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Ofício nº 574/2020 - IPASGO
 

Goiânia, 02 de junho de 2020.
 
 

Ao Excelentíssimo Senhor
Bruno Magalhães D'Abadia
Secretário de Estado
Secretaria de Estado da Administração - SEAD
 
 
Assunto: TAC junto ao Ministério Público
 

Senhor Secretário,

 

Considerando que conforme disposto no artigo 44 da Lei nº 20.491, de 25 de junho de
2019 o  Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (IPASGO) é jurisdicionado a
Secretaria de Estado de Administração (SEAD). 

Considerando que não somente o quadro de colaboradores terceirizados foi suprimido
ao longo dos últimos dois anos, mas também o de servidores efetivos, conforme levantamento realizado
por esta Gerência de Gestão de Pessoas, que apurou o quantitativo de 42 (quarenta e duas)
aposentadorias, 25 (vinte e cinco) licenças para tratar de interesse particular, 10 (dez) exonerações e 1
(um) falecimento, totalizando o quantitativo de 78 (setenta e oito) profissionais que deixaram de oferecer
sua mão de obra para uma estrutura que já é extremamente carente de pessoal. Vale lembrar que não
houve substituição ou reposição de pessoal ao longo desse período.

Considerando que dos 329 (Trezentos e vinte e nove) servidores efetivos ativos desta
Pasta, 77 (setenta e sete) já se encontram no direito de pleitear sua aposentadoria a qualquer momento,
conforme relatório de recebimento do abono de permanência. Então, se considerarmos o cenário atual e os
reflexo para os próximos 2 (dois) anos, se somarmos o quantitativo de 78 servidores que recentemente
deixaram o Instituto com os 77 servidores que podem deixar o IPASGO a qualquer momento, estamos
dizendo que 155 servidores deixarão o Instituto numa realidade bem próxima, restando um quantitativo de
174 servidores para atender uma demanda muito grande, sendo que hoje, é necessário um quantitativo
pelo menos 10 vezes maior para atender a demanda do Instituto. Levando-se em conta que, hoje, temos
aproximadamente 551 colaboradores terceirizados e 329 servidores que juntos somam 880 profissionais, o
que já é um quantitativo muito reduzido para atender as demandas do IPASGO aos seus mais de 627 mil
usuários.

Considerando que o Tribunal de Contas do Estado de Goiás – TCE, por meio do
Acórdão 439/2019, em novembro de 2019, recomendou ao IPASGO e sugeriu a adoção de um Termo de
Ajustamento de Gestão, definindo cronograma de ações para realização de Concurso Público;

Considerando o risco iminente da descontinuidade dos serviços, que representará



perda de 70% da mão de obra do IPASGO, em vista do término do contrato vigente, que tem o seu prazo
final previsto para 12 de junho de 2020 e ainda diante de recente notícia veiculada pela impresa acerca das
evidências de irregularidades encontradas no curso da prestação de serviços de mão de obra para apoio
administrativo do Insituto;

Considerando que o IPASGO utiliza de mão-de-obra tercerizada para que possa suprir
a necessidade da Instiuição, visando a não descontinuidade dos serviços prestados aos usuários.

Considerando a necessidade de criação de quadro próprio de pessoal para IPASGO e
consequente revisão do PCR (Plano de Cargos e Remuneração). Tal ação deve-se anteceder a qualquer
discussão sobre a necessidade de realização de concurso público, uma vez que os cargos contidos na Lei
Estadual nº 15.121/05 tendo o quadro vinculado ao Previdência, o que gerou enorme prejuízo à nova
autarquia no que tange à sua mão-de-obra.

Considerando o disposto a Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade
Fiscal - LRF), e o art. 41 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual (o
art. 41 do ADCT não foi alcançado pela decisão cautelar do Supremo Tribunal Federal na ADI
6129/GO). Também há as barreiras determinadas no art. 8º da Lei Complementar Nacional nº 159/2017,
que instituiu o Regime de Recuperação Fiscal (RFF), no qual o Estado de Goiás teve seu ingresso
franqueado, conforme decisão liminar na Ação Cível Originária - ACO nº 3262 (Supremo Tribunal
Federal).

 Considerando a pandemia do coronavírus no Estado de Goiás, fez com que o Chefe
do Poder Executivo editasse o Decreto nº 9.653, de 19 de abril de 2020, para reiterar a decretação de
situação de emergência na saúde pública do Estado de Goiás, em razão da disseminação do novo
coronavírus COVID-19, pelo prazo de 150 (cento e cinquenta) dias.

Ante ao exposto, encaminho para conhecimento por parte do SEAD a proposta de TAC
confeccionada pelo Ministério Público. 

Atenciosamente, 

Documento assinado eletronicamente por SILVIO ANTONIO FERNANDES FILHO,
Presidente, em 02/06/2020, às 16:53, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e
art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000013440668 e o código CRC 784A83A9.

 
GABINETE DO PRESIDENTE

AVENIDA PRIMEIRA RADIAL Qd.F - Bairro SETOR PEDRO LUDOVICO - CEP 74820-300
- GOIANIA - GO - N º 586 ¿ BLOCO 3, 4º ANDAR (62)3238-2400
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TERMO  DE  COMPROMISSO  DE  AJUSTAMENTO  DE
CONDUTA celebrado  nos  autos  do  Inquérito

Civil  Público  nº  201300138208,  com

fundamento nos artigos 5º, § 6º, da Lei nº

7.347,  de  24  de  julho  de  1985,  entre  o

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS e o

IPASGO  –  INSTITUTO  DE  ASSISTÊNCIA  AOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS, e a
SEAD - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
DO  ESTADO  DE  GOIÁS, constituído  das

seguintes cláusulas e condições:

Aos 02 dias do mês de junho de 2020, no gabinete da 78ª Promotoria

de Justiça, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, representado pela

Promotora de Justiça titular da 78ª Promotoria de Justiça Dra. Villis Marra, doravante

denominado COMPROMITENTE, e de outro, como COMPROMISSÁRIO, o IPASGO

–  INSTITUTO  DE  ASSISTÊNCIA  AOS  SERVIDORES  PÚBLICOS  DE  GOIÁS,

representado por seu Presidente, SILVIO ANTÔNIO FERNANDES FILHO, a SEAD -

SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  ADMINISTRAÇÃO DO  ESTADO  DE  GOIÁS,

representada  pelo  Secretário  BRUNO  MAGALHÃES  D’ABADIA  e  a  PGE-GO

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS, representada pela Procuradora-

Geral  Juliana  Pereira  Diniz  Prudente  celebram  este  COMPROMISSO  DE

AJUSTAMENTO DE CONDUTA, nos seguintes termos:

1. Considerando  que o Ministério Público é instituição permanente,

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica,

do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art.

127);

2.  Considerando,  também,  ser  função  institucional  do  Ministério

Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços

de  relevância  pública  aos  direitos  assegurados  na  Constituição,  promovendo  as

medidas necessárias a sua garantia (CF/88, art. 129, II e III);

3.  Considerando que,  como  defensor  da  ordem  jurídica  e  dos

interesses  sociais,  cabe  ao  Ministério  Público  atuar  em  resguardo  dos  princípios
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constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição

Federal, dentre os quais, o da legalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência

e, ainda, da probidade administrativa;

4. Considerando que o Ministério Público instaurou o Inquérito Civil

Público  nº  123/2013,  autos  nº  201300138208,  a  fim  de  apurar  supostas

irregularidades na contratação de empresa terceirizada para prestação do serviço de

auditoria médica pelo IPASGO, quando o Instituto deveria realizar concurso público;

5.  Considerando que,  ao  expedir  a  recomendação,  o  Ministério

Público analisou o caso e constatou que o cargo de auditor médico é de atividade-fim

e não poderia ser provido por licitação, ou seja, não é o caso de terceirização do

serviço, ante a patente infração ao artigo 37, II da Constituição Federal que institui a

regra do concurso público;

6.  Considerando que  recentemente  foi  encaminhada  à  78ª

Promotoria  de  Justiça,  nova  Notícia  de  Fato  apontando  para  irregularidades  na

publicação de edital de licitação - Concorrência Pública nº 001/2019 deflagrado pelo

IPASGO para contratação de implementação de sistema de gestão de saúde com

fornecimento software, consultoria e mão de obra especializada, em detrimento ao

concurso público;

7. Considerando que o Tribunal de Contas do Estado de Goiás –

TCE,  por  meio  do  Acórdão  3419/2019,  em  novembro  de  2019,  recomendou  ao

IPASGO que adotasse um Termo de Ajustamento de Gestão, definindo cronograma de

ações para realização de concurso público;

8. Considerando que o IPASGO justificou que em nenhum momento

visa terceirizar funções realizadas pelos auditores, visto que os atuais auditores vão

continuar  na função de controle  das ações de promoção à saúde dos servidores,

sendo que o serviço contratado seria para apoio de tais atividades, com fornecimento

de software, consultoria e mão de obra especializada;
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9. Considerando que o serviço de auditoria médica engloba-se no rol

das atividades-fins do IPASGO, inclusive, existem auditores médicos nos quadros de

pessoal do Instituto, e que se houver a necessidade de mais auditores deveria ser

realizado concurso público, haja vista que a Constituição Federal somente permite a

terceirização de serviços de atividade-meio do órgão ou entidade públicas;

10.  Considerando que,  atualmente,  o  serviço  de  auditoria  médica

está  com o  quadro  de  profissionais  defasado,  sem  auditores  médicos  em  várias

especialidades que envolve o rol de cobertura do Plano;

11. Considerando que o IPASGO, desde 2002, ocasião em que se

dissociou de regime de previdência dos servidores e se tornou um Plano de Saúde

propriamente  dito,  conforme  disposto  na  Lei  Federal  nº.  9717/2002,  não  realizou

concurso para suprir o quadro próprio;

12.  Considerando que  o  IPASGO  tem  natureza  singular  na

Administração  Pública  por  atuar  diretamente  com  autonomia  de  recursos,  no

fornecimento assistencial à saúde de mais de 620 mil usuários;

13. Considerando a necessidade de reformular o plano de cargos e

salários visando atender as reais necessidades da Instituição e sua área de atuação;

14. Considerando a necessidade da contratação da plataforma  com

fornecimento de sistema de gestão e saúde, mão de obra terceirizada e consultoria,

buscando um novo modelo de negócio, para com isso, o IPASGO reduzir  o custo

operacional  e  o  tamanho  da  máquina  para  focar  nas  despesas  assistências  e

prestação de serviços aos usuários, tentando reduzir os impactos devido ao custo da

assistência médica no Brasil;

15.  Considerando que  esse  formato  de  prestação  de  serviço,

usualmente  praticada  no  mercado,  é  nominado  de  BPO  (Business Process

Outsourcing), cujo conceito é a alocação de mão de obra,  hardware  e  software  de
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entidades  especializadas,  que  executam tarefas  operacionais  para  operadoras  de

planos  de  saúde,  garantindo  o  nível  de  serviço  e  elevando  a  qualidade  e  a

produtividade das funções administrativas, reduzindo custos gerados pela utilização

de recursos próprios,  e preservando, na entidade IPASGO, todo o poder decisório

referente à gestão da saúde dos seus beneficiários.;

16.  Considerando  que  a  contratação  do  mencionado  sistema  de

modernização se justifica diante das várias avaliações dos sistemas de tecnologias

comunicação e dos processos de gestão dentro do IPASGO que, de acordo com a

autarquia,  foi  observado  que  os  recursos  aplicados,  até  então,  não  conseguiram

garantir a segurança, transparência e controle nos dados e nas operações financeiras

do instituto,  além de apresentar campos livres de regras de negócios apropriadas,

permitindo que o controle seja burlado facilmente, acarretando prejuízos imensuráveis

ao erário;

17. Considerando ainda a fragilidade do atual sistema do IPASGO

que facilitou a criação de auditores robôs e usuários fantasmas, que foram usados por

servidores  para  efetuar  pagamentos  superfaturados,  inclusão  indevidas  de

prestadores,  desbloqueios e autorizações realizadas sem o devido processo legal,

irregularidades que vem gerando desperdícios de recursos públicos e colocando a

vida de usuários em risco. Irregularidades que, com o serviço de BPO, irá garantir a

identificação  de  problemas  no  processo,  remodelar  e  automatizar  o  processo  de

gestão, melhorando o controle e agilizando o atendimento aos usuários, reduzindo

custos;

18. Considerando que o IPASGO informou que com a contratação do

novo projeto de modernização com fornecimento de sistema, consultoria e mão de

obra  especializada,  a  economia  anual  do  Instituto  será  de  aproximadamente  R$

3.000.000,00 (três milhões de reais);

19. Considerando ainda na necessidade de regularizar a situação,

com realização de concurso público, cumprindo a exigência do art. 37, II da CF;
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20. Considerando que o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal

prescreve  o  concurso  público  como regra  inafastável  para  ingresso  nos  cargos  e

empregos  públicos,  entretanto,  a  situação  atual  do  IPASGO  de  defasagem  de

auditores e de várias irregularidades detectadas, entre as quais algumas constituem

possivelmente crime contra a Administração Pública levaram à necessidade de uma

contratação de um sistema de software que possa detectar irregularidades no sistema

de  autarquia,  a  fim  de  sanar  as  irregularidades  que  tem  causado  um  rombo

extremamente  significativo  nas  contas  do  instituto,  e  que  podem  evitar  grandes

prejuízos e redução de despesas originadas por irregularidades;

21.  Considerando que  a  aquisição  do  software  não  terá  como

consequência a substituição do trabalho realizado pelo médico auditor, já que se trata

de  ferramenta  que  apontará  inconsistências  nos  processos  e  procedimentos  dos

prestadores de serviço, mas que necessitará de auditor médico para acompanhar e

fiscalizar os dados apresentados, o que demonstra a natureza diferente entre os dois,

ademais  o  sistema  gerenciará  outros  pontos  de  atividades  desenvolvidas  pelo

instituto;

RESOLVEM:

Celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO E AJUSTAMENTO DE CONDUTA,

em caráter irrevogável, na forma estabelecida pelas cláusulas abaixo:

DO OBJETO

CLÁUSULA  1ª –  OS  COMPROMISSÁRIOS se  comprometem  a  estabelecer

cronograma e critérios para cumprir com mandamento previsto no inciso II do artigo

37 da Constituição Federal,  que determina a realização de concurso público  para

provimento  de  cargos  na  administração  pública  promovendo-se,  deste  modo,  a

realização de concurso publico para provimento de cargos de auditores médicos no

Instituto IPASGO;
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DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA 2ª –  OS COMPROMISSÁRIOS se comprometem a publicar  edital  de

concurso público para provimento de cargos de auditor médico no IPASGO no prazo

máximo de  01  (um)  ano e  10  (dez)  meses,  contados  da  celebração  do  presente

Termo,  e  o  certame  deverá  ser  concluído  no  prazo  máximo  de  6  (seis)  meses,

contados da publicação do edital;

Parágrafo Primeiro – para cumprimento desta providência, o compromissário IPASGO,

deve contratar instituição idônea, escolhida em processo licitatório,  para realizar o

concurso público para provimento de cargos no IPASGO;

Paragrafo  Segundo   -  Os  prazos  para  os  trâmites  do  concurso  público  serão

cumpridos  conforme  estabelecido  no  anexo  I  (cronograma  para  realização  do

concurso público), sendo que, caso não se cumpra alguma das etapas estabelecidas

no  prazo  avençado,  deverá  ser  justificado  pelo  COMPROMISSÁRIO  IPASGO  à

Promotoria  de Justiça,  que após  análise,  caso entenda pertinente,  aditará  o  TAC,

estabelecendo cláusula com novo prazo;

Parágrafo Terceiro – Fica obrigado o IPASGO a fornecer informações do andamento

do Plano de Ação de forma bimestral para acompanhamento;

CLÁUSULA 3ª –  Para  atender  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse

público  até  a  conclusão  do  concurso  público,  fica  autorizado  o  compromissário

IPASGO  a  contratar,  mediante  licitação,  empresa  fornecedora  de  mão  de  obra

terceirizada de auditoria médica, cujo prazo máximo de duração será de 1 (um) ano,

permitindo  uma única  prorrogação,  por  igual  prazo,  até  a  conclusão  do  concurso

público;

CLÁUSULA  4ª  - Fica  autorizado  o  COMPROMISSÁRIO  IPASGO  a  realizar

implementação  do  novo  projeto  de  modernização  com  fornecimento  de  sistema,

consultoria  e  mão  de  obra  especializada,  visando  sanar  as  irregularidades
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encontradas e reduzir o quantitativo de terceirizados da Instituição (conforme plano de

ação – anexo I);

Parágrafo Único – O prazo do contrato que pretende adquirir o software será de 1

(um) ano podendo, em caso justificado, ser prorrogado por mais 1 (um) ano;

CLÁUSULA 5ª -  O Ministério Público poderá,  diante de novas informações ou,  se

assim  as  circunstâncias  o  exigirem,  retificar  ou  complementar  este  compromisso,

determinando outras providências que se fizerem necessárias, sob pena de invalidade

imediata  deste  termo,  ficando  autorizado,  nesse  caso,  a  dar  prosseguimento  ao

Inquérito Civil instaurado, ou, se for o caso, executar o TAC; 

CLÁUSULA 6ª –  O número de vagas para auditores médicos é de 40 (quarenta)

vagas;

Parágrafo Primeiro – O concurso público para o cargo de auditor médico, observará o

número de vagas existentes e/ou as que foram criadas por lei (em caso de lei nova

para  organizar  a  carreira),  sendo  que  as  vagas  decorrentes  de  aposentadoria,

demissão ou exoneração e as necessárias ao bom andamento dos trabalhos que

surgirem até a publicação do edital deverão ser acrescentadas ao número inicial de

vagas (40 vagas);

Parágrafo Segundo – Em decorrência do Plano de Cargos e Remuneração – PCR do

Instituto IPASGO, poderá ser realizada a mudança de nomenclatura dos cargos ou

readequação do número de vagas de forma justificada;

CLÁUSULA 7ª –  Com a deflagração do concurso público  no prazo estipulado na

cláusula  2ª,  as  provas  deverão  ser  fixadas  em  prazos  definidos  em cronograma

divulgado no edital;

CLÁUSULA 8ª – Após a homologação do concurso, o IPASGO deverá nomear no

prazo  de 90 (noventa)  dias,  no  mínimo 40% (quarenta  por  cento)  dos candidatos
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aprovados, e o percentual restante, dentro do número de vagas, no prazo de validade

do concurso;

CLÁUSULA 9ª – O IPASGO se compromete a nomear os candidatos do cadastro de

reserva  quando  houver  desistência  de  nomeação  do  candidato  antecedente

convocado, exoneração, ou, se necessário, para manter a qualidade na prestação do

serviço público;

DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA 10ª – Fica assegurado ao COMPROMITENTE o direito de fiscalizar o

cumprimento das obrigações assumidas pelo COMPROMISSÁRIO, sem prejuízo das

prerrogativas  legais  a  ser  por  ele  exercido,  como  decorrência  da  aplicação  da

legislação federal, estadual e municipal vigentes;

DO INADIMPLEMENTO

CLÁUSULA 11ª –  O não cumprimento integral ou parcial das obrigações assumidas

dentro dos prazos estabelecidos, sujeitará o COMPROMISSÁRIO ao pagamento de

multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e multa diária no valor de 10% (dez por

cento)  do  salário-mínimo  por  dia  de  atraso  nos  termos  da  Lei  nº  7.347/85,  sem

prejuízo da responsabilização dos agentes públicos por possíveis atos de improbidade

administrativa eventualmente praticados, nos termos da Lei nº 8.429/92;

Parágrafo Único. Os valores das multas serão revertidos para o Fundo Nacional de

Defesa dos Interesses Difusos, conforme a Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública). As

multas  serão  corrigidas  monetariamente  e  acrescidas  dos  juros  legais,  até  o

adimplemento  total  da  obrigação,  independentemente  da  Ação  de  Execução  de

Obrigação ou de qualquer  notificação, nos termos do disposto no parágrafo 6º do

artigo 5º da Lei Federal nº 7.347/85.
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DA EXECUÇÃO DO PRESENTE TERMO

CLÁUSULA 12ª – O presente Termo de Compromisso tem eficácia de título executivo

extrajudicial, nos termos do artigo 5º, parágrafo 6º, da Lei nº 7.347/85;

Por estarem justos e compromissados, firmam o presente instrumento em três vias de

igual teor e forma para que assim produza os seus efeitos legais e jurídicos.

Goiânia, 02 de junho de 2020.

VILLIS MARRA
Promotora de Justiça

SILVIO ANTÔNIO FERNANDES FILHO
Presidente do IPASGO

BRUNO MAGALHÃES D’ABADIA 
Secretário de Estado da Administração

JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE
Procuradora-Geral do Estado
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TERMO  DE  COMPROMISSO  DE  AJUSTAMENTO  DE
CONDUTA celebrado  nos  autos  do  Inquérito

Civil Público nº 201300138208, com fundamento

nos artigos 5º, § 6º, da Lei nº 7.347, de 24

de julho de 1985, entre o MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE GOIÁS e o IPASGO – INSTITUTO DE
ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO
DE GOIÁS, e a SEAD - SECRETARIA DE ESTADO DE
ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS, constituído
das seguintes cláusulas e condições:

Aos 02 dias do mês de junho de 2020, no gabinete da 78ª Promotoria

de  Justiça,  o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, representado  pela

Promotora de Justiça titular da 78ª Promotoria de Justiça Dra. Villis Marra, doravante

denominado COMPROMITENTE, e de outro, como COMPROMISSÁRIOS, o IPASGO

–  INSTITUTO  DE  ASSISTÊNCIA  AOS  SERVIDORES  PÚBLICOS  DE  GOIÁS,

representado  por  seu  Presidente,  SILVIO ANTÔNIO FERNANDES FILHO,  SEAD -

SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  ADMINISTRAÇÃO DO  ESTADO  DE  GOIÁS,

representada  pelo  Secretário  BRUNO  MAGALHÃES  D’ABADIA  e  a  PGE-GO

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS, representada pela Procuradora-

Geral  Juliana  Pereira  Diniz  Prudente  celebram  este  COMPROMISSO  DE

AJUSTAMENTO DE CONDUTA, nos seguintes termos:

1. Considerando  que o Ministério Público é instituição permanente,

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica,

do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art.

