurar a igualdade de condições a todos os concorrentes e a seleção 
da proposta mais vantajosa. 2. Ocorre que, no caso dos autos, restou 
fixado no aresto a quo a existência de contrato verbal entre as partes, da 
mesma maneira que ficou caracterizada a essencialidade 
dos serviços prestados pela empresa ora Recorrida (serviços de 



 

Avenida Augusto Pestana, 790, Centro, Linhares - ES. CEP: 29.900-19 - Fone: (27) 3372-6800 - Fax: (27) 

3372-6842 

7 

 

manutenção de linhas telefônicas), os quais, portanto, não poderiam ser 
paralisados, razão pela qual não poderia a Administração solicitar a sua 
continuação, entabulando contrato verbal com a empresa, e depois deixar 
de pagá-los, sob a alegação de ausência de cumprimento de formalidades 
que estavam a seu cargo, em razão do princípio que veda o 
enriquecimento sem causa, também aplicável à Administração Pública. 3. 
O art. 59 , parágrafo único , da Lei 8.666 /93, prestigiando os princípios 
da boa-fé objetiva e da vedação do enriquecimento sem causa, 
expressamente, consigna que a nulidade do contrato administrativo não 
exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este 
houver executado até a data em que ela for declarada e por outros 
prejuízos. 

 

STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 
AgRg no AREsp 233908 RS 2012/0200093-7 (STJ) 
Data de publicação: 10/03/2015 
 
Ementa: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL 
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. 
FORMA VERBAL. COBRANÇA JUDICIAL. MUNICÍPIO QUE ALEGA A 
AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS, EM 
RAZÃO DA NULIDADE DO CONTRATO FIRMADO COM A AGRAVADA. 
ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. 
RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS. 
PRINCÍPIO DO NÃO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 
83 DO STJ. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM EM CONSONÂNCIA COM 
A ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PREDOMINANTE NESTA CORTE. 
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Não há omissão ou obscuridade no 
acórdão recorrido, quando o Tribunal de origem pronuncia-se, de forma 
clara e precisa, sobre a questão posta nos autos, assentando-se em 
fundamentos suficientes para embasar a decisão. Precedentes do STJ. II. 
No caso dos autos, o acórdão recorrido afirmou que a prova recolhida dá 
conta que o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, órgão do 
Município de Porto Alegre, recebeu propostas para a criação de serviços 
gráficos para edição de livro, dos quais foi selecionado o orçamento da 
agravada, que o serviço foi executado, que foi encaminhado requerimento 
de pagamento à Prefeitura de Porto Alegre, que, após longa tramitação, 
negou-se a fazê-lo. Concluiu, ainda, que o Município tem o dever de 
cumprir o contrato, pois a eventual nulidade do procedimento licitatório 
não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo 
que houver executado, nos termos do art. 59, parágrafo único, da Lei 
8.666/1993. III. De acordo com a orientação jurisprudencial 
predominante no STJ, se o Poder Público, embora obrigado a contratar 
formalmente, opta por não fazê-lo, não pode valer-se de disposição legal 
que prestigia a nulidade do contrato verbal para não efetuar o 
pagamento dos serviços executados, porque isso configuraria uma 
tentativa de se valer da própria torpeza, comportamento vedado pelo 
ordenamento jurídico, por conta do prestígio da boa. 
 

Nesse diapasão, compreendemos estar fundamentado e amparado o direito da 

Empresa requerente de receber os valores advindos dos serviços efetivamente 

prestados a Secretaria Municipal de Educação, órgão Municipal responsável por 

assegura o direito constitucional a educação e, no mesmo sentido, as 

determinações advindas do Estatuto da Criança e do Adolescente. 
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b) Justificativa para a contratação 

 

Considerando que existe um conflito de normas no desenrolar do processo, cabe 

ponderar com cuidado e zelo qual delas deverá prevalecer. Verifica-se que ao 

passo da inobservância de preceitos legais quando foi pactuado acordo sem a 

conclusão do devido processo licitatório e formalização contratual a justificativa 

apresentada plaina no atendimento de diretrizes constitucionais e legais que 

determinam a obrigatoriedade na satisfação da demanda educacional, garantindo 

o acesso ao ensino. 

 

Tem-se claro que a falta da passagem levaria a ausência do servidor na 

instituição de ensino, deflagrando infortúnio ao inicio do ano letivo e prejuízos 

aos estudantes daquela região. Ocorre que, a presteza no atendimento 

educacional, deve ser considerada fator de grande relevância social, o que 

garante a justificativa do interesse público na despesa efetuada.   

 

Importante ressaltar nesse momento a afirmação da Secretaria de Educação de 

que os serviços prestados pela Empresa atenderam satisfatoriamente as 

expectativas, ao passo que foram fornecidas as passagens conforme solicitado, 

tendo inclusive sido cobrado pela requerente o preço compatível com o de 

mercado.  