127);

2.  Considerando,  também,  ser  função  institucional  do  Ministério

Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços

de  relevância  pública  aos  direitos  assegurados  na  Constituição,  promovendo  as

medidas necessárias a sua garantia (CF/88, art. 129, II e III);

3.  Considerando que,  como  defensor  da  ordem  jurídica  e  dos

interesses  sociais,  cabe  ao  Ministério  Público  atuar  em  resguardo  dos  princípios
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constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37,  caput, da Constituição

Federal, dentre os quais, o da legalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência

e, ainda, da probidade administrativa;

4. Considerando que o Ministério Público instaurou o Inquérito Civil

Público nº 071/2014, autos nº 201300338896, a fim de apurar supostas irregularidades

na  contratação  de  empresa  terceirizada  para  cargos  de  atividade-fim  do  IPASGO,

quando o Instituto deveria realizar concurso público;

5.  Considerando que,  o  Ministério  Público,  ao  verificar  que  havia

indícios graves de irregularidades, e a fim de que o IPASGO não desse seguimento no

pregão nº  001/2013, cujo o objeto  era  a contratação de empresa especializada na

prestação de serviços de apoio administrativo, técnico e operacional com fornecimento

de mão de obra, expediu recomendação nº 19/2013, recomendando que o IPASGO

deflagrasse concurso público, no prazo de 90 (noventa) dias;

6. Considerando que, quando foi instaurada a Portaria nº 071/2014, o

quantitativo de vagas a serem supridas eram de 236 (duzentos e trinta e seis) vagas,

conforme tabela abaixo:

     LOTE I

CARGO QUANTITATIVO 
(vagas)

Analista – Técnico Administrativo – Nível I 50

Analista – Técnico Administrativo – Nível II 15

Assistente – Técnico Administrativo 140

LOTE III

CARGO QUANTITATIVO 
(vagas)

Médico do Trabalho 04

Enfermeiro do Trabalho 03

Técnico em Segurança do Trabalho 02

Auxiliar de Saúde Bucal 22
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7.  Considerando  que,  da  data  da  instauração  do  Inquérito  Civil

Público até o presente mês, transcorreram 06 (seis) anos, e até o momento o Instituto

não  conseguiu  realizar  o  concurso  público  e,  consequentemente,  sanar  a

irregularidade;

8. Considerando que foram expedidos diversos ofícios pelo IPASGO

aos órgãos competentes solicitando a autorização para realização de concurso público,

a qual não fora concedida até o presente momento;

9.  Considerando  que é ilegal  e,  eminentemente,  proibida  a

contratação  de  serviços  terceirizados  para  o  desempenho  de  atividade-fim  da

Administração Pública;

10.  Considerando  que,  recentemente,  o  IPASGO  encaminhou

documento à Promotoria de Justiça, no qual esclareceu que a realização de licitação

para contratação de terceirizados não foi uma opção, mas o único meio de assegurar

continuidade dos serviços prestados, devido ao número reduzido de servidores;

11. Considerando  que compete à SEAD – Secretaria de Estado de

Administração a realização de concursos públicos e outros processos seletivos em

caráter exclusivo, conforme disposto na Lei nº 20.417 de 06 de fevereiro de 2019, art.

7º, inciso I, alínea “h”;

12. Considerando que o contrato com a empresa HOMINUS GESTÃO

E TENOLOGIA LTDA que abarca grande parte da mão de obra administrativa finda-se

em 11/06/2020, o que acarretará na descontinuidade do serviço público por supressão

de grande parte dos terceirizados;

13.  Considerando  que  as  formas  de  ingresso  nos  quadros  da

Administração  Pública  se  encontram  descritas  na  Constituição  Federal  de  forma

exaustiva, sendo que tantos os cargos de provimento efetivo, como comissionados ou
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temporários  possuem  previsão  constitucional,  não  sendo,  entretanto,  o  trabalho

terceirizado uma forma legítima de investidura no serviço público;

14. Considerando que é uníssono na jurisprudência e na doutrina que

a contratação de servidores terceirizados em detrimento de servidores oriundos de

concurso público é ato atentatório à moralidade administrativa,  passível  de punição

pelas sanções previstas na lei 8.429/92;

15. Considerando que o IPASGO, desde 2002, ocasião em que se

dissociou de regime de previdência dos servidores e se tornou um Plano de Saúde

propriamente  dito,  conforme  disposto  na  Lei  Federal  nº.  9717/2002,  não  realizou

concurso  para  suprir  o  quadro  próprio  e  continua  contratando  terceirizados,  o  que

significa que não atendeu à recomendação;

16.  Considerando  que,  caso  não  seja  realizada  licitação  para  a

contratação de servidores terceirizados, há um risco iminente da descontinuidade dos

serviços que representará perda de 70% da mão de obra do IPASGO, tendo em vista o

término do contrato vigente, que tem o seu prazo final previsto para 12 de junho de

2020;

17. Considerando que a paralisação dos serviços causará grandes e

graves prejuízos aos usuários do IPASGO que necessitam de serviço essencial da

saúde e à própria vida.  Ademais,  em se tratando do momento em que o país e o

mundo estão lutando contra a pandemia do coronavírus, situação que exige empenho,

eficiência e total dedicação aos usuários na luta contra o COVID-19;

18. Considerando que tamanha supressão de colaboradores poderá

ocasionar grande fragilidade e deficiência que poderão levar ao descredenciamento de

prestadores de serviços médicos credenciados e unidades de saúde credenciadas que

atendem mais de 625 mil usuários, causando um verdadeiro desastre de ponta a ponta

na estrutura do IPASGO;
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19. Considerando que o Estado de Goiás encontra-se atravessando

grave crise financeira, a qual foi agravada pela pandemia do Coronavírus;

20. Considerando que, em razão da pandemia do COVID-19, não se

recomende gastos públicos.  No presente caso,  trata-se de continuidade do serviço

público  relevante  e  essencial,  e  que  não  demandará  novos  gastos,  apenas

manutenção de serviço, vez que será considerado como base o quantitativo de vagas

já existente no órgão, conforme estabelece o decreto nº 9.649/2020;

21. Considerando que o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal

prescreve  o  concurso  público  como  regra  inafastável  para  ingresso  nos  cargos  e

empregos públicos;

22.  Considerando que  o  IPASGO  se  dispôs,  através  do  presente

instrumento de Termo de Ajustamento de Conduta, a realizar o concurso público no

prazo de 1 (um) ano e 10 (dez) meses, nos termos a seguir;

RESOLVEM:

Celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO E AJUSTAMENTO DE CONDUTA,

em caráter irrevogável, na forma estabelecida pelas cláusulas abaixo:

DO OBJETO

CLÁUSULA  1ª –  OS  COMPROMISSÁRIOS se  comprometem  a  estabelecer

cronograma e critérios para cumprir com mandamento previsto no inciso II do artigo 37

da  Constituição  Federal  que  determina  a  realização  de  concurso  público  para

provimento  de  cargos  na  administração  pública,  promovendo-se,  deste  modo,  a

realização  de  concurso  público  para  provimento  de  cargos  efetivos  no  âmbito  do

IPASGO  visando  compor  o  quadro  de  servidores  efetivos  com  a  consequente

substituição do quantitativo dos servidores terceirados;
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DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA 2ª – OS COMPROMISSÁRIOS se  comprometem a  publicar  edital  de

concurso público para provimento dos cargos necessários para  compor o quadro de

servidores  efetivos  com a  consequente  substituição  do  quantitativo  dos  servidores

terceirados no âmbito do IPASGO, no prazo máximo de 01 (um) ano e 10 (dez) meses,

contados da celebração do presente Termo, e o certame deverá ser concluído no prazo

máximo de 6 (seis) meses, contados da publicação do edital;

Parágrafo  Primeiro  –  Para  cumprimento  desta  providência,  o  compromissário  deve

contratar instituição idônea, escolhida em processo licitatório, para realizar o concurso

público para provimento de cargos no IPASGO;

Paragrafo Segundo - O certame deverá ser iniciado pelo menos 3 (três) meses antes

do vencimento do contrato firmado com a empresa vencedora da licitação;

Paragrafo Terceiro  - Os prazos para os trâmites do concurso público serão cumpridos

conforme estabelecido no anexo I (cronograma para realização do concurso público),

sendo que, caso não se cumpra alguma das etapas estabelecidas no prazo avençado,

deverá ser justificado pelo COMPROMISSÁRIO IPASGO à Promotoria de Justiça, que,

após análise,  caso entenda pertinente,  aditará o TAC,  estabelecendo cláusula com

novo prazo;

CLÁUSULA 3ª –  Para  atender  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse

público  até  a  conclusão  do  concurso  público,  fica  autorizado  o  compromissário

IPASGO  a  contratar  empresa  terceirizada  para  prestação  de  serviços  de  apoio

administrativo,  técnico  e  operacional  com fornecimento  de  mão  de  obra,  mediante

licitação na modalidade pregão eletrônico, cujo prazo máximo de duração do contrato

será  de  1  (um)  ano,  poderá  ser  prorrogado  até  o  dia  01/03/2022,  nos  termos da

cláusula 2ª;
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Paragrafo Primeiro - O contrato não será prorrogado, salvo em situação excepcional

que se justifique e com a anuência da Promotoria de Justiça, ora COMPROMITENTE;

Paragrafo  Segundo - O  valor  do  contrato  com a  empresa  vencedora  não  poderá

exceder o valor do gasto com terceirizados pela instituição no exercício de 2019, sob

pena de gerar  novos gastos  públicos  em contrariedade  do  disposto  no decreto  nº

9.649/2020 que institui o Plano de Contingenciamento de Gastos para o enfrentamento

da Pandemia de COVID-19;

CLÁUSULA  4ª -  O Ministério  Público  poderá,  diante  de novas informações ou,  se

assim  as  circunstâncias  o  exigirem,  retificar  ou  complementar  este  compromisso,

determinando outras providências que se fizerem necessárias, sob pena de invalidade

imediata  deste  termo,  ficando  autorizado,  nesse  caso,  a  dar  prosseguimento  ao

Inquérito Civil instaurado ou, se for o caso, executar o TAC; 

CLÁUSULA 5ª – O concurso público para os cargos relacionados na tabela acima,

observará o número de vagas existentes e/ou as que foram criadas por lei (em caso de

lei nova), sendo que atualmente o número de vagas é de 236 (duzentos e trinta e seis);

Parágrafo Primeiro -   Em decorrência do Plano de Cargos e remuneração – PCR do

Instituto IPASGO, poderá ser realizada a mudança de nomenclatura, criação de outros

cargos ou readequação do número de vagas de forma justificada;

Parágrafo Segundo - Serão criados cargos de gestor e analista cujo número de vagas

será estabelecido  após a  aprovação da lei  de plano de cargos  e  remuneração do

Instituto, oportunidade em que será realizado aditivo ao presente TAC;

CLÁUSULA 6ª –  Com a  deflagração  do  concurso  público  no  prazo  estipulado  na

cláusula  2ª, as  provas  deverão  ser  fixadas  em  prazos  definidos  em  cronograma

divulgado no edital;
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CLÁUSULA 7ª – Após a homologação do concurso, o IPASGO deverá nomear, no

prazo  de  90  (noventa)  dias,  no  mínimo 40% (quarenta  por  cento)  dos  candidatos

aprovados, e o percentual restante, dentro do número de vagas, no prazo de validade

do concurso;

CLÁUSULA 8ª – O IPASGO se compromete a nomear os candidatos do cadastro de

reserva,  quando  houver  desistência  de  nomeação  do  candidato  antecedente

convocado, exoneração ou, se necessário, para manter a qualidade na prestação do

serviço público;

DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA 9ª –  Fica  assegurado  ao  COMPROMITENTE o  direito  de  fiscalizar  o

cumprimento das obrigações assumidas pelo COMPROMISSÁRIO, sem prejuízo das

prerrogativas  legais  a  ser  por  ele  exercido,  como  decorrência  da  aplicação  da

legislação federal, estadual e municipal vigentes;

DO INADIMPLEMENTO

CLÁUSULA 10ª –  O não cumprimento integral ou parcial das obrigações assumidas,

dentro dos prazos estabelecidos, sujeitará o COMPROMISSÁRIO ao pagamento de

multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e multa diária no valor de 10% (dez por

cento) do salário-mínimo por dia de atraso nos termos da Lei nº 7.347/85, sem prejuízo

da  responsabilização  dos  agentes  públicos  por  possíveis  atos  de  improbidade

administrativa eventualmente praticados, nos termos da Lei nº 8.429/92;

Parágrafo Único -  Os valores das multas serão revertidos para o Fundo Nacional de

Defesa dos Interesses Difusos, conforme a Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública). As

multas  serão  corrigidas  monetariamente  e  acrescidas  dos  juros  legais,  até  o

adimplemento  total  da  obrigação,  independentemente  da  Ação  de  Execução  de
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Obrigação ou de qualquer notificação, nos termos do disposto no parágrafo 6º do artigo

5º da Lei Federal nº 7.347/85.

DA EXECUÇÃO DO PRESENTE TERMO

CLÁUSULA 11ª – O presente Termo de Compromisso tem eficácia de título executivo

extrajudicial, nos termos do artigo 5º, parágrafo 6º, da Lei nº 7.347/85;

Por estarem justos e compromissados, firmam o presente instrumento em três vias de

igual teor e forma para que assim produza os seus efeitos legais e jurídicos.

Goiânia, 02 de junho de 2020.

VILLIS MARRA
Promotora de Justiça

SILVIO ANTÔNIO FERNANDES FILHO
Presidente do IPASGO

BRUNO MAGALHÃES D’ABADIA 
Secretário de Estado da Administração

JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE
Procuradora-Geral do Estado
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TERMO  DE  COMPROMISSO  DE  AJUSTAMENTO  DE
CONDUTA celebrado  nos  autos  do  Inquérito
Civil  Público  nº  201300138208,  com
fundamento nos artigos 5º, § 6º, da Lei nº
7.347,  de  24  de  julho  de  1985,  entre  o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS e o
IPASGO  –  INSTITUTO  DE  ASSISTÊNCIA  AOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS, e a
SEAD - SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO
DO  ESTADO  DE  GOIÁS, constituído  das
seguintes cláusulas e condições:

Aos 04 dias do mês de junho de 2020, no gabinete da 78ª Promotoria

de Justiça, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, representado pela

Promotora de Justiça titular da 78ª Promotoria de Justiça Dra. Villis Marra, doravante

denominado COMPROMITENTE, e de outro, como COMPROMISSÁRIO, o IPASGO

–  INSTITUTO  DE  ASSISTÊNCIA  AOS  SERVIDORES  PÚBLICOS  DE  GOIÁS,

representado por seu Presidente, SILVIO ANTÔNIO FERNANDES FILHO, a SEAD -

SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  ADMINISTRAÇÃO DO  ESTADO  DE  GOIÁS,

representada  pelo  Secretário  BRUNO  MAGALHÃES  D’ABADIA  e  a  PGE-GO

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS, representada pela Procuradora-

Geral  Juliana  Pereira  Diniz  Prudente  celebram  este  COMPROMISSO  DE

AJUSTAMENTO DE CONDUTA, nos seguintes termos:

1. Considerando  que o Ministério Público é instituição permanente,

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica,

do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art.

127);

2.  Considerando,  também,  ser  função  institucional  do  Ministério

Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços

de  relevância  pública  aos  direitos  assegurados  na  Constituição,  promovendo  as

medidas necessárias a sua garantia (CF/88, art. 129, II e III);

3.  Considerando que,  como  defensor  da  ordem  jurídica  e  dos

interesses  sociais,  cabe  ao  Ministério  Público  atuar  em  resguardo  dos  princípios
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constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37, caput, da Constituição

Federal, dentre os quais, o da legalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência

e, ainda, da probidade administrativa;

4. Considerando que o Ministério Público instaurou o Inquérito Civil

Público  nº  123/2013,  autos  nº  201300138208,  a  fim  de  apurar  supostas

irregularidades na contratação de empresa terceirizada para prestação do serviço de

auditoria médica pelo IPASGO, quando o Instituto deveria realizar concurso público;

5.  Considerando que,  ao  expedir  a  recomendação,  o  Ministério

Público analisou o caso e constatou que o cargo de auditor médico é de atividade-fim

e não poderia ser provido por licitação, ou seja, não é o caso de terceirização do

serviço, ante a patente infração ao artigo 37, II da Constituição Federal que institui a

regra do concurso público;

6.  Considerando que  recentemente  foi  encaminhada  à  78ª

Promotoria  de  Justiça,  nova  Notícia  de  Fato  apontando  para  irregularidades  na

publicação de edital de licitação - Concorrência Pública nº 001/2019 deflagrado pelo

IPASGO para contratação de implementação de sistema de gestão de saúde com

fornecimento software, consultoria e mão de obra especializada, em detrimento ao

concurso público;

7. Considerando que o Tribunal  de Contas do Estado de Goiás –

TCE,  por  meio  do  Acórdão  3419/2019,  em  novembro  de  2019,  recomendou  ao

IPASGO que adotasse um Termo de Ajustamento de Gestão, definindo cronograma de

ações para realização de concurso público;

8. Considerando que o IPASGO justificou que em nenhum momento

visa terceirizar funções realizadas pelos auditores, visto que os atuais auditores vão

continuar  na função de controle  das ações de promoção à saúde dos servidores,

sendo que o serviço contratado seria para apoio de tais atividades, com fornecimento

de software, consultoria e mão de obra especializada;
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9. Considerando que o serviço de auditoria médica engloba-se no rol

das atividades-fins do IPASGO, inclusive, existem auditores médicos nos quadros de

pessoal do Instituto, e que se houver a necessidade de mais auditores deveria ser

realizado concurso público, haja vista que a Constituição Federal somente permite a

terceirização de serviços de atividade-meio do órgão ou entidade públicas;

10.  Considerando que,  atualmente,  o  serviço  de auditoria  médica

está  com  o  quadro  de  profissionais  defasado,  sem  auditores  médicos  em  várias

especialidades que envolve o rol de cobertura do Plano;

11. Considerando que o IPASGO, desde 2002, ocasião em que se

dissociou de regime de previdência dos servidores e se tornou um Plano de Saúde

propriamente  dito,  conforme  disposto  na  Lei  Federal  nº.  9717/2002,  não  realizou

concurso para suprir o quadro próprio;

12.  Considerando que  o  IPASGO  tem  natureza  singular  na

Administração  Pública  por  atuar  diretamente  com  autonomia  de  recursos,  no

fornecimento assistencial à saúde de mais de 620 mil usuários;

13. Considerando a necessidade de reformular o plano de cargos e

salários visando atender as reais necessidades da Instituição e sua área de atuação;

14. Considerando a necessidade da contratação da plataforma  com

fornecimento de sistema de gestão e saúde, mão de obra terceirizada e consultoria,

buscando um novo modelo de negócio, para com isso, o IPASGO reduzir o custo

operacional  e  o  tamanho  da  máquina  para  focar  nas  despesas  assistências  e

prestação de serviços aos usuários, tentando reduzir os impactos devido ao custo da

assistência médica no Brasil;

15.  Considerando que  esse  formato  de  prestação  de  serviço,

usualmente  praticada  no  mercado,  é  nominado  de  BPO  (Business Process

Outsourcing), cujo conceito é a alocação de mão de obra,  hardware  e  software  de
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entidades  especializadas,  que  executam tarefas  operacionais  para  operadoras  de

planos  de  saúde,  garantindo  o  nível  de  serviço  e  elevando  a  qualidade  e  a

produtividade das funções administrativas, reduzindo custos gerados pela utilização

de recursos próprios, e preservando, na entidade IPASGO, todo o poder decisório

referente à gestão da saúde dos seus beneficiários.;

16.  Considerando  que  a  contratação  do  mencionado  sistema  de

modernização se justifica diante das várias avaliações dos sistemas de tecnologias

comunicação e dos processos de gestão dentro do IPASGO que, de acordo com a

autarquia,  foi  observado  que  os  recursos  aplicados,  até  então,  não  conseguiram

garantir a segurança, transparência e controle nos dados e nas operações financeiras

do instituto,  além de apresentar campos livres de regras de negócios apropriadas,

permitindo que o controle seja burlado facilmente, acarretando prejuízos imensuráveis

ao erário;

17. Considerando ainda a fragilidade do atual sistema do IPASGO

que facilitou a criação de auditores robôs e usuários fantasmas, que foram usados por

servidores  para  efetuar  pagamentos  superfaturados,  inclusão  indevidas  de

prestadores,  desbloqueios e autorizações realizadas sem o devido processo legal,

irregularidades que vem gerando desperdícios de recursos públicos e colocando a

vida de usuários em risco. Irregularidades que, com o serviço de BPO, irá garantir a

identificação  de  problemas  no  processo,  remodelar  e  automatizar  o  processo  de

gestão, melhorando o controle e agilizando o atendimento aos usuários, reduzindo

custos;

18. Considerando que o IPASGO informou que com a contratação do

novo projeto de modernização com fornecimento de sistema, consultoria e mão de

obra  especializada,  a  economia  anual  do  Instituto  será  de  aproximadamente  R$

3.000.000,00 (três milhões de reais);

19. Considerando ainda na necessidade de regularizar a situação,

com realização de concurso público, cumprindo a exigência do art. 37, II da CF;
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20. Considerando que o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal

prescreve  o  concurso público  como regra  inafastável  para  ingresso  nos cargos e

empregos  públicos,  entretanto,  a  situação  atual  do  IPASGO  de  defasagem  de

auditores e de várias irregularidades detectadas, entre as quais algumas constituem

possivelmente crime contra a Administração Pública levaram à necessidade de uma

contratação de um sistema de software que possa detectar irregularidades no sistema

de  autarquia,  a  fim  de  sanar  as  irregularidades  que  tem  causado  um  rombo

extremamente  significativo  nas  contas  do  instituto,  e  que  podem  evitar  grandes

prejuízos e redução de despesas originadas por irregularidades;

21.  Considerando que  a  aquisição  do  software  não  terá  como

consequência a substituição do trabalho realizado pelo médico auditor, já que se trata

de  ferramenta  que  apontará  inconsistências  nos  processos  e  procedimentos  dos

prestadores de serviço, mas que necessitará de auditor médico para acompanhar e

fiscalizar os dados apresentados, o que demonstra a natureza diferente entre os dois,

ademais  o  sistema  gerenciará  outros  pontos  de  atividades  desenvolvidas  pelo

instituto;

RESOLVEM:

Celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO E AJUSTAMENTO DE CONDUTA,

em caráter irrevogável, na forma estabelecida pelas cláusulas abaixo:

DO OBJETO

CLÁUSULA  1ª –  OS  COMPROMISSÁRIOS se  comprometem  a  estabelecer

cronograma e critérios para cumprir com mandamento previsto no inciso II do artigo

37 da Constituição Federal,  que determina a realização de concurso público para

provimento  de  cargos  na  administração  pública  promovendo-se,  deste  modo,  a

realização de concurso publico para provimento de cargos de auditores médicos no

Instituto IPASGO;
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DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA 2ª –  OS COMPROMISSÁRIOS se comprometem a publicar  edital  de

concurso público para provimento de cargos de auditor médico no IPASGO no prazo

máximo de  01  (um)  ano e  10 (dez)  meses,  contados  da celebração  do  presente

Termo,  e  o  certame  deverá  ser  concluído  no  prazo  máximo  de  6  (seis)  meses,

contados da publicação do edital;

Parágrafo Primeiro – para cumprimento desta providência, o compromissário IPASGO,

deve contratar  instituição idônea,  escolhida em processo licitatório,  para realizar o

concurso público para provimento de cargos no IPASGO;

Paragrafo  Segundo   -  Os  prazos  para  os  trâmites  do  concurso  público  serão

cumpridos  conforme  estabelecido  no  anexo  I  (cronograma  para  realização  do

concurso público), sendo que, caso não se cumpra alguma das etapas estabelecidas

no  prazo  avençado,  deverá  ser  justificado  pelo  COMPROMISSÁRIO  IPASGO  à

Promotoria  de  Justiça,  que após análise,  caso entenda pertinente,  aditará  o TAC,

estabelecendo cláusula com novo prazo;

Parágrafo Terceiro – Fica obrigado o IPASGO a fornecer informações do andamento

do Plano de Ação de forma bimestral para acompanhamento;

CLÁUSULA 3ª –  Para  atender  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse

público  até  a  conclusão  do  concurso  público,  fica  autorizado  o  compromissário

IPASGO  a  contratar,  mediante  licitação,  empresa  fornecedora  de  mão  de  obra

terceirizada de auditoria médica, cujo prazo máximo de duração será de 1 (um) ano,

permitindo  uma única  prorrogação,  por  igual  prazo,  até  a  conclusão  do  concurso

público;

CLÁUSULA  4ª  - Fica  autorizado  o  COMPROMISSÁRIO  IPASGO  a  realizar

implementação  do  novo  projeto  de  modernização  com  fornecimento  de  sistema,

consultoria  e  mão  de  obra  especializada,  visando  sanar  as  irregularidades
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encontradas e reduzir o quantitativo de terceirizados da Instituição (conforme plano de

ação – anexo I);

Parágrafo Único – O prazo do contrato que pretende adquirir o software será de 1

(um) ano podendo, em caso justificado, ser prorrogado por mais 1 (um) ano;

CLÁUSULA 5ª -  O Ministério Público poderá, diante de novas informações ou, se

assim  as  circunstâncias  o  exigirem,  retificar  ou  complementar  este  compromisso,

determinando outras providências que se fizerem necessárias, sob pena de invalidade

imediata  deste  termo,  ficando  autorizado,  nesse  caso,  a  dar  prosseguimento  ao

Inquérito Civil instaurado, ou, se for o caso, executar o TAC; 

CLÁUSULA 6ª – O número de vagas para auditores médicos é de 40 (quarenta)
vagas;

Parágrafo Primeiro – O concurso público para o cargo de auditor médico, observará o

número de vagas existentes e/ou as que foram criadas por lei (em caso de lei nova

para  organizar  a  carreira),  sendo  que  as  vagas  decorrentes  de  aposentadoria,

demissão ou exoneração e as necessárias ao bom andamento dos trabalhos que

surgirem até a publicação do edital deverão ser acrescentadas ao número inicial de

vagas (40 vagas);

Parágrafo Segundo – Em decorrência do Plano de Cargos e Remuneração – PCR do

Instituto IPASGO, poderá ser realizada a mudança de nomenclatura dos cargos ou

readequação do número de vagas de forma justificada, mas não poderá ser reduzido

o  número  de  vagas  de  auditores  médicos  descrito  na  cláusula  6ª,  apenas

acrescentado, caso até a publicação do edital surjam novas vagas.

CLÁUSULA 7ª – Com a deflagração do concurso público no prazo estipulado na

cláusula  2ª,  as  provas  deverão  ser  fixadas  em  prazos  definidos  em  cronograma

divulgado no edital;
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CLÁUSULA 8ª – Após a homologação do concurso, o IPASGO deverá nomear no

prazo de 90 (noventa)  dias,  no  mínimo 40% (quarenta por  cento)  dos candidatos

aprovados, e o percentual restante, dentro do número de vagas, no prazo de validade

do concurso;

CLÁUSULA 9ª – O IPASGO se compromete a nomear os candidatos do cadastro de

reserva  quando  houver  desistência  de  nomeação  do  candidato  antecedente

convocado, exoneração, ou, se necessário, para manter a qualidade na prestação do

serviço público;

DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA 10ª – Fica assegurado ao COMPROMITENTE o direito de fiscalizar o

cumprimento das obrigações assumidas pelo COMPROMISSÁRIO, sem prejuízo das

prerrogativas  legais  a  ser  por  ele  exercido,  como  decorrência  da  aplicação  da

legislação federal, estadual e municipal vigentes;

DO INADIMPLEMENTO

CLÁUSULA 11ª – O não cumprimento integral ou parcial das obrigações assumidas

dentro dos prazos estabelecidos, sujeitará o COMPROMISSÁRIO ao pagamento de

multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e multa diária no valor de 10% (dez por

cento)  do  salário-mínimo  por  dia  de  atraso  nos  termos  da  Lei  nº  7.347/85,  sem

prejuízo da responsabilização dos agentes públicos por possíveis atos de improbidade

administrativa eventualmente praticados, nos termos da Lei nº 8.429/92;

Parágrafo Único. Os valores das multas serão revertidos para o Fundo Nacional de

Defesa dos Interesses Difusos, conforme a Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública). As

multas  serão  corrigidas  monetariamente  e  acrescidas  dos  juros  legais,  até  o

adimplemento  total  da  obrigação,  independentemente  da  Ação  de  Execução  de

Obrigação ou de qualquer notificação,  nos termos do disposto no parágrafo 6º do

artigo 5º da Lei Federal nº 7.347/85.
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DA EXECUÇÃO DO PRESENTE TERMO

CLÁUSULA 12ª – O presente Termo de Compromisso tem eficácia de título executivo

extrajudicial, nos termos do artigo 5º, parágrafo 6º, da Lei nº 7.347/85;

Por estarem justos e compromissados, firmam o presente instrumento em três vias de

igual teor e forma para que assim produza os seus efeitos legais e jurídicos.

Goiânia, 04 de junho de 2020.

VILLIS MARRA
Promotora de Justiça

SILVIO ANTÔNIO FERNANDES FILHO
Presidente do IPASGO

BRUNO MAGALHÃES D’ABADIA 
Secretário de Estado da Administração

JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE
Procuradora-Geral do Estado
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TERMO  DE  COMPROMISSO  DE  AJUSTAMENTO  DE
CONDUTA celebrado  nos  autos  do  Inquérito
Civil Público nº 201300138208, com fundamento
nos artigos 5º, § 6º, da Lei nº 7.347, de 24
de julho de 1985, entre o MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE GOIÁS e o IPASGO – INSTITUTO DE
ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO
DE GOIÁS, e a SEAD - SECRETARIA DE ESTADO DE
ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS, constituído
das seguintes cláusulas e condições:

Aos 04 dias do mês de junho de 2020, no gabinete da 78ª Promotoria

de  Justiça,  o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, representado  pela

Promotora de Justiça titular da 78ª Promotoria de Justiça Dra. Villis Marra, doravante

denominado COMPROMITENTE, e de outro, como COMPROMISSÁRIOS, o IPASGO

–  INSTITUTO  DE  ASSISTÊNCIA  AOS  SERVIDORES  PÚBLICOS  DE  GOIÁS,

representado  por  seu Presidente,  SILVIO ANTÔNIO FERNANDES FILHO,  SEAD -

SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  ADMINISTRAÇÃO DO  ESTADO  DE  GOIÁS,

representada  pelo  Secretário  BRUNO  MAGALHÃES  D’ABADIA  e  a  PGE-GO

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS, representada pela Procuradora-

Geral  Juliana  Pereira  Diniz  Prudente  celebram  este  COMPROMISSO  DE

AJUSTAMENTO DE CONDUTA, nos seguintes termos:

1. Considerando  que o Ministério Público é instituição permanente,

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica,

do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art.

127);

2.  Considerando,  também,  ser  função  institucional  do  Ministério

Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços

de  relevância  pública  aos  direitos  assegurados  na  Constituição,  promovendo  as

medidas necessárias a sua garantia (CF/88, art. 129, II e III);

3.  Considerando que,  como  defensor  da  ordem  jurídica  e  dos

interesses  sociais,  cabe  ao  Ministério  Público  atuar  em  resguardo  dos  princípios
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constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37,  caput, da Constituição

Federal, dentre os quais, o da legalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência

e, ainda, da probidade administrativa;

4. Considerando que o Ministério Público instaurou o Inquérito Civil

Público nº 071/2014, autos nº 201300338896, a fim de apurar supostas irregularidades

na  contratação  de  empresa  terceirizada  para  cargos  de  atividade-fim  do  IPASGO,

quando o Instituto deveria realizar concurso público;

5.  Considerando que,  o  Ministério  Público,  ao  verificar  que  havia

indícios graves de irregularidades, e a fim de que o IPASGO não desse seguimento no

pregão nº  001/2013,  cujo  o objeto era a contratação de empresa especializada na

prestação de serviços de apoio administrativo, técnico e operacional com fornecimento

de mão de obra, expediu recomendação nº 19/2013, recomendando que o IPASGO

deflagrasse concurso público, no prazo de 90 (noventa) dias;

6. Considerando que, quando foi instaurada a Portaria nº 071/2014, o

quantitativo de vagas a serem supridas eram de 236 (duzentos e trinta e seis) vagas,

conforme tabela abaixo:

     LOTE I

CARGO
QUANTITATIVO 

(vagas)

Analista – Técnico Administrativo – Nível I 50

Analista – Técnico Administrativo – Nível II 15

Assistente – Técnico Administrativo 140

LOTE III

CARGO
QUANTITATIVO 

(vagas)

Médico do Trabalho 04

Enfermeiro do Trabalho 03

Técnico em Segurança do Trabalho 02

Auxiliar de Saúde Bucal 22
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7.  Considerando  que,  da  data  da  instauração  do  Inquérito  Civil

Público até o presente mês, transcorreram 06 (seis) anos, e até o momento o Instituto

não  conseguiu  realizar  o  concurso  público  e,  consequentemente,  sanar  a

irregularidade;

8. Considerando que foram expedidos diversos ofícios pelo IPASGO

aos órgãos competentes solicitando a autorização para realização de concurso público,

mas não fora concedida até o presente momento;

9.  Considerando  que é ilegal  e,  eminentemente,  proibida  a

contratação  de  serviços  terceirizados  para  o  desempenho  de  atividade-fim  da

Administração Pública;

10.  Considerando  que,  recentemente,  o  IPASGO  encaminhou

documento à Promotoria de Justiça, no qual esclareceu que a realização de licitação

para contratação de terceirizados não foi uma opção, mas o único meio de assegurar

continuidade dos serviços prestados, devido ao número reduzido de servidores;

11. Considerando  que compete à SEAD – Secretaria de Estado de

Administração a realização de concursos públicos e outros processos seletivos em

caráter exclusivo, conforme disposto na Lei nº 20.417 de 06 de fevereiro de 2019, art.

7º, inciso I, alínea “h”;

12. Considerando que o contrato com a empresa HOMINUS GESTÃO

E TENOLOGIA LTDA que abarca grande parte da mão de obra administrativa finda-se

em 11/06/2020, o que acarretará na descontinuidade do serviço público por supressão

de grande parte dos terceirizados;

13.  Considerando  que  as  formas  de  ingresso  nos  quadros  da

Administração  Pública  se  encontram  descritas  na  Constituição  Federal  de  forma

exaustiva, sendo que tantos os cargos de provimento efetivo, como comissionados ou

3/9



78ª Promotoria de Justiça de Goiânia – Defesa do Patrimônio Público
_____________________________________________________________________

temporários  possuem  previsão  constitucional,  não  sendo,  entretanto,  o  trabalho

terceirizado uma forma legítima de investidura no serviço público;

14. Considerando que é uníssono na jurisprudência e na doutrina que

a contratação de servidores terceirizados em detrimento de servidores oriundos de

concurso público é ato atentatório à moralidade administrativa, passível  de punição

pelas sanções previstas na lei 8.429/92;

15. Considerando que o IPASGO, desde 2002, ocasião em que se

dissociou de regime de previdência dos servidores e se tornou um Plano de Saúde

propriamente  dito,  conforme  disposto  na  Lei  Federal  nº.  9717/2002,  não  realizou

concurso para  suprir  o  quadro  próprio  e  continua  contratando  terceirizados,  o  que

significa que não atendeu à recomendação;

16.  Considerando  que,  caso  não  seja  realizada  licitação  para  a

contratação de servidores terceirizados, há um risco iminente da descontinuidade dos

serviços que representará perda de 70% da mão de obra do IPASGO, tendo em vista o

término do contrato vigente, que tem o seu prazo final previsto para 12 de junho de

2020;

17. Considerando que a paralisação dos serviços causará grandes e

graves  prejuízos aos  usuários  do  IPASGO que  necessitam de  serviço  essencial  à

saúde e à própria vida.  Ademais,  em se tratando do momento em que o país e o

mundo estão lutando contra a pandemia do coronavírus, situação que exige empenho,

eficiência e total dedicação aos usuários na luta contra o COVID-19;

18. Considerando que tamanha supressão de colaboradores poderá

ocasionar grande fragilidade e deficiência que poderão levar ao descredenciamento de

prestadores de serviços médicos credenciados e unidades de saúde credenciadas que

atendem mais de 625 mil usuários, causando um verdadeiro desastre de ponta a ponta

na estrutura do IPASGO;
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19. Considerando que o Estado de Goiás encontra-se atravessando

grave crise financeira, a qual foi agravada pela pandemia do Coronavírus;

20. Considerando que, em razão da pandemia do COVID-19, não se

recomende gastos públicos.  No presente caso,  trata-se de continuidade do serviço

público  relevante  e  essencial,  e  que  não  demandará  novos  gastos,  apenas

manutenção de serviço, vez que será considerado como base o quantitativo de vagas

já existente no órgão, conforme estabelece o decreto nº 9.649/2020;

21. Considerando que o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal

prescreve  o  concurso  público  como  regra  inafastável  para  ingresso  nos  cargos  e

empregos públicos;

22.  Considerando que  o  IPASGO  se  dispôs,  através  do  presente

instrumento de Termo de Ajustamento de Conduta, a realizar o concurso público no

prazo de 1 (um) ano e 10 (dez) meses, nos termos a seguir;

RESOLVEM:

Celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO E AJUSTAMENTO DE CONDUTA,

em caráter irrevogável, na forma estabelecida pelas cláusulas abaixo:

DO OBJETO

CLÁUSULA  1ª –  OS  COMPROMISSÁRIOS se  comprometem  a  estabelecer

cronograma e critérios para cumprir com mandamento previsto no inciso II do artigo 37

da  Constituição  Federal  que  determina  a  realização  de  concurso  público  para

provimento  de  cargos  na  administração  pública,  promovendo-se,  deste  modo,  a

realização  de  concurso  público  para  provimento  de  cargos  efetivos  no  âmbito  do

IPASGO  visando  compor  o  quadro  de  servidores  efetivos  com  a  consequente

substituição do quantitativo dos servidores terceirados;
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DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA 2ª – OS COMPROMISSÁRIOS se  comprometem a  publicar  edital  de

concurso público para provimento dos cargos necessários para  compor o quadro de

servidores  efetivos  com a  consequente  substituição  do  quantitativo  dos  servidores

terceirados no âmbito do IPASGO, no prazo máximo de 01 (um) ano e 10 (dez) meses,

contados da celebração do presente Termo, e o certame deverá ser concluído no prazo

máximo de 6 (seis) meses, contados da publicação do edital;

Parágrafo  Primeiro  –  Para  cumprimento  desta  providência,  o  compromissário  deve

contratar instituição idônea, escolhida em processo licitatório, para realizar o concurso

público para provimento de cargos no IPASGO;

Paragrafo Segundo - O certame deverá ser iniciado pelo menos 3 (três) meses antes

do vencimento do contrato firmado com a empresa vencedora da licitação;

Paragrafo Terceiro  - Os prazos para os trâmites do concurso público serão cumpridos

conforme estabelecido no anexo I (cronograma para realização do concurso público),

sendo que, caso não se cumpra alguma das etapas estabelecidas no prazo avençado,

deverá ser justificado pelo COMPROMISSÁRIO IPASGO à Promotoria de Justiça, que,

após análise,  caso entenda pertinente,  aditará o TAC, estabelecendo cláusula com

novo prazo;

CLÁUSULA 3ª –  Para  atender  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse

público  até  a  conclusão  do  concurso  público,  fica  autorizado  o  compromissário

IPASGO  a  contratar  empresa  terceirizada  para  prestação  de  serviços  de  apoio

administrativo,  técnico  e  operacional  com fornecimento  de  mão de  obra,  mediante

licitação na modalidade pregão eletrônico, cujo prazo máximo de duração do contrato

será  de  1  (um)  ano,  poderá  ser  prorrogado  até  o  dia  01/03/2022,  nos  termos  da

cláusula 2ª;
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Paragrafo Primeiro - O contrato não será prorrogado, salvo em situação excepcional

que se justifique e com a anuência da Promotoria de Justiça, ora COMPROMITENTE;

Paragrafo  Segundo - O  valor  do  contrato  com  a  empresa  vencedora  não  poderá

exceder o valor do gasto com terceirizados pela instituição no exercício de 2019, sob

pena de gerar  novos gastos  públicos  em contrariedade do disposto  no decreto  nº

9.649/2020 que institui o Plano de Contingenciamento de Gastos para o enfrentamento

da Pandemia de COVID-19;

CLÁUSULA  4ª -  O Ministério  Público poderá,  diante de novas informações ou,  se

assim  as  circunstâncias  o  exigirem,  retificar  ou  complementar  este  compromisso,

determinando outras providências que se fizerem necessárias, sob pena de invalidade

imediata  deste  termo,  ficando  autorizado,  nesse  caso,  a  dar  prosseguimento  ao

Inquérito Civil instaurado ou, se for o caso, executar o TAC; 

CLÁUSULA 5ª – O concurso público para os cargos relacionados na tabela acima,

observará o número de vagas existentes e/ou as que foram criadas por lei (em caso de

lei nova), sendo que atualmente o número de vagas é de 236 (duzentos e trinta e seis);

Parágrafo Primeiro -   Em decorrência do Plano de Cargos e remuneração – PCR do

Instituto IPASGO, poderá ser realizada a mudança de nomenclatura, criação de outros

cargos ou readequação do número de vagas de forma justificada;

Parágrafo Segundo - Serão criados cargos de gestor e analista cujo número de vagas

será  estabelecido após a  aprovação da lei  de  plano de cargos e remuneração do

Instituto, oportunidade em que será realizado aditivo ao presente TAC;

CLÁUSULA 6ª –  Com a  deflagração  do  concurso  público  no  prazo  estipulado  na

cláusula  2ª, as  provas  deverão  ser  fixadas  em  prazos  definidos  em  cronograma

divulgado no edital;
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CLÁUSULA 7ª – Após a homologação do concurso, o IPASGO deverá nomear,  no

prazo  de  90  (noventa)  dias,  no  mínimo 40% (quarenta  por  cento)  dos  candidatos

aprovados, e o percentual restante, dentro do número de vagas, no prazo de validade

do concurso;

CLÁUSULA 8ª – O IPASGO se compromete a nomear os candidatos do cadastro de

reserva,  quando  houver  desistência  de  nomeação  do  candidato  antecedente

convocado, exoneração ou, se necessário, para manter a qualidade na prestação do

serviço público;

DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA 9ª –  Fica  assegurado  ao  COMPROMITENTE o  direito  de  fiscalizar  o

cumprimento das obrigações assumidas pelo COMPROMISSÁRIO, sem prejuízo das

prerrogativas  legais  a  ser  por  ele  exercido,  como  decorrência  da  aplicação  da

legislação federal, estadual e municipal vigentes;

DO INADIMPLEMENTO

CLÁUSULA 10ª – O não cumprimento integral ou parcial das obrigações assumidas,

dentro dos prazos estabelecidos, sujeitará o COMPROMISSÁRIO ao pagamento de

multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e multa diária no valor de 10% (dez por

cento) do salário-mínimo por dia de atraso nos termos da Lei nº 7.347/85, sem prejuízo

da  responsabilização  dos  agentes  públicos  por  possíveis  atos  de  improbidade

administrativa eventualmente praticados, nos termos da Lei nº 8.429/92;

Parágrafo Único -  Os valores das multas serão revertidos para o Fundo Nacional de

Defesa dos Interesses Difusos, conforme a Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública). As

multas  serão  corrigidas  monetariamente  e  acrescidas  dos  juros  legais,  até  o

adimplemento  total  da  obrigação,  independentemente  da  Ação  de  Execução  de
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Obrigação ou de qualquer notificação, nos termos do disposto no parágrafo 6º do artigo

5º da Lei Federal nº 7.347/85.

DA EXECUÇÃO DO PRESENTE TERMO

CLÁUSULA 11ª – O presente Termo de Compromisso tem eficácia de título executivo

extrajudicial, nos termos do artigo 5º, parágrafo 6º, da Lei nº 7.347/85;

Por estarem justos e compromissados, firmam o presente instrumento em três vias de

igual teor e forma para que assim produza os seus efeitos legais e jurídicos.

Goiânia, 04 de junho de 2020.