 

Pelo enredo descrito, nota-se que a contratação irregular foi menos danoso ao 

interesse público do que o atraso ao início das atividades letivas do corrente ano 

poderia causar. 

 

Nesse momento, abrimos uma fresta para ressaltar a importância do bom 

planejamento das ações públicas, que devem ser desenvolvidas em atenção ao 

princípio da legalidade e as questões orçamentárias financeiras. Entretanto, é 

plausível o entendimento de que esse deslinde tenha ocorrido, dentre outras 

questões, por motivo da troca de gestão municipal. Notório inclusive que o 
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processo de compra tramitou num prazo razoável, mas não suficiente para 

atender o início do ano escolar. 

 

c) Notas fiscais 

 

Quanto aos valores cobrados pela requerente, observa-se que foram juntadas 

aos autos, notas fiscais atestadas pela Diretora do Departamento de Apoio 

Administrativo  Financeiro da SEME e documentos da Secretaria de Educação 

informando sobre o quantitativo de passagens e servidor usuário.   

 

Importante ressaltar a fala do Douto Procurador à fl. 110 dos autos no dizer,  

 

No que tange aos valores cobrados pela empresa, a despeito de 

estabelecido pelo Poder concedente, tem-se que à Secretaria Municipal 

consulente cabe certificar-se se os valores apresentados e cobrados 

correspondem aos valores devidos, tendo em vista que não houve 

menção acerca da procedência do valor apontado pela Viação Pretti Ltda . 

 

Entendemos que apesar do dispêndio em apreço ter sido efetuado sem a devida 

cobertura contratual, nos autos verifica-se cópia do contrato devidamente 

formalizado. Sendo assim, torna-se plausível que a liquidação das notas observe 

ao menos o disposto nas clausulas previstas no documento de fls. 42/50. 

 

Alertamos para o detalhamento na nota fiscal dos serviços prestados. Por 

exemplo, discriminar o valor unitário da passagem, o mês de referência do 

fornecimento, a unidade a ser atendida (infantil ou fundamental). Tenham 

atenção às informações incluídas a lápis ou rasuradas, pois essas podem dar 

impressão de inconsistência ao documento.  

 

A regular liquidação da despesa é ato primordial para a preservação do dinheiro 

público. Nesta oportunidade, ressaltamos as observações encaminhadas a essa 

Secretaria, por meio da Circular / CG nº 004/2017. 
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d) Devolução das passagens não utilizadas 

 

Neste momento, faz-se oportuno mencionar a justificativa do Termo de 

Referência, constante às fls. 22/24 dos autos no que se refere ao direito do 

servidor, ter custeado pelo Município, o seu deslocamento residência x trabalho x 

residência.  

 

Considerando que a garantia pontuada acima está restrita a necessidade de 

deslocamento do trabalho para casa e de casa para o trabalho, importante que 

seja realizado um acompanhamento por parte dessa Secretaria junto aos 

servidores beneficiados, solicitando quando o for o caso a devolução das 

passagens que não foram usadas para a sua devida finalidade, garantindo dessa 

forma que não haja prejuízo ao erário.   

 

 

IV - Conclusão 

 

Em atenção a todo o exposto, somos pelo entendimento de que a Empresa 

Viação Pretti Ltda tem direto em receber o que lhe for devido pelos serviços 

efetivamente prestados e atestados.  

 

Justamente por restar comprovado que o dispêndio foi provocado pela urgência 

do cumprimento da demanda, entendemos que não há necessidade de apuração 

de responsabilização, pois não visualizados erro, falhas ou má fé, nem por parte 

de agentes administrativos, nem pela empresa contratada. Ressaltamos que 

ficou visível nos autos que a não execução da demanda poderia carrear prejuízos 

diretos ao direito constitucional de acesso à educação.                                                        

 

Caso discorde da opinião desta Controladoria, orientamos encaminhar o processo 

para conhecimento do Excelentíssimo Senhor Prefeito, solicitando a instauração 

do competente processo administrativo para devidas averiguações. 
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O presente Parecer apresenta as conclusões, referente ao Processo em análise, 

com recomendações direcionadas à Secretaria Municipal de Educação, a saber: 

 
Recomendamos: 

 

a) Não contratem sem o devido processo licitatório; 

b) Abstenha-se de realizar execuções de serviços sem a devida cobertura 

contratual; 

c) Observe o preenchimento das notas fiscais; 

d) Promovam a correta liquidação da despesa; 

e) Organizem e planejem as ações com vistas no princípio da legalidade e 

observando às questões orçamentárias e financeiras; 

f) Acompanhem o fornecimento dos passes e solicite devolução quando não 

forem usados devidamente pelos servidores. 

 

 

É o parecer, smj. 

 
 

Frank Corrêa 
Controlador Geral 
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