VILLIS MARRA
Promotora de Justiça

SILVIO ANTÔNIO FERNANDES FILHO
Presidente do IPASGO

BRUNO MAGALHÃES D’ABADIA 
Secretário de Estado da Administração

JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE
Procuradora-Geral do Estado
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ESTADO DE GOIÁS
INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS

GABINETE DO PRESIDENTE
 
 

PROCESSO: 202000022038313

INTERESSADO: @nome_interessado_maiusculas@

ASSUNTO: TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

DESPACHO Nº 1001/2020 - PR- 06145

Versam os autos sobre a proposta de TAC (Termo de Compromisso de Ajustamento de
Conduta) confeccionada pela 78ª Promotoria de Justiça de Goiânia  onde fora proposto a realização de
Concurso Público no âmbito do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás -
IPASGO, jurisdicionado a esta Secretaria de Estado de Administração. 

Conforme Ofício 574/2020 (000013440668) foi encaminhado os dois TAC's para
conhecimento e análise por parte da Secretaria de Estado de Administração nos seguintes eventos
(000013446668) (000013446679), entretanto, RETIFICO os dois Termos, por orientação do Ministério
Público, no que tange a erros de grafia no Termo II (000013446679) e alteração na Cláusula 6ª parágrafo
primeiro no Termo I (000013446668) onde passa a vigorar com a seguinte redação:

CLÁUSULA 6ª – O número de vagas para auditores médicos é de 40
(quarenta) vagas;

Parágrafo Primeiro – O concurso público para o cargo de auditor
médico, observará o número de vagas existentes e/ou as que foram
criadas por lei (em caso de lei nova para organizar a carreira), sendo
que as vagas decorrentes de aposentadoria, demissão ou exoneração
e as necessárias ao bom andamento dos trabalhos que surgirem até a
publicação do edital deverão ser acrescentadas ao número inicial de
vagas (40 vagas);

Pelo exposto, encaminho os dois novos Termos retificados em eventos ( 000013457845
e 000013457898) para conhecimento por parte da Secretaria de Estado de Administração - SEAD 

Atenciosamente,

 

Documento assinado eletronicamente por SILVIO ANTONIO FERNANDES FILHO,
Presidente, em 03/06/2020, às 10:54, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e
art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000013458327 e o código CRC DEDAB961.

GABINETE DO PRESIDENTE

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000013458327&crc=DEDAB961


 AVENIDA PRIMEIRA RADIAL Qd.F, N º 586 ¿ BLOCO 3, 4º ANDAR - Bairro SETOR
PEDRO LUDOVICO - GOIANIA - GO - CEP 74820-300 - (62)3238-2400.

 

Referência: Processo nº 202000022038313 SEI 000013458327



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES CORPORATIVAS
 
 

PROCESSO: 202000022038313

INTERESSADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO
DE GOIAS

ASSUNTO:  TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

DESPACHO Nº 681/2020 - GEAC- 11419

Vieram os autos a esta especializada por solicitação verbal do Secretário de Estado da
Administração - SEAD no intuito de submeter as minutas dos Termos de Ajustamento de Conduta I e II,
os quais versam sobre a necessidade de mão de obra do IPASGO, à análise técnica para aperfeiçoamento
dos referidos termos.

 

Cumpre relatar que tal assunto foi exaustivamente debatido entre os técnicos da
Gerência de Aquisições Corporativas-(GEAC)/Superintendência Central de Compras Governamentais e
Logística-(SCCGL) desta SEAD e do IPASGO em inúmeras reuniões e troca de informações via e-mail e
processos administrativos. A esse respeito, reportamo-nos ao Processo Administrativo 202000011013249
(que trata do procedimento licitatório para contratação de mão de obra – Pregão Eletrônico nº 011/2020)
onde nos foi apresentada a necessidade de emprego de colaboradores que remontavam a 323 (lote 1) e 37
(lote 2) pessoas (ver evento SEI! nº 000013338646).

 

Em outro momento, Ofício nº 465/2020 – IPASGO (000012962659) encartado no
Processo Administrativo 202000022030969 traz solicitação para realização de concurso público ou
disponibilização de servidores para compor a equipe no montante de 253 pessoas, conforme trecho
abaixo:

“Ante o todo acima narrado, fundamentado no princípio da gestão eficiente, arrolado no artigo 37 da CF,
visto o risco iminente de descontinuação da prestação do serviço de mão de obra junto ao IPASGO, não
vislumbramos alternativa, há não ser de pleitear alternativamente à Vossa Excelência a realização de
concurso público para esta Autarquia ou a disposição de 253 (duzentos e cinquenta e três) servidores
em vários níveis de gestão, ou ainda, que assista a este Instituto junto à Controladoria Geral do
Estado, para que esta libere a sobredita Licitação, visto que os demais órgãos competentes já se
posicionam favoravelmente ao certame em tela,  uma vez que a deficiência de pessoal poderá ocorrer,
caso haja um intervalo de tempo entre as rescisões contratuais dos atuais colaboradores e a nova
contratação, posto que, é de conhecimento notório que o IPASGO é uma Autarquia que não pode 
interromper de suas atividades principalmente nesse momento de pandemia do COVID-19, ao contrário,
tem intensificado e ampliado seus convênios no sentido de amparar nossos usuários contaminados”.
 

Paralelamente, as minutas dos Termos de Ajustamento de Conduta apresentam a
autorização por parte do Ministério Público para contratação de empregados a fim de fazer frente às
necessidades da Autarquia, conforme excertos abaixo:

 



* Clausula 3ª do Termo de Ajustamento de Conduta I (000013457845):
“CLÁUSULA 3ª – Para atender necessidade temporária de excepcional interesse público até a conclusão
do concurso público, fica autorizado o compromissário IPASGO a contratar, mediante licitação, empresa
fornecedora de mão de obra terceirizada de auditoria médica, cujo prazo máximo de duração será de 1
(um) ano, permitindo uma única prorrogação, por igual prazo, até a conclusão do concurso público”;
(grifo nosso)
 

* Cláusula 3ª do Termo de Ajustamento de Conduta II (000013457898):
“CLÁUSULA 3ª – Para atender necessidade temporária de excepcional interesse público até a conclusão
do concurso público, fica autorizado o compromissário IPASGO a contratar empresa terceirizada para
prestação de serviços de apoio administrativo, técnico e operacional  com fornecimento de mão de obra,
mediante licitação na modalidade pregão eletrônico, cujo prazo máximo de duração do contrato será de 1
(um) ano, poderá ser prorrogado até o dia 01/03/2022, nos termos da cláusula 2ª;
Parágrafo Primeiro - O contrato não será prorrogado, salvo em situação excepcional que se justifique e
com a anuência da Promotoria de Justiça, ora COMPROMITENTE;
 Parágrafo Segundo - O valor do contrato com a empresa vencedora não poderá exceder o valor do gasto
com terceirizados pela instituição no exercício de 2019, sob pena de gerar novos gastos públicos em
contrariedade do disposto no decreto nº 9.649/2020 que institui o Plano de Contingenciamento de Gastos
para o enfrentamento da Pandemia de COVID-19”; (grifo nosso)
 

Podemos perceber que a autorização cogitada não estabelece quantitativos, apenas
remete, explicitamente, ao montante de recursos já despendidos no contrato no exercício 2019, contrato
este que atualmente supre o IPASGO da mão de obra necessária ao seu funcionamento.

Nesse diapasão, entendemos, salvo melhor juízo, que os Termos de Ajustamento de
Conduta acima citados deveriam prever o limite máximo aprovado para contratação em ambas as espécies
de forma a evitar extrapolação do quantitativo, mesmo que limitados ao dispêndio de 2019. Tal definição
seria salutar considerando as divergências de somatórios acima expostos e, em última instância,
resguardariam os signatários, pois estariam balizados por um quantum definido.

 

Outra preocupação é quanto à exequibilidade do prazo para realização do concurso haja
vista as possibilidades de imposição de recursos desde a contratação da instituição até o concurso em si.
Tal previsão orbita a seara dos assuntos imponderáveis e ensejaria, com certeza, aditivos aos presentes
termos.

 

Essas são as considerações que julgamos pertinentes no presente momento.

 

Ao Gabinete do Secretário de Estado da Administração para conhecimento.

 

 

Ândrei Oliveira de Paula
-SUPERINTENDENTE-

GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES CORPORATIVAS DO (A) SECRETARIA DE
ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, ao(s) 03 dia(s) do mês de junho de 2020.

 

 

Documento assinado eletronicamente por ANDREI OLIVEIRA DE PAULA,



Superintendente, em 03/06/2020, às 17:14, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000013478863 e o código CRC 8BECD1A3.

 

GERÊNCIA DE AQUISIÇÕES CORPORATIVAS
AVENIDA REPÚBLICA DO LÍBANO , Nº 1945, Setor Oeste - Bairro SETOR OESTE -

GOIANIA - GO - CEP 74125-125 - (62)3201-6676.
 

Referência: Processo nº 202000022038313 SEI 000013478863
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    ANEXO I  

                                                    CONCURSO    

Ação: PLANO DE CARGOS E SALARIOS /CONCURSO PÚBLICO / REDUÇÃO DOS TERCEIZADOS   

Responsável: IPASGO         

Início: APÓS ASSINATURA DO TERMO         

PLAN 1 -PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS                

                 

         

Atividades Responsável Início 
Término 
Previsto 

Término 
Real 

Status Farol Observação  

REALIZAÇÃO MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS DO IPASGO  IEL / GGP  30/11/2019  30/06/2020 
  

30/07/2020 
Em 

execução 
1 

Projeto atrazado devido ao 
perido de pandemia 

 

 PROPOSTA ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGO E SALARIO IPASGO IEL / GGP 01/08/2020  01/11/2020 31/12/2020  
Não 

Iniciada 
8 

Proposta visa estabelecer 
um novo PCR que seja 

adequado a realidade do 
IPASGO e adequado as 
necessidades das áreas 

 

CÂMARA DE GESTÃO DE GASTOS COM PESSOAL CGGP  01/01/2021 28/02/2021 30/03/2021 
Não 

Iniciada 
8 

impossiblidade de 
estabelecer dadas por se 
tratar de órgãos externos 

 

AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL CASA CIVIL 01/04/2021  30/04/2021 30/05/2021 
Não 

Iniciada 
  

impossiblidade de 
estabelecer dadas por se 
tratar de órgãos externos 

 

ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMETÁRIO E FINANCERIO 
SEC 

ECONOMIA 
 01/06/2021 30/06/2021 30/07/2021 

Não 
Iniciada 

8 
impossiblidade de 
estabelecer dadas por se 
tratar de órgãos externos 

 

APROVAÇÃO LEGISLATIVO ASSEMBLEIA  01/08/2021  01/10/2021 01/11/2021 
Não 

Iniciada 
8 

impossiblidade de 
estabelecer dadas por se 
tratar de órgãos externos 

 

Obs.:Por causa da Pandemia os trabalhos foram reduzidos o prazo 
de entrega dos trabalhos pelo IEL foram prorrogados. 

          



 
 
 
PLAN 2 -CONCURSO PÚBLICO  
 

        

Atividades Responsável Início 
Término 
Previsto 

Término 
Real 

Status Farol Observação  

ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE CONCURSO CONFORME NOVO PCR IPASGO 01/01/2022 30/01/2022 28/02/2022 
Não 

Iniciada 
8 

impossiblidade de 
estabelecer dadas por se 
tratar de órgãos externos 

 

AVALIAÇÃO PROPOSTA IPASGO SEAD 20/01/2022  31/01/2022 31/01/2022 
Não 

Iniciada 
8 

impossiblidade de 
estabelecer dadas por se 
tratar de órgãos externos 

 

CÂMARA DE GESTÃO DE GASTOS COM PESSOAL CGGP 01/02/2022  28/02/2022 22/02/2022 
Não 

Iniciada 
8 

impossiblidade de 
estabelecer dadas por se 
tratar de órgãos externos 

 

AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL  CASA CIVIL 28/02/2022  05/03/2022 30/03/2022 
Não 

Iniciada 
8 

impossiblidade de 
estabelecer dadas por se 
tratar de órgãos externos 

 

REALIZAÇÃO CONCURSO 
ESCOLA 

GOVERNO 
 01/03/2022 15/06/2022 20/09/2022 

Não 
Iniciada 

8 
impossiblidade de 
estabelecer dadas por se 
tratar de órgãos externos 

 

Obs.: As datas não foram inclusas pois não podemos mensurar a 
situação após periodo da Pandemia, e de acordo com Plano 
Manuseto de combate ao CONVID19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



 
 
 
 
 
 
 

PLAN 3 - - REDUÇÃO TERCERIZADOS   

Atividades Responsável Início 
Término 
Previsto 

Término 
Real 

Status Farol Observação  

Contratação de novas metodologias/ferramentas de trabalho - 
Projeto BTO 

IPASGO 01/06/2020 30/08/2020 30/09/2020 
Não 

Iniciada 
8    

Implantação do Projeto  IPASGO 01/10/2020 01/04/2021 30/05/2021 
Não 

Iniciada 
8    

Reavaliação Mão de Obra Tercerizada IPASGO 30/05/2021 30/07/2021 30/07/2021 
Não 

Iniciada 
8 

Com impacto da 
Implantação do Projeto 
avaliação para redução 
contratual de mão de obra 
tercerizada 
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DESPACHO Nº 73/2020 - SUCEP- 14328

 

Versam os autos acerca de proposta de Termos de Compromisso de Ajustamento de
Conduta - TACs a serem firmados entre o Ministério Público do Estado de Goiás, como compromitente, e
o Instituto de Assistência aos Servidores Públicos de Goiás – IPASGO e esta Secretaria, como
compromissários, encaminhadas pelo IPASGO, por meio do Ofício nº 574/2020 – IPASGO
(000013440668), retificadas pelo Despacho nº 1001/2020 - PR- 06145 (000013458327).

A justificativa para celebração dos TACs baseia-se na recomendação do Tribunal de
Contas do Estado de Goiás – TCE, por meio do Acórdão 439/2019, no qual foi sugerida a adoção dos
TACs para realização de concurso público em substituição à contratação de mão-de-obra terceirizada para
execução de atividades daquela entidade.

Passando-se à análise das propostas, observa-se o seguinte:

1. TAC I, referente à realização de concurso para o cargo de Auditor Médico
(000013457845):

1.1. Na parte das considerações iniciais, item 11, alega que desde 2002 o IPASGO não
realiza concurso para suprir o quadro próprio, porém, em 2010 foi realizado concurso para provimento de
vagas para os cargos de Auditor Médico, Auditor Odontológico e Auditor em Serviços Especiais do
IPASGO, num total de 64 (sessenta e quatro) vagas. Assim, sugere-se a adequação da informação na
minuta.

1.2. Na cláusula 2ª estabelece que o prazo para publicação do edital será de 01 (um) ano
e 10 (dez) meses da celebração do termo e entende-se que seja suficiente para o planejamento e a
contratação de banca examinadora para a realização do concurso público.

Também há a definição de que o prazo para realização do certame será de 06 (seis)
meses, entretanto, o cronograma do anexo I (000013484321), o PLAN 2 – CONCURSO PÚBLICO,
estabelece como etapa de realização do concurso, o prazo de 04 (quatro) meses e meio, de 01/03/2022 a
15/06/2022, o que se torna inviável, considerando-se que somente o período de inscrição é de no mínimo
30 dias, fora o prazo de recursos. Assim, sugere-se que o prazo do certame seja de 07 (sete) meses, sendo
as datas alteradas para início: publicação do edital, na primeira semana de março 2022, término previsto:
na última semana de setembro de 2022, e o término real preenchido após a execução. E, ainda, que o
concurso tenha 02 (duas) fases: a primeira de prova objetiva e prova discursiva e a segunda de prova de
títulos.

1.3. Na cláusula 3ª fica autorizada a contratação de terceirizados para realização de
auditoria médica, por prazo máximo de 1 (um) ano, permitida uma prorrogação, por igual prazo até a
conclusão do concurso público, mas não define o quantitativo de vagas, o que é necessário tanto para a
previsão orçamentária e financeira do Estado tanto para resguardar os gestores que assinarão o TAC na
condição de compromissários.

1.4. Na cláusula 4ª o projeto de modernização a ser contratado por Business Process
Outsourcing - BPO, com sistema, consultoria e mão de obra especializada não menciona o quantitativo
nem a especialidade de pessoal a ser alocado, tampouco apresenta estimativa de impacto financeiro. É



citado no plano de ação – PLAN 3 – REDUÇÃO DE TERCEIRIZADOS (000013484321), tendo como
etapas posteriores reavaliações de mão de obra terceirizada para substituição dos contratos terceirizados,
sendo a primeira reavaliação de maio a julho de 2021. A falta de especificidade no tipo de mão de obra a
ser contratada no BPO impede verificar se não haverá afronta à impossibilidade de contratação de
terceirizados para atividades finalísticas, e, por outro lado, a própria realização do concurso público para o
cargo de Auditor Médico já prevê a substituição de terceirizados.

1.5. Na cláusula 6ª define que o concurso público ofertará 40 vagas para auditores
médicos, sendo que as vagas decorrentes de aposentadoria, demissão ou exoneração e as necessárias ao
bom andamento dos trabalhos que surgirem até a publicação do edital deverão ser acrescentadas ao
número inicial. O número apontado corresponde ao de vagas disponíveis no Plano de Cargos e
Remuneração – PCR, pois conforme as Leis estaduais nº 15.121/2005 e nº 17.097/2010 o cargo de
Auditor Médico é estruturado em 03 (três) classes e 3 (três) padrões em cada classe, com percentual de
vagas limite por classe, da seguinte forma:

 

Para conhecimento, informa-se que aumento anual na folha de pagamento para os
exercícios de 2023 a 2025, nos termos apresentados, é de R$ 3.521.624,52 (três milhões, quinhentos e
vinte e um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos), conforme detalhado no
Relatório de Impacto nº 60/2020 - GEIMP- 18218 anexado aos autos (000013519465)

Cumpre observar que a realização de concurso público pela Administração requer a
fundamentação técnica no planejamento e dimensionamento da força de trabalho, a ser validada por esta
Secretaria de Estado da Administração, conforme competências legais. Considerando-se que um servidor
efetivo fica em atividade por tempo médio superior a 30 (trinta) anos não é razoável que o critério adotado
para contratação seja apenas a quantidade de cargos vagos do total previsto em lei. Dessa forma, faz-se
necessário que o IPASGO apresente o dimensionamento da força de trabalho para subsidiar a decisão
relativa ao número de vagas do concurso.

Ademais, no plano de ação do anexo I (000013484321), o PLAN 1 – PLANO DE
CARGOS E SALÁRIOS, verifica-se que à exceção das etapas de execução “autorização governamental”
e “aprovação legislativo”, as demais estão sob a competência de coordenação desta Secretaria, de acordo
com a Lei nº 20.491, de 25 de junho de 2019 e o Decreto nº 9.660, de 06 de maio de 2020 e que não é
mencionada a participação da SEAD. Assim, as referidas etapas devem ser executadas obedecendo-se as
diretrizes desta Pasta, sendo necessário inserir no plano de ação que o IPASGO, após conclusão de cada
uma delas, deverá fazer o encaminhamento para aprovação pela SEAD. Também observou-se, que as
atividades apresentadas não preveem o planejamento e dimensionamento da força de trabalho,
imprescindível para alteração de qualquer PCR e é necessária a sua inclusão no plano de ação.

Destaca-se que a revisão do PCR do IPASGO requer a adequação dos cargos
relacionados às atividades finalísticas daquela entidade, visto que quando da dissociação das atividades de
previdência, com criação da Goiás Previdência – GOIASPREV, os cargos específicos da atuação
previdenciária não foram migrados para a nova entidade. E, ainda, que a alteração mantenha os mesmos
valores de vencimentos atuais dos cargos já existentes.

2. TAC II, referente à realização de concurso para cargos de área meio
(000013457898):

2.1. Na cláusula 2ª temos a mesma situação apontada no item 1.2 deste documento e



sugerem-se adequações equivalentes.

2.2. Na cláusula 3ª, que trata da autorização de contratação terceirizada também não
estabelece o quantitativo de vagas nem os cargos a serem contratados, limitando-se apenas ao valor do
gasto com terceirizados pela instituição no exercício de 2019 e definindo que a licitação seja realizada na
modalidade de pregão eletrônico. Da mesma forma que no item 1.3, ressalta-se que a definição do
quantitativo de cargos é necessária tanto para a previsão orçamentária e financeira do Estado quanto para
resguardar os gestores que assinarão o TAC na condição de compromissários. Sugere-se que, além da
definição do número de cargos, a modalidade de licitação não fique vinculada ao TAC.

2.3. Na cláusula 5ª estabeleceu-se como número atual 236 (duzentas e trinta e seis)
vagas, com base na Portaria nº 071/2014, que instaurou o Inquérito Civil Público, mas previu que o edital
do concurso observará o número de vagas existentes e/ou as que foram criadas por lei e, ainda, que haverá
criação de cargos de gestor e analista, sem mencionar o quantitativo, apenas que será objeto de aditivo ao
TAC, de acordo com a alteração do PCR.

Tendo por base os cargos descritos na tabela do item 6 das considerações iniciais da
proposta de TAC, verifica-se que correspondem aos cargos existentes nas Leis nº 20.196, de 06 de julho
de 2018, do grupo ocupacional Analista Governamental, e nº 20.197, de 06 de julho de 2018, do grupo
ocupacional Técnico Governamental, do quadro desta Pasta, os quais são de atribuições e atuação
transversais, podendo ser colocados à disposição dos diversos órgãos e entidades da administração direta,
autárquica e fundacional do Estado, à exceção do cargo de Auxiliar de Saúde Bucal, que é de atuação
específica. O mesmo ocorre com o cargo de gestor, já previsto na Lei nº 16.921, de 08 de fevereiro de
2010, do grupo ocupacional Gestor Governamental, sendo os cargos de Gestor Público, Gestor Jurídico,
Gestor de Planejamento e Orçamento também de atribuições e atuação transversais. Assim, entende-se
que, à exceção do cargo de Auxiliar de Saúde Bucal, o que for objeto de alteração de lei deve ser inserido
nas legislações aqui citadas, mantendo-se a característica da transversalidade, de forma a otimizar as
deliberações da gestão pública, no que tange à política de planos para desenvolvimento na carreira, de
remuneração e de alocação de pessoal.

Para conhecimento, considerando-se apenas os cargos da tabela apresentada, estima-se
que o acréscimo anual na folha de pagamento dos exercícios de 2023 a 2025 será de R$ 15.151.719.84
(quinze milhões, cento e cinquenta e um mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos),
conforme Relatório de Impacto nº 61/2020 - GEIMP- 18218 apensado aos autos (000013519805)

Ainda assim, quanto à realização de concurso público e adequação de planos de cargos
e remuneração, reforçam-se os apontamentos já realizados no item 1.5.

Diante do exposto, esta Pasta entende ser fundamental para a assinatura dos Termos de
Compromisso de Ajustamento de Conduta:

a) Que sejam feitas as adequações nas considerações iniciais, conforme apontado no
item 1.1;

b) Que a contratação de terceirizados tenha especificação do número de cargos e não
seja vinculada à modalidade de licitação;

c) Que a contratação e implementação do Business Process Outsourcing – BPO tenha
especificação do tipo de mão de obra a ser inserida no contrato;

d) Que o número de vagas dos concursos seja definido mediante apresentação do
planejamento de dimensionamento da força de trabalho, o qual não pode considerar apenas a questão de
vacância de cargo, mas sim procedimentos de melhoria em gestão que resultem no melhor aproveitamento
da força existente e na informatização de processos, a ser validado por esta Pasta;

e) Que a alteração do PCR do IPASGO enseje na adequação e manutenção apenas dos
cargos relacionados às atividades finalísticas daquela entidade, sem majoração dos vencimentos dos
cargos já existentes;

f) Que os cargos de atribuições e atuação transversais que vierem a ser objeto de
alteração em lei, sejam implementados nas Leis nº 20.196/2018, 20.197/2018 e 16.921/2010, ou que
vierem substituí-las;

g) Que o prazo para realização do certame seja de 07 (sete) meses e que as etapas do
concurso fiquem previamente acordadas duas fases: a primeira de prova objetiva e prova discursiva e a
segunda de prova de títulos.

Isso posto, encaminhem-se ao Gabinete do Secretário para conhecimento e providências



pertinentes.
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DESPACHO Nº 4909/2020 - GAB
 

Versam os autos acerca de proposta de Termos de Compromisso de Ajustamento de
Conduta - TACs a serem firmados entre o Ministério Público do Estado de Goiás, como compromitente, e
o Instituto de Assistência aos Servidores Públicos de Goiás – IPASGO e esta Secretaria, como
compromissários, encaminhadas pelo IPASGO, por meio do Ofício nº 574/2020 – IPASGO
(000013440668), retificadas pelo Despacho nº 1001/2020 - PR- 06145 (000013458327).

Instada a se manifestar a Superintendência Central de Compras Governamentais e
Logística - SCCGL, via do Despacho nº 681/2020 (000013478863) esclareceu que o assunto foi
exaustivamente debatido entre os técnicos dessa Superintendência, e da Gerência de Aquisições
Corporativas-(GEAC) desta SEAD e do IPASGO em inúmeras reuniões e troca de informações via e-
mail e processos administrativos. E a esse respeito, reportamo-nos ao Processo Administrativo
202000011013249 (que trata do procedimento licitatório para contratação de mão de obra – Pregão
Eletrônico nº 011/2020) onde nos foi apresentada a necessidade de emprego de colaboradores que
remontavam a 323 (lote 1) e 37 (lote 2) pessoas (ver evento SEI nº 000013338646).

Ademais, argumentou que em outro momento, Ofício nº 465/2020 – IPASGO
(000012962659) encartado no Processo Administrativo 202000022030969 traz solicitação para realização
de concurso público ou disponibilização de servidores para compor a equipe no montante de 253 pessoas,
conforme trecho abaixo:

“Ante o todo acima narrado, fundamentado no princípio da gestão eficiente, arrolado no artigo 37 da CF,
visto o risco iminente de descontinuação da prestação do serviço de mão de obra junto ao IPASGO, não
vislumbramos alternativa, há não ser de pleitear alternativamente à Vossa Excelência a realização de
concurso público para esta Autarquia ou a disposição de 253 (duzentos e cinquenta e três) servidores
em vários níveis de gestão, ou ainda, que assista a este Instituto junto à Controladoria Geral do
Estado, para que esta libere a sobredita Licitação, visto que os demais órgãos competentes já se
posicionam favoravelmente ao certame em tela,  uma vez que a deficiência de pessoal poderá ocorrer,
caso haja um intervalo de tempo entre as rescisões contratuais dos atuais colaboradores e a nova
contratação, posto que, é de conhecimento notório que o IPASGO é uma Autarquia que não pode 
interromper de suas atividades principalmente nesse momento de pandemia do COVID-19, ao contrário,
tem intensificado e ampliado seus convênios no sentido de amparar nossos usuários contaminados”.
 

E ainda que, paralelamente, as minutas dos Termos de Ajustamento de Conduta
apresentam a autorização por parte do Ministério Público para contratação de empregados a fim de fazer
frente às necessidades da Autarquia, conforme excertos abaixo:

* Clausula 3ª do Termo de Ajustamento de Conduta I (000013457845):
“CLÁUSULA 3ª – Para atender necessidade temporária de excepcional interesse público até a conclusão
do concurso público, fica autorizado o compromissário IPASGO a contratar, mediante licitação, empresa
fornecedora de mão de obra terceirizada de auditoria médica, cujo prazo máximo de duração será de 1
(um) ano, permitindo uma única prorrogação, por igual prazo, até a conclusão do concurso público”;
(grifo nosso)
 



* Cláusula 3ª do Termo de Ajustamento de Conduta II (000013457898):
“CLÁUSULA 3ª – Para atender necessidade temporária de excepcional interesse público até a conclusão
do concurso público, fica autorizado o compromissário IPASGO a contratar empresa terceirizada para
prestação de serviços de apoio administrativo, técnico e operacional  com fornecimento de mão de obra,
mediante licitação na modalidade pregão eletrônico, cujo prazo máximo de duração do contrato será de 1
(um) ano, poderá ser prorrogado até o dia 01/03/2022, nos termos da cláusula 2ª;
Parágrafo Primeiro - O contrato não será prorrogado, salvo em situação excepcional que se justifique e
com a anuência da Promotoria de Justiça, ora COMPROMITENTE;
 Parágrafo Segundo - O valor do contrato com a empresa vencedora não poderá exceder o valor do gasto
com terceirizados pela instituição no exercício de 2019, sob pena de gerar novos gastos públicos em
contrariedade do disposto no decreto nº 9.649/2020 que institui o Plano de Contingenciamento de Gastos
para o enfrentamento da Pandemia de COVID-19”; (grifo nosso)
 

Assim, podemos perceber que a autorização cogitada não estabelece quantitativos,
apenas remete, explicitamente, ao montante de recursos já despendidos no contrato no exercício 2019,
contrato este que atualmente supre o IPASGO da mão de obra necessária ao seu funcionamento.

Nesse diapasão, entendeu a Superintendência Central de Compras Governamentais e
Logística, que: os Termos de Ajustamento de Conduta acima citados deveriam prever o limite máximo
aprovado para contratação em ambas as espécies de forma a evitar extrapolação do quantitativo, mesmo
que limitados ao dispêndio de 2019. Tal definição seria salutar considerando as divergências de
somatórios acima expostos e, em última instância, resguardariam os signatários, pois estariam balizados
por um quantum definido.

Outra preocupação é quanto à exequibilidade do prazo para realização do concurso haja
vista as possibilidades de imposição de recursos desde a contratação da instituição até o concurso em si.
Tal previsão orbita a seara dos assuntos imponderáveis e ensejaria, com certeza, aditivos aos presentes
termos.

Ato continuo, a Subsecretaria de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas, via de sua
Superintendência Central de Políticas Estratégicas de Pessoal elaborou Relatórios de Impacto 60
(000013519465) e 61 (000013519805) e exarou o Despacho nº 73/2020 (000013521363) com a seguinte
análise das propostas:

1. TAC I, referente à realização de concurso para o cargo de Auditor Médico (000013457845):
1.1. Na parte das considerações iniciais, item 11, alega que desde 2002 o IPASGO não realiza concurso
para suprir o quadro próprio, porém, em 2010 foi realizado concurso para provimento de vagas para os
cargos de Auditor Médico, Auditor Odontológico e Auditor em Serviços Especiais do IPASGO, num total
de 64 (sessenta e quatro) vagas. Assim, sugere-se a adequação da informação na minuta.
1.2. Na cláusula 2ª estabelece que o prazo para publicação do edital será de 01 (um) ano e 10 (dez) meses
da celebração do termo e entende-se que seja suficiente para o planejamento e a contratação de banca
examinadora para a realização do concurso público.
Também há a definição de que o prazo para realização do certame será de 06 (seis) meses, entretanto, o
cronograma do anexo I (000013484321), o PLAN 2 – CONCURSO PÚBLICO, estabelece como etapa de
realização do concurso, o prazo de 04 (quatro) meses e meio, de 01/03/2022 a 15/06/2022, o que se torna
inviável, considerando-se que somente o período de inscrição é de no mínimo 30 dias, fora o prazo de
recursos. Assim, sugere-se que o prazo do certame seja de 07 (sete) meses, sendo as datas alteradas para
início: publicação do edital, na primeira semana de março 2022, término previsto: na última semana de
setembro de 2022, e o término real preenchido após a execução. E, ainda, que o concurso tenha 02 (duas)
fases: a primeira de prova objetiva e prova discursiva e a segunda de prova de títulos.
1.3. Na cláusula 3ª fica autorizada a contratação de terceirizados para realização de auditoria médica, por
prazo máximo de 1 (um) ano, permitida uma prorrogação, por igual prazo até a conclusão do concurso
público, mas não define o quantitativo de vagas, o que é necessário tanto para a previsão orçamentária e
financeira do Estado tanto para resguardar os gestores que assinarão o TAC na condição de
compromissários.
1.4. Na cláusula 4ª o projeto de modernização a ser contratado por Business Process Outsourcing - BPO,
com sistema, consultoria e mão de obra especializada não menciona o quantitativo nem a especialidade
de pessoal a ser alocado, tampouco apresenta estimativa de impacto financeiro. É citado no plano de ação
– PLAN 3 – REDUÇÃO DE TERCEIRIZADOS ( 000013484321), tendo como etapas posteriores
reavaliações de mão de obra terceirizada para substituição dos contratos terceirizados, sendo a primeira
reavaliação de maio a julho de 2021. A falta de especificidade no tipo de mão de obra a ser contratada no
BPO impede verificar se não haverá afronta à impossibilidade de contratação de terceirizados para
atividades finalísticas, e, por outro lado, a própria realização do concurso público para o cargo de Auditor
Médico já prevê a substituição de terceirizados.
1.5. Na cláusula 6ª define que o concurso público ofertará 40 vagas para auditores médicos, sendo que as
vagas decorrentes de aposentadoria, demissão ou exoneração e as necessárias ao bom andamento dos



trabalhos que surgirem até a publicação do edital deverão ser acrescentadas ao número inicial. O número
apontado corresponde ao de vagas disponíveis no Plano de Cargos e Remuneração – PCR, pois conforme
as Leis estaduais nº 15.121/2005 e nº 17.097/2010 o cargo de Auditor Médico é estruturado em 03 (três)
classes e 3 (três) padrões em cada classe, com percentual de vagas limite por classe, da seguinte forma:

 
Para conhecimento, informa-se que aumento anual na folha de pagamento para os exercícios de 2023 a
2025, nos termos apresentados, é de R$ 3.521.624,52 (três milhões, quinhentos e vinte e um mil,
seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos), conforme detalhado no Relatório de
Impacto nº 60/2020 - GEIMP- 18218 anexado aos autos (000013519465)
Cumpre observar que a realização de concurso público pela Administração requer a fundamentação
técnica no planejamento e dimensionamento da força de trabalho, a ser validada por esta Secretaria de
Estado da Administração, conforme competências legais. Considerando-se que um servidor efetivo fica
em atividade por tempo médio superior a 30 (trinta) anos não é razoável que o critério adotado para
contratação seja apenas a quantidade de cargos vagos do total previsto em lei. Dessa forma, faz-se
necessário que o IPASGO apresente o dimensionamento da força de trabalho para subsidiar a decisão
relativa ao número de vagas do concurso.
Ademais, no plano de ação do anexo I (000013484321), o PLAN 1 – PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS,
verifica-se que à exceção das etapas de execução “autorização governamental” e “aprovação legislativo”,
as demais estão sob a competência de coordenação desta Secretaria, de acordo com a Lei nº 20.491, de 25
de junho de 2019 e o Decreto nº 9.660, de 06 de maio de 2020 e que não é mencionada a participação da
SEAD. Assim, as referidas etapas devem ser executadas obedecendo-se as diretrizes desta Pasta, sendo
necessário inserir no plano de ação que o IPASGO, após conclusão de cada uma delas, deverá fazer o
encaminhamento para aprovação pela SEAD. Também observou-se, que as atividades apresentadas não
preveem o planejamento e dimensionamento da força de trabalho, imprescindível para alteração de
qualquer PCR e é necessária a sua inclusão no plano de ação.
Destaca-se que a revisão do PCR do IPASGO requer a adequação dos cargos relacionados às atividades
finalísticas daquela entidade, visto que quando da dissociação das atividades de previdência, com criação
da Goiás Previdência – GOIASPREV, os cargos específicos da atuação previdenciária não foram migrados
para a nova entidade. E, ainda, que a alteração mantenha os mesmos valores de vencimentos atuais dos
cargos já existentes.
2. TAC II, referente à realização de concurso para cargos de área meio (000013457898):
2.1. Na cláusula 2ª temos a mesma situação apontada no item 1.2 deste documento e sugerem-se
adequações equivalentes.
2.2. Na cláusula 3ª, que trata da autorização de contratação terceirizada também não estabelece o
quantitativo de vagas nem os cargos a serem contratados, limitando-se apenas ao valor do gasto com
terceirizados pela instituição no exercício de 2019 e definindo que a licitação seja realizada na
modalidade de pregão eletrônico. Da mesma forma que no item 1.3, ressalta-se que a definição do
quantitativo de cargos é necessária tanto para a previsão orçamentária e financeira do Estado quanto para
resguardar os gestores que assinarão o TAC na condição de compromissários. Sugere-se que, além da
definição do número de cargos, a modalidade de licitação não fique vinculada ao TAC.
2.3. Na cláusula 5ª estabeleceu-se como número atual 236 (duzentas e trinta e seis) vagas, com base na
Portaria nº 071/2014, que instaurou o Inquérito Civil Público, mas previu que o edital do concurso
observará o número de vagas existentes e/ou as que foram criadas por lei e, ainda, que haverá criação de
cargos de gestor e analista, sem mencionar o quantitativo, apenas que será objeto de aditivo ao TAC, de
acordo com a alteração do PCR.
Tendo por base os cargos descritos na tabela do item 6 das considerações iniciais da proposta de TAC,
verifica-se que correspondem aos cargos existentes nas Leis nº 20.196, de 06 de julho de 2018, do grupo
ocupacional Analista Governamental, e nº 20.197, de 06 de julho de 2018, do grupo ocupacional Técnico
Governamental, do quadro desta Pasta, os quais são de atribuições e atuação transversais, podendo ser
colocados à disposição dos diversos órgãos e entidades da administração direta, autárquica e fundacional
do Estado, à exceção do cargo de Auxiliar de Saúde Bucal, que é de atuação específica. O mesmo ocorre



com o cargo de gestor, já previsto na Lei nº 16.921, de 08 de fevereiro de 2010, do grupo ocupacional
Gestor Governamental, sendo os cargos de Gestor Público, Gestor Jurídico, Gestor de Planejamento e
Orçamento também de atribuições e atuação transversais. Assim, entende-se que, à exceção do cargo de
Auxiliar de Saúde Bucal, o que for objeto de alteração de lei deve ser inserido nas legislações aqui
citadas, mantendo-se a característica da transversalidade, de forma a otimizar as deliberações da gestão
pública, no que tange à política de planos para desenvolvimento na carreira, de remuneração e de
alocação de pessoal.
Para conhecimento, considerando-se apenas os cargos da tabela apresentada, estima-se que o acréscimo
anual na folha de pagamento dos exercícios de 2023 a 2025 será de R$ 15.151.719.84 (quinze milhões,
cento e cinquenta e um mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e quatro centavos), conforme Relatório
de Impacto nº 61/2020 - GEIMP- 18218 apensado aos autos (000013519805)
Ainda assim, quanto à realização de concurso público e adequação de planos de cargos e remuneração,
reforçam-se os apontamentos já realizados no item 1.5.

Conclui ainda a Subsecretaria entender ser fundamental para a assinatura dos Termos de
Compromisso de Ajustamento de Conduta:

a) Que sejam feitas as adequações nas considerações iniciais, conforme apontado no
item 1.1;

b) Que a contratação de terceirizados tenha especificação do número de cargos e não
seja vinculada à modalidade de licitação;

c) Que a contratação e implementação do Business Process Outsourcing – BPO tenha
especificação do tipo de mão de obra a ser inserida no contrato;

d) Que o número de vagas dos concursos seja definido mediante apresentação do
planejamento de dimensionamento da força de trabalho, o qual não pode considerar apenas a questão de
vacância de cargo, mas sim procedimentos de melhoria em gestão que resultem no melhor aproveitamento
da força existente e na informatização de processos, a ser validado por esta Pasta;

e) Que a alteração do PCR do IPASGO enseje na adequação e manutenção apenas dos
cargos relacionados às atividades finalísticas daquela entidade, sem majoração dos vencimentos dos
cargos já existentes;

f) Que os cargos de atribuições e atuação transversais que vierem a ser objeto de
alteração em lei, sejam implementados nas Leis nº 20.196/2018, 20.197/2018 e 16.921/2010, ou que
vierem substituí-las;

g) Que o prazo para realização do certame seja de 07 (sete) meses e que as etapas do
concurso fiquem previamente acordadas duas fases: a primeira de prova objetiva e prova discursiva e a
segunda de prova de títulos.

Ante o exposto, ACOLHO os entendimentos supra pelas razões acima expostas e
determino retorno dos autos ao Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás -
IPASGO para conhecimento e ajustes recomendados por esta Pasta via das analises das nossas áreas
técnicas especializadas.

 

 

GERÊNCIA DA SECRETARIA-GERAL, do (a) SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, ao(s) 05 dia(s) do mês de junho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO MAGALHAES D ABADIA, Secretário
(a) de Estado, em 05/06/2020, às 19:31, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e
art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.
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1. Trata-se do Ofício nº 574/2020 – IPASGO (000013440668), encaminhado ao
Secretário de Estado da Administração, com o objetivo de dar conhecimento de duas propostas de TAC
confeccionadas pelo Ministério Público do Estado de Goiás (000013446668 e 000013446679), com o
fim, respectivamente, de estabelecer cronograma e critérios para a realização de concursos públicos para
provimento dos cargos de auditores médicos e demais cargos do quadro de pessoal da entidade. 

 

2. Das considerações constantes das minutas encartadas nos autos, colhe-se que a
primeira proposta foi impulsionada, principalmente, em decorrência de:

a ) Inquérito Civil Público nº 123/2013 (201300138208), instaurado para apurar
supostas irregularidades na contratação de empresa terceirizada para prestação de auditoria médica pelo
IPASGO, quando o instituto deveria realizar concurso público;

b) o MP constatou que o cargo de auditor médico é de atividade-fim, não podendo ser a
atividade ser executada por terceirizados, sob pena afronta ao art. 37, II, da Constituição Federal, que
institui a regra do concurso público;

c) em passado recente, nova Notícia de Fato foi encaminhada ao órgão ministerial,
apontando irregularidades na publicação do edital de licitação – Concorrência Pública nº 001/2019 –
deflagrado pelo IPASGO para contratação de implementação de sistema de gestão de saúde com
fornecimento software, consultoria e mão de obra especializada, em detrimento do concurso público;



d) o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, por meio do Acórdão 3419/2019,
recomendou ao IPASGO a adoção de um Termo de Ajustamento de Gestão, definindo cronograma de
ações para a realização de concurso público. Segundo justificativa do próprio IPASGO, não há pretensão
de terceirizar funções realizadas pelos auditores, ao fundamento de que o serviço contratado tem por fim
prestar apoio a tais atividades, com fornecimento de software, consultoria e mão de obra especializada;

e) como o serviço de auditoria médica insere-se no rol das atividades-fins do IPASGO,
é imprescindível a realização de concurso público para o provimento dos cargos vagos do quadro,
atualmente bem defasado em relação às necessidades do instituto (desde que houve a separação da
previdência, em 2002, nunca houve a realização de concurso público para suprir o seu quadro), sendo a
terceirização permitida apenas aos cargos de atividade-meio, nos termos do comando constitucional;

f) verifica-se a necessidade de contratação de plataforma com fornecimento de sistema
de gestão e saúde, mão de obra especializada e consultoria, utilizado comumente por operadoras de planos
de saúde, visando a redução do custo operacional, otimização dos serviços prestados e garantia de
segurança, transparência e controle nos dados e nas operações financeiras do instituto e

g) segundo informado pelo IPASGO, a contratação do mencionado sistema representará
uma economia anual de aproximadamente 3.000.000,00 (três milhões de reais), além de garantir
identificação de problemas nos processos, remodelagem e automatização do processo de gestão, evitando
as fraudes verificadas no atual sistema da entidade, o que tem causado significativos prejuízos. Relatada
situação, impõe a necessidade de contratação de um software para detectar tais irregularidades que,
contudo, não substitui o trabalho prestado pelo auditor, o qual deve ser contratado mediante concurso
público, na forma exigida pela CF;

 

3. Razões bem semelhantes foram invocadas pelo órgão ministerial para impulsionar o
segundo TAC, com destaque para a irregularidade na contratação de empresa especializada para a
prestação de serviços de apoio administrativo, técnico e operacional, nas atividades-fim e meio do
instituto, em detrimento do concurso público para preenchimentos dos claros de vagas do respectivo
quadro de pessoal (art. 37, II, CF) e ilegalidade dessa espécie de contratação para o desempenho da
atividade-fim. Ademais, enfatiza que o contrato com a empresa de mão de obra atualmente responsável
pela atividade administrativa (HUMUS GESTÃO E TECNOLOGIA LTDA.) chegará ao fim em
11.06.2020, e caso não haja nova licitação, haverá risco iminente da descontinuidade do serviço prestado
pela entidade, causando grave prejuízo aos usuários do IPASGO, especialmente gravoso neste momento
de pandemia que se vivencia.

 

4. Após serem parcialmente ratificadas, as minutas dos TACs foram inseridos nos
eventos (000013457845 e 000013457898), conforme informado no Despacho nº 1001/2020
(000013458327).

 

5. A Gerência de Aquisições Corporativas da SEAD informa, por meio do Despacho
nº 681/2020 (000013478863), que no processo administrativo 202000022030969 foi solicitado pelo
IPASGO, nos termos do Ofício nº 465/2020 – IPASGO (000012962659), a realização de concurso
público ou a disponibilização de servidores para compor a equipe, no montante de 253 pessoas, realçando
que nas duas minutas de TACs consta autorização por parte do Ministério Público para contratação de
empregados para suprir as necessidades da autarquia. E pondera sobre a necessidade de constar dos TACs
a previsão do limite máximo aprovado para as contrações, evitando-se a extrapolação do quantitativo. Por
fim, demonstra preocupação quanto à exigibilidade do prazo para realização do concurso, tendo em conta
que se trata de situação sujeita a imprevistos, inclusive de ordem financeira, o que poderá ensejar aditivos
aos termos propostos.

 



6. Instruem os autos a Estimativa de Impacto Financeiro nº 60 (000013519465),
referente ao concurso público para o cargo de auditor médico, no montante de R$ 3.521.624,52 (três
milhões, quinhentos e vinte e um mil, seiscentos e vinte e quatro reais e cinquenta e dois centavos), e nº
61, referente ao concurso público para outros cargos do quadro de pessoal da autarquia, correspondente a
R$ 15.151.719,84 (quinze milhões, cento e cinquenta e um mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e
quatro centavos).

 

7. A Superintendência Central de Políticas Estratégicas de Pessoal da SEAD, por meio
d o Despacho nº 73/2020 (000013521363), expôs algumas ponderações sobre as cláusulas dos TACs,
que foram acolhidas pelo Secretário de Estado da Administração, na forma do Despacho nº 4909/2020 -
GAB (000013521363), adiante reproduzidas:

 
a) Que sejam feitas as adequações nas considerações iniciais, conforme apontado no item 1.1;
b) Que a contratação de terceirizados tenha especificação do número de cargos e não seja vinculada à
modalidade de licitação;
c) Que a contratação e implementação do Business Process Outsourcing – BPO tenha especificação do
tipo de mão de obra a ser inserida no contrato;
d) Que o número de vagas dos concursos seja definido mediante apresentação do planejamento de
dimensionamento da força de trabalho, o qual não pode considerar apenas a questão de vacância de
cargo, mas sim procedimentos de melhoria em gestão que resultem no melhor aproveitamento da força
existente e na informatização de processos, a ser validado por esta Pasta;
e) Que a alteração do PCR do IPASGO enseje na adequação e manutenção apenas dos cargos relacionados
às atividades finalísticas daquela entidade, sem majoração dos vencimentos dos cargos já existentes;
f) Que os cargos de atribuições e atuação transversais que vierem a ser objeto de alteração em lei, sejam
implementados nas Leis nº 20.196/2018, 20.197/2018 e 16.921/2010, ou que vierem substituí-las;
g) Que o prazo para realização do certame seja de 07 (sete) meses e que as etapas do concurso fiquem
previamente acordadas duas fases: a primeira de prova objetiva e prova discursiva e a segunda de prova
de títulos.

 

8. Inicialmente, destaco que participação/interveniência da Secretaria de Estado da
Administração decorre de sua competência legal, disposta no art. 19, V e IX, da Lei nº 20.491/2019[1],
de modo que se apresentam pertinentes e de sua alçada as adequações propostas na parte final do
Despacho nº 4909/2020 – GAB (000013559016). Dentre elas, enfatizo que o número de vagas
disponibilizadas para provimento (item “d”) e o prazo para a realização do concurso público e as
respectivas fases (item “g”) devem considerar todas as imposições expressas na Lei nº 19.587, de 10 de
janeiro de 2017, que estabelece normas gerais para a realização de concursos públicos no âmbito da
Administração Pública estadual, especialmente: i) o somatório dos prazos fixados legalmente, propiciando
um cronograma viável e factível; ii) a decisão administrativa pautada nos imperativos constantes do art. 9º
no aludido diploma Legal, com destaque para o inciso V (as reais necessidades quantitativas da
Administração, por cargo e emprego público, amparadas por estudo específico) e iii) a discricionariedade
da Administração para eleger o formato a ser adotado para o certame, respeitadas as diretrizes gerais (art.
29 e seguintes).

 

9.  Quanto à decisão a respeito do número de vagas para o preenchimento de cargos
e/ou empregos públicos a serem providos nos quadros de pessoal dos órgãos e das entidades públicas
estaduais, o mencionado art. 9º da Lei nº 19.587/2017, inciso VII, determina que seja obrigatoriamente
considerada a possibilidade de obediência aos requisitos fiscais estabelecidos pela Constituição Federal e
pela Lei Complementar federal nº 101, de 4 de maio de 2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal, para a
futura nomeação dos aprovados.

 



10. Independentemente do teor do dispositivo legal supracitado, a análise dos termos
dos referidos TACs deve levar em consideração os reflexos com despesas de pessoal. De acordo com o
art. 169 da CF:

 
Art. 169. A despesa com pessoal ativo e inativo da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios não poderá exceder os limites estabelecidos em lei complementar.
§ 1º A concessão de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação de cargos, empregos e
funções ou alteração de estrutura de carreiras, bem como a admissão ou contratação de pessoal, a
qualquer título, pelos órgãos e entidades da administração direta ou indireta, inclusive fundações
instituídas e mantidas pelo poder público, só poderão ser feitas:          
I - se houver prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos
acréscimos dela decorrentes;         
 II - se houver autorização específica na lei de diretrizes orçamentárias, ressalvadas as empresas públicas e
as sociedades de economia mista.         

 

11. Por outro lado, os termos a serem firmados devem estar consentâneos com as
condições impostas pelos arts. 21 e 22 da LRF, não podendo ser imposto ao Estado de Goiás o aumento
das despesas de pessoal, sem o correlato atendimento das exigências ali contidas.

 

12. Vale lembrar que a Secretaria de Estado da Economia já informou em outros feitos
que, pelos critérios da Lei Complementar nº 101/2000, cuja aplicação plena neste Estado decorre da
medida cautelar deferida na ADI nº 6129/GO e do Acórdão nº 3487/2019 - TCE, o Poder Executivo do
Estado de Goiás extrapolou o limite máximo de gastos com pessoal.

 

13. Dessa forma, cumpre observar as vedações previstas no parágrafo único do art. 22
do diploma legal em referência: 

 
"Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos arts. 19 e 20 será realizada ao final
de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95% (noventa e cinco por cento) do limite,
são vedados ao Poder ou órgão referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração a qualquer título, salvo os
derivados de sentença judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão prevista no
inciso X do art. 37 da Constituição;

II - criação de cargo, emprego ou função;

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de pessoal a qualquer título, ressalvada a
reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação, saúde e
segurança;

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II do § 6o do art. 57 da Constituição e
as situações previstas na lei de diretrizes orçamentárias."

 

14. Impende, ainda, anotar que a liminar proferida pelo Supremo Tribunal Federal na
ADI nº 6129 não suspendeu a eficácia dos arts. 44 e 46 do ADCT da Constituição Estadual: 

 
"Art. 44. No caso do art. 43, aplicam-se, no exercício seguinte ao descumprimento do limite ali previsto,
as seguintes vedações ao Poder ou órgão governamental autônomo responsável por ele:



I - concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração ou
subsídio de servidor ou empregado público e militar, inclusive do previsto no inciso XI do art. 92 desta
Constituição, exceto os derivados de sentença judicial ou determinação legal decorrente de atos
anteriores à entrada em vigor da Emenda Constitucional instituidora do referido limite;
II - criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - admissão ou contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargo de chefia
e de direção que não acarretem aumento de despesa e aquelas decorrentes de vacâncias de cargos
efetivos:

V - realização de concurso público, exceto no âmbito das Secretarias de Estado da Saúde, de Educação,
Cultura e Esporte e de Segurança Pública e Administração Penitenciária ou quando se destinar,
exclusivamente, a reposição ou instalação de órgão jurisdicional ou ministerial ou da Defensoria
Pública;

VI - as exceções ao descumprimento do limite definido no art. 41 não exime o Poder ou órgão
governamental autônomo de cumprir os limites globais definidos em lei complementar federal para
despesa total com pessoal, observado o que dispõe o art. 113 da Constituição Estadual.

 

15. Em acréscimo, diante da liminar obtida pelo Estado na Ação Civil Originária
(ACO) nº 3328, não se pode olvidar o disposto no art. 8º da Lei Complementar nº 159/2017, verbis: 

 
"Art. 8º São vedados ao Estado durante a vigência do Regime de Recuperação Fiscal:

I - a concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de remuneração de
membros dos Poderes ou de órgãos, de servidores e empregados públicos e de militares, exceto aqueles
provenientes de sentença judicial transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso X do caput do
art. 37 da Constituição Federal;

II - a criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;

III - a alteração de estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - a admissão ou a contratação de pessoal, a qualquer título, ressalvadas as reposições de cargos de
chefia e de direção que não acarretem aumento de despesa e aquelas decorrentes de vacância de cargo
efetivo ou vitalício;

V - a realização de concurso público, ressalvadas as hipóteses de reposição de vacância;

VI - a criação ou a majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de representação ou
benefícios de qualquer natureza em favor de membros dos Poderes, do Ministério Público ou da
Defensoria Pública, de servidores e empregados públicos e de militares;

VII - a criação de despesa obrigatória de caráter continuado;

VIII - a adoção de medida que implique reajuste de despesa obrigatória acima da variação anual do
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ou de outro que vier a substituí-lo, ou da
variação anual da receita corrente líquida apurada na forma do inciso IV do caput do art. 2º da Lei
Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, o que for menor;"

 

16. Conforme se apura dos Relatórios de Impacto Financeiro (000013519465 e
000013519805), a assinatura dos TACs implicará significativo aumento nos gastos com pessoal da
autarquia.

 

17. É fato público e notório que o Supremo Tribunal Federal concedeu a medida
cautelar requerida pela então Procuradora-Geral da República na Ação Direta de Inconstitucionalidade
(ADI) nº 6129, com a consequente suspensão da eficácia do § 8º do art. 113 da Constituição do Estado
de Goiás, a partir da publicação da ata de julgamento no Diário da Justiça Eletrônico, o que ocorreu em
30/09/2019.

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37x
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37x
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/Constituicao.htm#art37x
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/lcp/Lcp101.htm#art2iv


18. E o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, por meio do Acórdão nº 3487/2019,
resolveu negar aplicação ao § 8º do art. 113 da Constituição do Estado de Goiás, na verificação do
atendimento dos limites de gastos globais previstos na LRF, modulando os efeitos desta decisão a fim de
que tenha incidência apenas a partir da publicação da liminar deferida na ADI nº 6129, ocorrida em
01/10/2019. Nos termos do voto do Conselheiro Relator: "... os Relatórios de Gestão Fiscal (RGF's)
elaborados a partir da referida data, devem observar as regras definidas por esta Corte de Contas,
afastando-se os efeitos do § 8º do art. 113 da Constituição Estadual, até a apreciação em definitivo pelo
STF".

 

19. Em outras palavras, a Corte de Contas determinou a estrita observância dos critérios
de apuração de gastos com pessoal previstos na Lei Complementar nº 101/2000, ou seja, a inclusão no
cálculo dos gastos com pensionistas e com imposto de renda retido na fonte dos servidores estaduais, o
que implicou desenquadramento do Estado da condição de regularidade.

 

20. Outro fato relevante a ser considerado foi o deferimento da medida cautelar na Ação
Cível Originária (ACO) nº 3.328,  ajuizada pelo Estado de Goiás no Supremo Tribunal Federal, com
pedido de determinação à União que se abstenha de impor ao Estado as sanções indicadas no art. 23, § 3º,
da Lei de Responsabilidade Fiscal, até o término do exercício de 2024, em consonância com o Projeto de
Lei Complementar do Plano de Promoção do Equilíbrio Fiscal - PEF (PLP nº 149/19) ou,
subsidiariamente, enquanto vigorarem as tratativas para ingresso do ente público no Regime de
Recuperação Fiscal.

 

21. Vale dizer que a revogação das liminares deferidas nas Ações Civis Originárias nºs
3.262, 3.286 e 3.328 teria efeitos catastróficos para o Estado de Goiás, haja vista o restabelecimento da
exigibilidade da obrigação de pagar os empréstimos contraídos com execução das garantias contratuais, a
vedação ao recebimento de transferências voluntárias e a impossibilidade de contratar operações de
crédito.

 

22. Com efeito, o provimento do cargo de Auditor Médico e demais cargos do quadro
de pessoal do IPASGO deve ser necessariamente feito mediante concurso público, nos termos da
exigência constitucional (art. 37, II, CF). Os fatos relatados são relevantes para a firmatura dos termos de
ajustamento de conduta entre o referido instituto, a SEAD e o Ministério Público, especialmente quanto
ao tempo e ao modo de sua realização, devendo também nortear o compromisso sobre a criação de novos
cargos de gestor e analista, bem como toda e qualquer alteração legislativa nas carreiras pertencentes ao
quadro de pessoal do IPASGO (CLÁUSULA 5ª – TAC II), cabendo essa reflexão e manifestação à
Secretaria de Estado da Economia, conforme preconiza o art. 21, I, IV e XIII, da Lei nº 20.491/2019.

 

23. Nessas condições, deve o feito ser direcionado à Secretaria de Estado da
Economia, para manifestação acerca do conteúdo das minutas dos TACs
(000013457845 e 000013457898).

 

 

Juliana Pereira Diniz Prudente
Procuradora-Geral do Estado

 



 

[1] Art. 19. À Secretaria de Estado da Administração compete:

...............................................................................................

V – a gestão de pessoal, incluindo estagiários e temporários, o acompanhamento da saúde, prevenção e
qualidade de vida ocupacional dos trabalhadores, a implementação e o controle de políticas salariais,
cargos e despesas com pessoal no âmbito do Poder Executivo estadual, bem como a formulação e a
análise de normas de pessoal e planos de carreira;

...............................................................................................

IX – a realização de concursos públicos e outros processos seletivos, em caráter exclusivo para os
órgãos e as entidades do Poder Executivo, com as exceções previstas em lei, e facultativo para os demais
poderes, órgãos, entidades, esferas de governo ou instituições públicas ou privadas; e

 

GABINETE DA PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO , ao(s) 10 dia(s) do mês
de junho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE,
Procurador (a) Geral do Estado, em 15/06/2020, às 19:51, conforme art. 2º, § 2º, III, "b",
da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000013638223 e o código CRC 66C9322E.
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ESTADO DE GOIÁS
INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE GOIAS

GABINETE DO PRESIDENTE
 
 

PROCESSO: 202000022038313

INTERESSADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO
DE GOIAS

 

DESPACHO Nº 1090/2020 - PR- 06145

Versam os autos acerca de proposta de Termos de Compromisso de Ajustamento de
Conduta - TACs a serem firmados entre o Ministério Público do Estado de Goiás, como compromitente, e
o Instituto de Assistência aos Servidores Públicos de Goiás – IPASGO e esta Secretaria, como
compromissários, encaminhadas pelo IPASGO, por meio do Ofício nº 574/2020 – IPASGO
(000013440668), retificadas pelo Despacho nº 1001/2020 - PR- 06145 (000013458327).

Sendo fundamental a assinatura dos Termos de Compromisso de Ajustamento de
Conduta, buscamos responder aos apontamentos encaminhados por essa Secretária:

a) Que sejam feitas as adequações nas considerações iniciais, conforme apontado
no item 1.1;

Adequações realizadas conforme solicitado

b) Que a contratação de terceirizados tenha especificação do número de cargos e
não seja vinculada à modalidade de licitação;

Informamos que o TAC e motivado por inquérito civil público e que propositura do
modelo a ser adotado foi feio pelo Ministério Público eu que o IPASGO entendeu que essas discussões
deverão ser realizada em momento oportuno quanto da elaboração do novo PCR estabelecer qualquer
definição agora poderia ser prejudicial no andamento do processo.

c) Que a contratação e implementação do Business Process Outsourcing – BPO
tenha especificação do tipo de mão de obra a ser inserida no contrato;

Pautar hoje dentro do Termo de Ajuste definição de qual tipo de mão de obra será
realizada no contrato seria imprudente por parte dessa Gestão e do próprio Ministério Público, até mesmo
que o projeto está sendo remodelado e caso decida terceirizar, além dos serviços de TI, assistência médica,
substituição dos software e outros, essa Instituição tem como objetivo é tornar as áreas envolvidas mais
ágeis, eficientes e com maior controle, o modelo visa exatamente a redução de mão de obra, diminuição
da máquina administrativa. A ideia é padronizar, racionalizar e otimizar os processos de negócio da
empresa para que ela possa se concentrar no foco do negócio. Para isso, o BTO usa metodologias de
consultoria, tecnologias de ponta

Definir qual a mão de obra empregada e o quantitativo seria um dimensionamento que
tem que ser realizado pela empresa que ira prestar os serviços, pois essa e a função do projeto com a
redução de mão de obra por plataformas ágeis que possam empregar maior segurança na prestação de
serviços pelo IPASGO.



d) Que o número de vagas dos concursos seja definido mediante apresentação do
planejamento de dimensionamento da força de trabalho, o qual não pode considerar apenas a
questão de vacância de cargo, mas sim procedimentos de melhoria em gestão que resultem no
melhor aproveitamento da força existente e na informatização de processos, a ser validado por esta
Pasta;

Tal discursiva deverá ser encaminhada para a SEAD em momento oportuno quanto da
análise do processo de reformulação do PCR e além do que, já foi relatado por essa Direção por várias
vezes e faz parte do planejamento pelo IPASGO em trabalho em conjunto com IEL.

e) Que a alteração do PCR do IPASGO enseje na adequação e manutenção
apenas dos cargos relacionados às atividades finalísticas daquela entidade, sem majoração dos
vencimentos dos cargos já existentes;

Reiteramos que o momento para discussão sobre o tema será realizado junto com a
SEAD no momento da elaboração do PCR por parte do IPASGO.

f) Que os cargos de atribuições e atuação transversais que vierem a ser objeto de
alteração em lei, sejam implementados nas Leis nº 20.196/2018, 20.197/2018 e 16.921/2010, ou que
vierem substituí-las;

Atentaremos para o que foi disposto pelo expediente sobre a Leis conforme estabelece o
item acima.

g) Que o prazo para realização do certame seja de 07 (sete) meses e que as etapas
do concurso fiquem previamente acordadas duas fases: a primeira de prova objetiva e prova
discursiva e a segunda de prova de títulos.

Alteração realizada e acatada pelo Ministério Público.

 

Ante o exposto retorna-se os autos a SEAD para conhecimento das alterações e
justificativas realizadas por essa Direção.

 

Reiteramos os votos de estima e consideração e solicitando os préstimos para análise
conforme a urgência que o caso requer.

 

Atenciosamente, 

 

Documento assinado eletronicamente por SILVIO ANTONIO FERNANDES FILHO,
Presidente, em 15/06/2020, às 11:21, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e
art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000013664666 e o código CRC 48DB307F.
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78ª Promotoria de Justiça de Goiânia – Defesa do Patrimônio Público
_____________________________________________________________________

TERMO  DE  COMPROMISSO  DE  AJUSTAMENTO  DE
CONDUTA celebrado  nos  autos  do  Inquérito
Civil  Público  nº  201300138208,  com
fundamento nos artigos 5º, § 6º, da Lei nº
7.347,  de  24  de  julho  de  1985,  entre  o
MINISTÉRIO  PÚBLICO  DO  ESTADO  DE  GOIÁS,  o
IPASGO  –  INSTITUTO  DE  ASSISTÊNCIA  AOS
SERVIDORES  PÚBLICOS  DO  ESTADO  DE  GOIÁS,a
PGE-GO PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS
e  a SEAD  -  SECRETARIA  DE  ESTADO  DE
ADMINISTRAÇÃO DO  ESTADO  DE  GOIÁS,
constituído  das  seguintes  cláusulas  e
condições:

Aos 10 dias do mês de junho de 2020, no gabinete da 78ª Promotoria

de Justiça,  o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, representado pela

Promotora de Justiça titular da 78ª Promotoria de Justiça Dra. Villis Marra, doravante

denominado COMPROMITENTE, e de outro, como COMPROMISSÁRIO, o IPASGO –

INSTITUTO  DE  ASSISTÊNCIA  AOS  SERVIDORES  PÚBLICOS  DE  GOIÁS,

representado por seu Presidente, SILVIO ANTÔNIO FERNANDES FILHO, a  SEAD -

SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  ADMINISTRAÇÃO DO  ESTADO  DE  GOIÁS,

representada  pelo  Secretário  BRUNO  MAGALHÃES  D’ABADIA  e  a  PGE-GO

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS, representada pela Procuradora-

Geral  Juliana  Pereira  Diniz  Prudente  celebram  este  COMPROMISSO  DE

AJUSTAMENTO DE CONDUTA, nos seguintes termos:

1. Considerando  que o Ministério Público é instituição permanente,

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica,

do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art.

127);

2.  Considerando,  também,  ser  função  institucional  do  Ministério

Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços

de  relevância  pública  aos  direitos  assegurados  na  Constituição,  promovendo  as

medidas necessárias a sua garantia (CF/88, art. 129, II e III);
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3.  Considerando que,  como  defensor  da  ordem  jurídica  e  dos

interesses  sociais,  cabe  ao  Ministério  Público  atuar  em  resguardo  dos  princípios

constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37,  caput, da Constituição

Federal, dentre os quais, o da legalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência

e, ainda, da probidade administrativa;

4. Considerando que o Ministério Público instaurou o Inquérito Civil

Público nº 123/2013, autos nº 201300138208, a fim de apurar supostas irregularidades

na contratação de empresa terceirizada para prestação do serviço de auditoria médica

pelo IPASGO, quando o Instituto deveria realizar concurso público;

5.  Considerando que,  ao  expedir  a  recomendação,  o  Ministério

Público analisou o caso e constatou que o cargo de auditor médico é de atividade-fim e

não poderia ser provido por licitação, ou seja, não é o caso de terceirização do serviço,

ante a patente infração ao artigo 37, II da Constituição Federal que institui a regra do

concurso público;

6. Considerando que recentemente foi encaminhada à 78ª Promotoria

de Justiça,  nova Notícia  de Fato apontando para irregularidades na publicação de

edital de licitação - Concorrência Pública nº 001/2019 deflagrado pelo IPASGO para

contratação  de  implementação  de  sistema  de  gestão  de  saúde  com fornecimento

software, consultoria e mão de obra especializada, em detrimento ao concurso público;

7.  Considerando que o Tribunal  de Contas  do Estado de Goiás –

TCE,  por  meio  do  Acórdão  3419/2019,  em  novembro  de  2019,  recomendou  ao

IPASGO que adotasse um Termo de Ajustamento de Gestão, definindo cronograma de

ações para realização de concurso público;

8. Considerando que o IPASGO justificou que em nenhum momento

visa terceirizar funções realizadas pelos auditores, visto que os atuais auditores vão

continuar  na  função  de controle  das  ações de  promoção à  saúde dos servidores,

2/9



78ª Promotoria de Justiça de Goiânia – Defesa do Patrimônio Público
_____________________________________________________________________

sendo que o serviço contratado seria para apoio de tais atividades, com fornecimento

de software, consultoria e mão de obra especializada;

9. Considerando que o serviço de auditoria médica engloba-se no rol

das atividades-fins do IPASGO, inclusive, existem auditores médicos nos quadros de

pessoal do Instituto, e que se houver a necessidade de mais auditores deveria ser

realizado concurso público, haja vista que a Constituição Federal somente permite a

terceirização de serviços de atividade-meio do órgão ou entidade públicas;

10. Considerando que, atualmente, o serviço de auditoria médica está

com  o  quadro  de  profissionais  defasado,  sem  auditores  médicos  em  várias

especialidades que envolve o rol de cobertura do Plano;

11. Considerando que o IPASGO, desde 2002, ocasião em que se

dissociou de regime de previdência dos servidores e se tornou um Plano de Saúde

propriamente dito, conforme disposto na Lei Federal nº. 9717/2002, realizou concurso

público  apenas para o quadro de auditores e não realizou concurso para  suprir  o

quadro próprio de toda a Autarquia implicando na defasagem de mão de obra;

12.  Considerando que  o  IPASGO  tem  natureza  singular  na

Administração  Pública  por  atuar  diretamente  com  autonomia  de  recursos,  no

fornecimento assistencial à saúde de mais de 620 mil usuários;

13. Considerando a necessidade de reformular o plano de cargos e

salários visando atender as reais necessidades da Instituição e sua área de atuação;

14. Considerando a necessidade da contratação da plataforma  com

fornecimento de sistema de gestão e saúde, mão de obra terceirizada e consultoria,

buscando um novo modelo de negócio,  para com isso,  o  IPASGO reduzir  o  custo

operacional  e  o  tamanho  da  máquina  para  focar  nas  despesas  assistências  e

prestação de serviços aos usuários, tentando reduzir os impactos devido ao custo da

assistência médica no Brasil;
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15.  Considerando que  esse  formato  de  prestação  de  serviço,

usualmente  praticada  no  mercado,  é  nominado  de  BPO  (Business Process

Outsourcing),  cujo conceito é a alocação de mão de obra,  hardware  e  software  de

entidades  especializadas,  que  executam  tarefas  operacionais  para  operadoras  de

planos  de  saúde,  garantindo  o  nível  de  serviço  e  elevando  a  qualidade  e  a

produtividade das funções administrativas, reduzindo custos gerados pela utilização de

recursos  próprios,  e  preservando,  na  entidade  IPASGO,  todo  o  poder  decisório

referente à gestão da saúde dos seus beneficiários.;

16.  Considerando  que  a  contratação  do  mencionado  sistema  de

modernização se justifica diante das várias avaliações dos sistemas de tecnologias

comunicação e dos processos de gestão dentro do IPASGO que, de acordo com a

autarquia,  foi  observado  que  os  recursos  aplicados,  até  então,  não  conseguiram

garantir a segurança, transparência e controle nos dados e nas operações financeiras

do instituto,  além de apresentar  campos livres de regras de negócios apropriadas,

permitindo que o controle seja burlado facilmente, acarretando prejuízos imensuráveis

ao erário;

17. Considerando ainda a fragilidade do atual  sistema do IPASGO

que facilitou a criação de auditores robôs e usuários fantasmas, que foram usados por

servidores  para  efetuar  pagamentos  superfaturados,  inclusão  indevidas  de

prestadores,  desbloqueios  e  autorizações realizadas sem o  devido  processo  legal,

irregularidades que vem gerando desperdícios de recursos públicos e colocando a vida

de  usuários  em  risco.  Irregularidades  que,  com  o  serviço  de  BPO,  irá  garantir  a

identificação  de  problemas  no  processo,  remodelar  e  automatizar  o  processo  de

gestão,  melhorando o controle e agilizando o atendimento aos usuários,  reduzindo

custos;

18. Considerando que o IPASGO informou que com a contratação do

novo projeto de modernização com fornecimento de sistema, consultoria e mão de
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obra  especializada,  a  economia  anual  do  Instituto  será  de  aproximadamente  R$

3.000.000,00 (três milhões de reais);

19.  Considerando ainda na necessidade de regularizar  a  situação,

com realização de concurso público, cumprindo a exigência do art. 37, II da CF;

20. Considerando que o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal

prescreve  o  concurso  público  como  regra  inafastável  para  ingresso  nos  cargos  e

empregos  públicos,  entretanto,  a  situação  atual  do  IPASGO  de  defasagem  de

auditores e de várias irregularidades detectadas, entre as quais algumas constituem

possivelmente crime contra a Administração Pública levaram à necessidade de uma

contratação de um sistema de software que possa detectar irregularidades no sistema

de  autarquia,  a  fim  de  sanar  as  irregularidades  que  tem  causado  um  rombo

extremamente  significativo  nas  contas  do  instituto,  e  que  podem  evitar  grandes

prejuízos e redução de despesas originadas por irregularidades;

21.  Considerando que  a  aquisição  do  software  não  terá  como

consequência a substituição do trabalho realizado pelo médico auditor, já que se trata

de  ferramenta  que  apontará  inconsistências  nos  processos  e  procedimentos  dos

prestadores de serviço, mas que necessitará de auditor médico para acompanhar e

fiscalizar os dados apresentados, o que demonstra a natureza diferente entre os dois,

ademais o sistema gerenciará outros pontos de atividades desenvolvidas pelo instituto;

RESOLVEM:

Celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO E AJUSTAMENTO DE CONDUTA,

em caráter irrevogável, na forma estabelecida pelas cláusulas abaixo:

DO OBJETO

CLÁUSULA  1ª –  OS  COMPROMISSÁRIOS se  comprometem  a  estabelecer

cronograma e critérios para cumprir com mandamento previsto no inciso II do artigo 37

da  Constituição  Federal,  que  determina  a  realização  de  concurso  público  para
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provimento  de  cargos  na  administração  pública  promovendo-se,  deste  modo,  a

realização de concurso publico para provimento de cargos de auditores médicos no

Instituto IPASGO;

DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA 2ª –  OS COMPROMISSÁRIOS se  comprometem a  publicar  edital  de

concurso público para provimento de cargos de auditor médico no IPASGO no prazo

máximo de 01 (um) ano e 10 (dez) meses, contados da celebração do presente Termo,

e o certame deverá ser concluído no prazo máximo de 6 (seis) meses, contados da

publicação do edital;

Parágrafo Primeiro – para cumprimento desta providência, o compromissário IPASGO,

deve contratar  instituição idônea,  escolhida  em processo licitatório,  para  realizar  o

concurso público para provimento de cargos no IPASGO;

Paragrafo Segundo  - Os prazos para os trâmites do concurso público serão cumpridos

conforme estabelecido no anexo I (cronograma para realização do concurso público),

sendo que, caso não se cumpra alguma das etapas estabelecidas no prazo avençado,

deverá ser justificado pelo COMPROMISSÁRIO IPASGO à Promotoria de Justiça, que

após análise,  caso entenda pertinente,  aditará o TAC, estabelecendo cláusula com

novo prazo;

Parágrafo Terceiro – Fica obrigado o IPASGO a fornecer informações do andamento

do Plano de Ação de forma bimestral para acompanhamento;

CLÁUSULA 3ª –  Para  atender  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse

público  até  a  conclusão  do  concurso  público,  fica  autorizado  o  compromissário

IPASGO  a  contratar,  mediante  licitação,  empresa  fornecedora  de  mão  de  obra

terceirizada de auditoria médica, cujo prazo máximo de duração será de 1 (um) ano,

permitindo  uma  única  prorrogação,  por  igual  prazo,  até  a  conclusão  do  concurso

público;

6/9



78ª Promotoria de Justiça de Goiânia – Defesa do Patrimônio Público
_____________________________________________________________________

CLÁUSULA  4ª  - Fica  autorizado  o  COMPROMISSÁRIO  IPASGO  a  realizar

implementação  do  novo  projeto  de  modernização  com  fornecimento  de  sistema,

consultoria e mão de obra especializada, visando sanar as irregularidades encontradas

e reduzir  o  quantitativo  de terceirizados  da  Instituição (conforme plano  de ação –

anexo I);

Parágrafo Único – O prazo do contrato que pretende adquirir o software será de 1 (um)

ano podendo, em caso justificado, ser prorrogado por mais 1 (um) ano;

CLÁUSULA 5ª -  O Ministério Público poderá,  diante de novas informações ou,  se

assim  as  circunstâncias  o  exigirem,  retificar  ou  complementar  este  compromisso,

determinando outras providências que se fizerem necessárias, sob pena de invalidade

imediata  deste  termo,  ficando  autorizado,  nesse  caso,  a  dar  prosseguimento  ao

Inquérito Civil instaurado, ou, se for o caso, executar o TAC; 

CLÁUSULA 6ª –  O número de vagas para  auditores médicos é de 40 (quarenta)
vagas;

Parágrafo Primeiro – O concurso público para o cargo de auditor médico, observará o

número de vagas existentes e/ou as que foram criadas por lei (em caso de lei nova

para  organizar  a  carreira),  sendo  que  as  vagas  decorrentes  de  aposentadoria,

demissão  ou  exoneração e  as  necessárias  ao bom andamento  dos  trabalhos  que

surgirem até a publicação do edital deverão ser acrescentadas ao número inicial de

vagas (40 vagas);

Parágrafo Segundo – Em decorrência do Plano de Cargos e Remuneração – PCR do

Instituto IPASGO, poderá ser realizada a mudança de nomenclatura dos cargos ou

readequação do número de vagas de forma justificada, mas não poderá ser reduzido o

número de vagas de auditores médicos descrito na cláusula 6ª, apenas acrescentado,

caso até a publicação do edital surjam novas vagas.

7/9



78ª Promotoria de Justiça de Goiânia – Defesa do Patrimônio Público
_____________________________________________________________________

CLÁUSULA 7ª –  Com a deflagração do  concurso público  no  prazo estipulado na

cláusula  2ª,  as  provas  deverão  ser  fixadas  em  prazos  definidos  em  cronograma

divulgado no edital;

CLÁUSULA 8ª – Após a homologação do concurso, o IPASGO deverá nomear no

prazo  de  90  (noventa)  dias,  no  mínimo 40% (quarenta  por  cento)  dos  candidatos

aprovados, e o percentual restante, dentro do número de vagas, no prazo de validade

do concurso;

CLÁUSULA 9ª – O IPASGO se compromete a nomear os candidatos do cadastro de

reserva  quando  houver  desistência  de  nomeação  do  candidato  antecedente

convocado, exoneração, ou, se necessário, para manter a qualidade na prestação do

serviço público;

DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA 10ª – Fica assegurado ao COMPROMITENTE o direito de fiscalizar o

cumprimento das obrigações assumidas pelo COMPROMISSÁRIO, sem prejuízo das

prerrogativas  legais  a  ser  por  ele  exercido,  como  decorrência  da  aplicação  da

legislação federal, estadual e municipal vigentes;

DO INADIMPLEMENTO

CLÁUSULA 11ª –  O não cumprimento integral ou parcial das obrigações assumidas

dentro dos prazos estabelecidos, sujeitará o COMPROMISSÁRIO ao pagamento de

multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e multa diária no valor de 10% (dez por

cento) do salário-mínimo por dia de atraso nos termos da Lei nº 7.347/85, sem prejuízo

da  responsabilização  dos  agentes  públicos  por  possíveis  atos  de  improbidade

administrativa eventualmente praticados, nos termos da Lei nº 8.429/92;

Parágrafo Único. Os valores das multas serão revertidos para o Fundo Nacional de

Defesa dos Interesses Difusos, conforme a Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública). As
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multas  serão  corrigidas  monetariamente  e  acrescidas  dos  juros  legais,  até  o

adimplemento  total  da  obrigação,  independentemente  da  Ação  de  Execução  de

Obrigação ou de qualquer  notificação,  nos termos do disposto  no parágrafo  6º  do

artigo 5º da Lei Federal nº 7.347/85.

DA EXECUÇÃO DO PRESENTE TERMO

CLÁUSULA 12ª – O presente Termo de Compromisso tem eficácia de título executivo

extrajudicial, nos termos do artigo 5º, parágrafo 6º, da Lei nº 7.347/85;

Por estarem justos e compromissados, firmam o presente instrumento em três vias de

igual teor e forma para que assim produza os seus efeitos legais e jurídicos.

Goiânia, 10 de junho de 2020.

VILLIS MARRA
Promotora de Justiça

SILVIO ANTÔNIO FERNANDES FILHO
Presidente do IPASGO

BRUNO MAGALHÃES D’ABADIA 
Secretário de Estado da Administração

JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE
Procuradora-Geral do Estado
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TERMO  DE  COMPROMISSO  DE  AJUSTAMENTO  DE
CONDUTA celebrado  nos  autos  do  Inquérito
Civil Público nº 201300138208, com fundamento
nos artigos 5º, § 6º, da Lei nº 7.347, de 24
de julho de 1985, entre o MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE GOIÁS, o IPASGO – INSTITUTO DE
ASSISTÊNCIA AOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO
DE  GOIÁS,a   PGE-GO  PROCURADORIA-GERAL  DO
ESTADO  DE  GOIÁS e  a SEAD  -  SECRETARIA  DE
ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS,
constituído  das  seguintes  cláusulas  e
condições:

Aos 10 dias do mês de junho de 2020, no gabinete da 78ª Promotoria

de  Justiça,  o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, representado  pela

Promotora de Justiça titular da 78ª Promotoria de Justiça Dra. Villis Marra, doravante

denominado COMPROMITENTE, e de outro, como COMPROMISSÁRIOS, o IPASGO

–  INSTITUTO  DE  ASSISTÊNCIA  AOS  SERVIDORES  PÚBLICOS  DE  GOIÁS,

representado  por  seu  Presidente,  SILVIO ANTÔNIO FERNANDES FILHO,  SEAD -

SECRETARIA  DE  ESTADO  DE  ADMINISTRAÇÃO DO  ESTADO  DE  GOIÁS,

representada  pelo  Secretário  BRUNO  MAGALHÃES  D’ABADIA  e  a  PGE-GO

PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS, representada pela Procuradora-

Geral  Juliana  Pereira  Diniz  Prudente  celebram  este  COMPROMISSO  DE

AJUSTAMENTO DE CONDUTA, nos seguintes termos:

1.  Considerando  que o Ministério  Público é instituição permanente,

essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica,

do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (CF/88, art.

127);

2.  Considerando,  também,  ser  função  institucional  do  Ministério

Público, dentre outras, zelar pelo efetivo respeito dos Poderes Públicos e dos serviços

de  relevância  pública  aos  direitos  assegurados  na  Constituição,  promovendo  as

medidas necessárias a sua garantia (CF/88, art. 129, II e III);
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3.  Considerando que,  como  defensor  da  ordem  jurídica  e  dos

interesses  sociais,  cabe  ao  Ministério  Público  atuar  em  resguardo  dos  princípios

constitucionais da Administração Pública, previstos no art. 37,  caput, da Constituição

Federal, dentre os quais, o da legalidade, da moralidade, da publicidade, da eficiência

e, ainda, da probidade administrativa;

4. Considerando que o Ministério Público instaurou o Inquérito Civil

Público nº 071/2014, autos nº 201300338896, a fim de apurar supostas irregularidades

na  contratação  de  empresa  terceirizada  para  cargos  de  atividade-fim  do  IPASGO,

quando o Instituto deveria realizar concurso público;

5.  Considerando que,  o  Ministério  Público,  ao  verificar  que  havia

indícios graves de irregularidades, e a fim de que o IPASGO não desse seguimento no

pregão nº  001/2013,  cujo  o objeto era a contratação de empresa especializada na

prestação de serviços de apoio administrativo, técnico e operacional com fornecimento

de mão de obra, expediu recomendação nº 19/2013, recomendando que o IPASGO

deflagrasse concurso público, no prazo de 90 (noventa) dias;

6. Considerando que, quando foi instaurada a Portaria nº 071/2014, o

quantitativo de vagas a serem supridas eram de 236 (duzentos e trinta e seis) vagas,

conforme tabela abaixo:

     LOTE I

CARGO
QUANTITATIVO 

(vagas)

Analista – Técnico Administrativo – Nível I 50

Analista – Técnico Administrativo – Nível II 15

Assistente – Técnico Administrativo 140

LOTE III

CARGO
QUANTITATIVO 

(vagas)

Médico do Trabalho 04
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Enfermeiro do Trabalho 03

Técnico em Segurança do Trabalho 02

Auxiliar de Saúde Bucal 22

7. Considerando que, da data da instauração do Inquérito Civil Público

até o presente mês, transcorreram 06 (seis) anos, e até o momento o Instituto não

conseguiu realizar o concurso público e, consequentemente, sanar a irregularidade;

8. Considerando  que foram expedidos diversos ofícios pelo IPASGO

aos órgãos competentes solicitando a autorização para realização de concurso público,

mas não fora concedida até o presente momento;

9.  Considerando  que é ilegal  e,  eminentemente,  proibida  a

contratação  de  serviços  terceirizados  para  o  desempenho  de  atividade-fim  da

Administração Pública;

10.  Considerando  que,  recentemente,  o  IPASGO  encaminhou

documento à Promotoria de Justiça, no qual esclareceu que a realização de licitação

para contratação de terceirizados não foi uma opção, mas o único meio de assegurar

continuidade dos serviços prestados, devido ao número reduzido de servidores;

11. Considerando  que compete à SEAD – Secretaria de Estado de

Administração a realização de concursos públicos e outros  processos seletivos  em

caráter exclusivo, conforme disposto na Lei nº 20.417 de 06 de fevereiro de 2019, art.

7º, inciso I, alínea “h”;

12. Considerando que o contrato com a empresa HOMINUS GESTÃO

E TENOLOGIA LTDA que abarca grande parte da mão de obra administrativa finda-se

em 11/06/2020, o que acarretará na descontinuidade do serviço público por supressão

de grande parte dos terceirizados;
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13.  Considerando  que  as  formas  de  ingresso  nos  quadros  da

Administração  Pública  se  encontram  descritas  na  Constituição  Federal  de  forma

exaustiva, sendo que tantos os cargos de provimento efetivo, como comissionados ou

temporários  possuem  previsão  constitucional,  não  sendo,  entretanto,  o  trabalho

terceirizado uma forma legítima de investidura no serviço público;

14. Considerando que é uníssono na jurisprudência e na doutrina que

a contratação de servidores terceirizados em detrimento  de servidores oriundos de

concurso público é ato atentatório  à moralidade administrativa,  passível  de punição

pelas sanções previstas na lei 8.429/92;

15. Considerando que o IPASGO, desde 2002, ocasião em que se

dissociou de regime de previdência dos servidores e se tornou um Plano de Saúde

propriamente dito, conforme disposto na Lei Federal nº. 9717/2002, realizou concurso

público  apenas para  o  quadro  de  auditores  e  não  realizou  concurso  para  suprir  o

quadro próprio, sendo que continua contratando terceirizados, o que significa que não

atendeu à recomendação;

16.  Considerando  que,  caso  não  seja  realizada  licitação  para  a

contratação de servidores terceirizados, há um risco iminente da descontinuidade dos

serviços que representará perda de 70% da mão de obra do IPASGO, tendo em vista o

término do contrato vigente, que tem o seu prazo final previsto para 12 de junho de

2020;

17. Considerando que a paralisação dos serviços causará grandes e

graves  prejuízos  aos  usuários  do  IPASGO que  necessitam de  serviço  essencial  à

saúde e à própria vida. Ademais, em se tratando do momento em que o país e o mundo

estão  lutando  contra  a  pandemia  do  coronavírus,  situação  que  exige  empenho,

eficiência e total dedicação aos usuários na luta contra o COVID-19;
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18. Considerando que tamanha supressão de colaboradores poderá

ocasionar grande fragilidade e deficiência que poderão levar ao descredenciamento de

prestadores de serviços médicos credenciados e unidades de saúde credenciadas que

atendem mais de 625 mil usuários, causando um verdadeiro desastre de ponta a ponta

na estrutura do IPASGO;

19. Considerando que o Estado de Goiás encontra-se atravessando

grave crise financeira, a qual foi agravada pela pandemia do Coronavírus;

20. Considerando que, em razão da pandemia do COVID-19, não se

recomende gastos públicos.  No presente  caso,  trata-se de continuidade do serviço

público relevante e essencial, e que não demandará novos gastos, apenas manutenção

de serviço, vez que será considerado como base o quantitativo de vagas já existente

no órgão, conforme estabelece o decreto nº 9.649/2020;

21. Considerando que o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal

prescreve  o  concurso  público  como  regra  inafastável  para  ingresso  nos  cargos  e

empregos públicos;

22.  Considerando que  o  IPASGO  se  dispôs,  através  do  presente

instrumento de Termo de Ajustamento de Conduta, a realizar o concurso público no

prazo de 1 (um) ano e 10 (dez) meses, nos termos a seguir;

RESOLVEM:

Celebrar o presente TERMO DE COMPROMISSO E AJUSTAMENTO DE CONDUTA,

em caráter irrevogável, na forma estabelecida pelas cláusulas abaixo:

DO OBJETO
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CLÁUSULA  1ª –  OS  COMPROMISSÁRIOS se  comprometem  a  estabelecer

cronograma e critérios para cumprir com mandamento previsto no inciso II do artigo 37

da  Constituição  Federal  que  determina  a  realização  de  concurso  público  para

provimento  de  cargos  na  administração  pública,  promovendo-se,  deste  modo,  a

realização  de  concurso  público  para  provimento  de  cargos  efetivos  no  âmbito  do

IPASGO  visando  compor  o  quadro  de  servidores  efetivos  com  a  consequente

substituição do quantitativo dos servidores terceirados;

DAS OBRIGAÇÕES

CLÁUSULA 2ª – OS  COMPROMISSÁRIOS  se  comprometem  a  publicar  edital  de

concurso público para provimento dos cargos necessários para  compor o quadro de

servidores  efetivos  com  a  consequente  substituição  do  quantitativo  dos  servidores

terceirados no âmbito do IPASGO, no prazo máximo de 01 (um) ano e 10 (dez) meses,

contados da celebração do presente Termo, e o certame deverá ser concluído no prazo

máximo de 6 (seis) meses, contados da publicação do edital;

Parágrafo  Primeiro  –  Para  cumprimento  desta  providência,  o  compromissário  deve

contratar instituição idônea, escolhida em processo licitatório, para realizar o concurso

público para provimento de cargos no IPASGO;

Paragrafo Segundo - O certame deverá ser iniciado pelo menos 3 (três) meses antes

do vencimento do contrato firmado com a empresa vencedora da licitação;

Paragrafo Terceiro  - Os prazos para os trâmites do concurso público serão cumpridos

conforme estabelecido no anexo I (cronograma para realização do concurso público),

sendo que, caso não se cumpra alguma das etapas estabelecidas no prazo avençado,

deverá ser justificado pelo COMPROMISSÁRIO IPASGO à Promotoria de Justiça, que,

após análise,  caso entenda pertinente,  aditará  o TAC,  estabelecendo cláusula com

novo prazo;
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CLÁUSULA 3ª –  Para  atender  necessidade  temporária  de  excepcional  interesse

público até a conclusão do concurso público, fica autorizado o compromissário IPASGO

a contratar empresa terceirizada para  prestação de serviços de apoio administrativo,

técnico  e  operacional  com  fornecimento  de  mão  de  obra,  mediante  licitação  na

modalidade pregão eletrônico, cujo prazo máximo de duração do contrato será de 1

(um) ano, poderá ser prorrogado até o dia 01/03/2022, nos termos da cláusula 2ª;

Paragrafo Primeiro - O contrato não será prorrogado, salvo em situação excepcional

que se justifique e com a anuência da Promotoria de Justiça, ora COMPROMITENTE;

Paragrafo  Segundo - O  valor  do  contrato  com  a  empresa  vencedora  não  poderá

exceder o valor do gasto com terceirizados pela instituição no exercício de 2019, sob

pena  de  gerar  novos  gastos  públicos  em contrariedade  do  disposto  no  decreto  nº

9.649/2020 que institui o Plano de Contingenciamento de Gastos para o enfrentamento

da Pandemia de COVID-19;

CLÁUSULA  4ª -  O  Ministério  Público  poderá,  diante  de novas informações ou,  se

assim  as  circunstâncias  o  exigirem,  retificar  ou  complementar  este  compromisso,

determinando outras providências que se fizerem necessárias, sob pena de invalidade

imediata  deste  termo,  ficando  autorizado,  nesse  caso,  a  dar  prosseguimento  ao

Inquérito Civil instaurado ou, se for o caso, executar o TAC; 

CLÁUSULA 5ª – O concurso público para os cargos relacionados na tabela acima,

observará o número de vagas existentes e/ou as que foram criadas por lei (em caso de

lei nova), sendo que atualmente o número de vagas é de 236 (duzentos e trinta e seis);

Parágrafo Primeiro -   Em decorrência do Plano de Cargos e remuneração – PCR do

Instituto IPASGO, poderá ser realizada a mudança de nomenclatura, criação de outros

cargos ou readequação do número de vagas de forma justificada;
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Parágrafo Segundo - Serão criados cargos de gestor e analista cujo número de vagas

será  estabelecido  após a  aprovação da lei  de  plano de cargos e  remuneração do

Instituto, oportunidade em que será realizado aditivo ao presente TAC;

CLÁUSULA 6ª –  Com a  deflagração  do  concurso  público  no  prazo  estipulado  na

cláusula  2ª, as  provas  deverão  ser  fixadas  em  prazos  definidos  em  cronograma

divulgado no edital;

CLÁUSULA 7ª – Após a homologação do concurso,  o IPASGO deverá nomear,  no

prazo  de  90  (noventa)  dias,  no  mínimo  40% (quarenta  por  cento)  dos  candidatos

aprovados, e o percentual restante, dentro do número de vagas, no prazo de validade

do concurso;

CLÁUSULA 8ª – O IPASGO se compromete a nomear os candidatos do cadastro de

reserva,  quando  houver  desistência  de  nomeação  do  candidato  antecedente

convocado, exoneração ou, se necessário, para manter a qualidade na prestação do

serviço público;

DA FISCALIZAÇÃO

CLÁUSULA 9ª –  Fica  assegurado  ao  COMPROMITENTE  o  direito  de  fiscalizar  o

cumprimento das obrigações assumidas pelo COMPROMISSÁRIO, sem prejuízo das

prerrogativas  legais  a  ser  por  ele  exercido,  como  decorrência  da  aplicação  da

legislação federal, estadual e municipal vigentes;

DO INADIMPLEMENTO

CLÁUSULA 10ª –  O não cumprimento integral ou parcial das obrigações assumidas,

dentro dos prazos estabelecidos, sujeitará o COMPROMISSÁRIO ao pagamento de

multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e multa diária no valor de 10% (dez por

cento) do salário-mínimo por dia de atraso nos termos da Lei nº 7.347/85, sem prejuízo
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da  responsabilização  dos  agentes  públicos  por  possíveis  atos  de  improbidade

administrativa eventualmente praticados, nos termos da Lei nº 8.429/92;

Parágrafo Único -  Os valores das multas serão revertidos para o Fundo Nacional de

Defesa dos Interesses Difusos, conforme a Lei 7.347/85 (Lei da Ação Civil Pública). As

multas  serão  corrigidas  monetariamente  e  acrescidas  dos  juros  legais,  até  o

adimplemento  total  da  obrigação,  independentemente  da  Ação  de  Execução  de

Obrigação ou de qualquer notificação, nos termos do disposto no parágrafo 6º do artigo

5º da Lei Federal nº 7.347/85.

DA EXECUÇÃO DO PRESENTE TERMO

CLÁUSULA 11ª – O presente Termo de Compromisso tem eficácia de título executivo

extrajudicial, nos termos do artigo 5º, parágrafo 6º, da Lei nº 7.347/85;

Por estarem justos e compromissados, firmam o presente instrumento em três vias de

igual teor e forma para que assim produza os seus efeitos legais e jurídicos.

Goiânia, 10 de junho de 2020.

VILLIS MARRA
Promotora de Justiça

SILVIO ANTÔNIO FERNANDES FILHO
Presidente do IPASGO

BRUNO MAGALHÃES D’ABADIA 
Secretário de Estado da Administração

JULIANA PEREIRA DINIZ PRUDENTE
Procuradora-Geral do Estado
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    ANEXO I  

                                                    CONCURSO    

Ação: PLANO DE CARGOS E SALARIOS /CONCURSO PÚBLICO / REDUÇÃO DOS TERCEIZADOS   

Responsável: IPASGO         

Início: APÓS ASSINATURA DO TERMO         

PLAN 1 -PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS                

                 
         

Atividades Responsável Início 
Término 
Previsto 

Término 
Real 

Status Farol Observação  

REALIZAÇÃO MAPEAMENTO DE COMPETÊNCIAS DO IPASGO  IEL / GGP  30/11/2019  30/06/2020 
  

30/07/2020 

Em 
execução 

1 
Projeto atrazado devido ao 

perido de pandemia 
 

 PROPOSTA ELABORAÇÃO DE PLANO DE CARGO E SALARIO IPASGO IEL / GGP 01/08/2020  01/11/2020 31/12/2020  
Não 

Iniciada 
8 

Proposta visa estabelecer 
um novo PCR que seja 

adequado a realidade do 
IPASGO e adequado as 
necessidades das áreas 

 

CÂMARA DE GESTÃO DE GASTOS COM PESSOAL CGGP  01/01/2021 28/02/2021 30/03/2021 
Não 

Iniciada 
8 

impossiblidade de 
estabelecer dadas por se 
tratar de órgãos externos 

 

AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL CASA CIVIL 01/04/2021  30/04/2021 30/05/2021 
Não 

Iniciada 
  

impossiblidade de 
estabelecer dadas por se 
tratar de órgãos externos 

 

ESTUDO DE IMPACTO ORÇAMETÁRIO E FINANCERIO 
SEC 

ECONOMIA 
 01/06/2021 30/06/2021 30/07/2021 

Não 
Iniciada 

8 
impossiblidade de 
estabelecer dadas por se 
tratar de órgãos externos 

 

APROVAÇÃO LEGISLATIVO ASSEMBLEIA  01/08/2021  01/10/2021 01/11/2021 
Não 

Iniciada 
8 

impossiblidade de 
estabelecer dadas por se 
tratar de órgãos externos 

 

Obs.:Por causa da Pandemia os trabalhos foram reduzidos o prazo 
de entrega dos trabalhos pelo IEL foram prorrogados. 

          

 
 

        



 
PLAN 2 -CONCURSO PÚBLICO  
 

Atividades Responsável Início 
Término 
Previsto 

Término 
Real 

Status Farol Observação  

ELABORAÇÃO DE PROPOSTA DE CONCURSO CONFORME NOVO PCR IPASGO 01/01/2022 30/01/2022 28/02/2022 
Não 

Iniciada 
8 

impossiblidade de 
estabelecer dadas por se 
tratar de órgãos externos 

 

AVALIAÇÃO PROPOSTA IPASGO SEAD 20/01/2022  31/01/2022 31/01/2022 
Não 

Iniciada 
8 

impossiblidade de 
estabelecer dadas por se 
tratar de órgãos externos 

 

CÂMARA DE GESTÃO DE GASTOS COM PESSOAL CGGP 01/02/2022  28/02/2022 22/02/2022 
Não 

Iniciada 
8 

impossiblidade de 
estabelecer dadas por se 
tratar de órgãos externos 

 

AUTORIZAÇÃO GOVERNAMENTAL  CASA CIVIL 28/02/2022  05/03/2022 30/03/2022 
Não 

Iniciada 
8 

impossiblidade de 
estabelecer dadas por se 
tratar de órgãos externos 

 

REALIZAÇÃO CONCURSO 
ESCOLA 

GOVERNO 
 01/03/2022 15/06/2022 20/10/2022 

Não 
Iniciada 

8 
impossiblidade de 
estabelecer dadas por se 
tratar de órgãos externos 

 

Obs.: As datas não foram inclusas pois não podemos mensurar a 
situação após periodo da Pandemia, e de acordo com Plano 
Manuseto de combate ao CONVID19 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        



 
 
 
 

PLAN 3 - - REDUÇÃO TERCERIZADOS   

Atividades Responsável Início 
Término 
Previsto 

Término 
Real 

Status Farol Observação  

Contratação de novas metodologias/ferramentas de trabalho - 
Projeto BTO 

IPASGO 01/06/2020 30/08/2020 30/09/2020 
Não 

Iniciada 
8    

Implantação do Projeto  IPASGO 01/10/2020 01/04/2021 30/05/2021 
Não 

Iniciada 
8    

Reavaliação Mão de Obra Tercerizada IPASGO 30/05/2021 30/07/2021 30/07/2021 
Não 

Iniciada 
8 

Com impacto da 
Implantação do Projeto 
avaliação para redução 
contratual de mão de obra 
tercerizada 

 

Segunda reavalização Mão de Obra Tercerizada (Substituição 
Tercerizado) 

IPASGO 
Após 

concurso 
público 

    
Não 

Iniciada 
     

      LEGENDA   

      Em execução 1 
      Atraso recuperável 2 
      Cronograma comprometido 3 

      Não iniciada 

      Concluída 

      Cancelada 

 



ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

GABINETE
 
 

PROCESSO: 202000022038313

INTERESSADO: @nome_interessado_maiusculas@

ASSUNTO: TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA - IPASGO

 

DESPACHO Nº 5166/2020 - GAB
 

Versam os autos acerca de proposta de Termos de Compromisso de Ajustamento de
Conduta - TACs a serem firmados entre o Ministério Público do Estado de Goiás, como compromitente, e
o Instituto de Assistência aos Servidores Públicos de Goiás – IPASGO e esta Secretaria de Estado da
Administração, como compromissários, encaminhadas pelo IPASGO, por meio do Ofício nº 574/2020 –
IPASGO (000013440668), retificadas pelo Despacho nº 1001/2020 - PR- 06145 (000013458327).

Neste sentido, via do Despacho 4909/2020 (000013559016) o autos retornaram ao
IPASGO para conhecimento dos ajustes recomendados por esta Secretaria após as análises das nossas
áreas técnicas especializadas.

Ato continuo, através do Despacho nº 933/2020 houve manifestação jurídica da
Procuradoria Geral do Estado com direcionamento do feito à Secretaria de Estado da Economia, para
manifestação acerca do conteúdo das minutas dos TACs (000013457845 e 000013457898).

Ademais, com o Despacho nº 1090/2020 o IPASGO retornou os autos a SEAD para
conhecimento das alterações e justificativas realizadas por aquela Autarquia.

Ante o exposto, encaminhem-se os autos à Subsecretaria de Gestão e
Desenvolvimento de Pessoas para conhecimento e adoção das providências que lhe competem.

 

GERÊNCIA DA SECRETARIA-GERAL, do (a) SECRETARIA DE ESTADO DA
ADMINISTRAÇÃO, ao(s) 18 dia(s) do mês de junho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por ALEXANDRE DEMARTINI RODRIGUES,
Chefe de Gabinete, em 18/06/2020, às 09:49, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000013738594 e o código CRC C47B216E.

 

GERÊNCIA DA SECRETARIA-GERAL
RUA 82 Qd.- Lt.- - Bairro CENTRO - CEP 74015-908 - GOIANIA - GO - Nº 300, Palácio Pedro

Ludovico Teixeira, 7º Andar (32)3201-5779
 

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000013738594&crc=C47B216E


Referência: Processo nº 202000022038313 SEI 000013738594
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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO

SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DE PESSOAL
 
 

PROCESSO: 202000022038313

INTERESSADO: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO
DE GOIAS

ASSUNTO: TERMO DE COMPROMISSO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA

DESPACHO Nº 77/2020 - SUCEP- 14328

 

Versam os autos acerca de proposta de Termos de Compromisso de Ajustamento de
Conduta - TACs a serem firmados entre o Ministério Público do Estado de Goiás, como compromitente, e
o Instituto de Assistência aos Servidores Públicos de Goiás – IPASGO e esta Secretaria, como
compromissários, encaminhadas pelo IPASGO, por meio do Ofício nº 574/2020 – IPASGO
(000013440668), retificadas pelo Despacho nº 1001/2020 - PR- 06145 (000013458327).

A justificativa para celebração dos TACs baseia-se na recomendação do Tribunal de
Contas do Estado de Goiás – TCE, por meio do Acórdão 439/2019, no qual foi sugerida a adoção dos
TACs para realização de concurso público em substituição à contratação de mão-de-obra terceirizada para
execução de atividades daquela entidade.

Por meio do Despacho nº 73/2020 - SUCEP- 14328 (000013521363) esta unidade fez
a análise inicial e sugestão de adequações, a qual foi acatada pelo Secretário
pelo Despacho nº 4909/2020 - GAB (000013559016) e remetida ao IPASGO.

Retornaram-se os autos daquela entidade com a manifestação pelo Despacho
nº 1090/2020 - PR- 06145 (000013664666) e inclusão de novas minutas do Termo de Compromisso de
Ajustamento de Conduta I (000013671300), do Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta II
(000013671314) e do Plano de Ação (000013671297).

Em análise às sugestões apresentadas e à manifestação do IPASGO, bem como os
documentos anexados, pontua-se o seguinte:

a) Que sejam feitas as adequações nas considerações iniciais, conforme apontado
no item 1.1;

Conforme resposta do IPASGO e análise dos TACs, a alteração foi realizada.

b) Que a contratação de terceirizados tenha especificação do número de cargos e
não seja vinculada à modalidade de licitação;

Em que pese o entendimento do IPASGO de que "essas discussões deverão ser
realizada em momento oportuno quanto da elaboração do novo PCR estabelecer qualquer definição
agora poderia ser prejudicial no andamento do processo", é fundamental ressaltar que o Decreto estadual
nº  9.649, de 13 de abril de 2020, no inciso II do § 1º  art. 2º, estabeleceu a vedação de "contratação de
novos terceirizados, considerando como base o quantitativo existente em cada órgão no dia 31 de março
de 2020, excetuada a Secretaria de Estado da Saúde".



Assim, as cláusulas 3ª dos TACs I e II devem trazer o limite dos gastos em 31 de março
de 2020 e não o valor gasto no exercício de 2019, em cumprimento à normativa estadual.

c) Que a contratação e implementação do Business Process Outsourcing – BPO
tenha especificação do tipo de mão de obra a ser inserida no contrato;

O IPASGO manifestou que "definir neste momento tipo de mão de obra será realizada
no contrato seria imprudente por parte dessa Gestão e do próprio Ministério Público, até mesmo que o
projeto está sendo remodelado". Dessa forma, se o Ministério Público entende que não há risco de que as
novas contratações de terceirizados neste contrato de BPO possam ter funções de áreas finalísticas e
e estar em desacordo com a legalidade, conforme texto apresentado na Cláusula 4ª da minuta do TAC I
esta Pasta acatará o dispositivo.

d) Que o número de vagas dos concursos seja definido mediante apresentação do
planejamento de dimensionamento da força de trabalho, o qual não pode considerar apenas a
questão de vacância de cargo, mas sim procedimentos de melhoria em gestão que resultem no
melhor aproveitamento da força existente e na informatização de processos, a ser validado por esta
Pasta;

O IPASGO manifestou que "tal discursiva deverá ser encaminhada para a SEAD em
momento oportuno quanto da análise do processo de reformulação do PCR", o que está alinhado ao
nosso posicionamento de que o quantitativo deve ser estabelecido a partir do estudo do dimensionamento
da força de trabalho.

Entretanto a Cláusula 6ª do TAC I e a Cláusula 5ª do II mantiveram o quantitativo
fixado, inclusive com possibilidade de acréscimos se vagarem os cargos atuais. Sugere-se que o
quantitativo seja retirado e que seja repassado ao Ministério Público posteriormente, junto ao estudo de
dimensionamento da força de trabalho.  

e) Que a alteração do PCR do IPASGO enseje na adequação e manutenção
apenas dos cargos relacionados às atividades finalísticas daquela entidade, sem majoração dos
vencimentos dos cargos já existentes;

Conforme resposta do IPASGO  concorda-se que a discussão seja realizada
posteriormente, já que não afeta os termos dos TACs.

f) Que os cargos de atribuições e atuação transversais que vierem a ser objeto de
alteração em lei, sejam implementados nas Leis nº 20.196/2018, 20.197/2018 e 16.921/2010, ou que
vierem substituí-las;

Conforme resposta do IPASGO  concorda-se que a discussão seja realizada
posteriormente, já que não afeta os termos dos TACs.

g) Que o prazo para realização do certame seja de 07 (sete) meses e que as etapas
do concurso fiquem previamente acordadas duas fases: a primeira de prova objetiva e prova
discursiva e a segunda de prova de títulos.

Em resposta, o IPASGO informou que a "alteração realizada e acatada pelo Ministério
Público", entretanto, apenas no Plano de Ação houve alteração no cronograma, permanecendo na
Cláusula 2ª das Minutas de TAC I e II o o prazo máximo de 6 (seis) meses para a conclusão do certame,
sem a definição das fases, o que entende-se ter sido apenas um equívoco na readequação e sugere-se que
seja corrigido.

Isso posto, encaminhem-se os autos ao Instituto de Assistência aos Servidores Públicos
de Goiás para conhecimento e providências pertinentes.

 

SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DE
PESSOAL,    SUBSECRETARIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS E
GABINETE DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO, ao(s)
18 dia(s) do mês de junho de 2020.



Documento assinado eletronicamente por FABIANA DE ARAUJO FALCOMER DOS
SANTOS, Superintendente, em 18/06/2020, às 13:12, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei
17.039/2010 e art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por GILSA EVA DE SOUZA COSTA, Subsecretário
(a), em 18/06/2020, às 13:26, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e art. 3ºB, I,
do Decreto nº 8.808/2016.

Documento assinado eletronicamente por BRUNO MAGALHAES D ABADIA, Secretário
(a) de Estado, em 18/06/2020, às 13:36, conforme art. 2º, § 2º, III, "b", da Lei 17.039/2010 e
art. 3ºB, I, do Decreto nº 8.808/2016.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1 informando o código verificador
000013744640 e o código CRC 456F8CEF.

 

SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE POLÍTICAS ESTRATÉGICAS DE PESSOAL
 SUBSECRETARIA DE GESTÃO E DESENVOLVIMENTO DE PESSOAS

GABINETE DO SECRETÁRIO
RUA 82 400, PALÁCIO PEDRO LUDOVICO TEIXEIRA, 6º ANDAR - ALA LESTE - Bairro

SETOR CENTRAL - GOIANIA - GO - CEP 74015-908 - .

 

Referência: Processo nº 202000022038313 SEI 000013744640

http://sei.go.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=1&cv=000013744640&crc=456F8CEF


ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA

SUPERINTENDÊNCIA CONTÁBIL
 
 

Nota Técnica nº: 9/2020 - SCG- 15698

 

ASSUNTO: Termo de Ajustamento de Conduta. MP, IPASGO e SEAD, para
realização de concurso público para os cargos de auditor médico e demais ofícios de provimento
efetivo do quadro de pessoal do IPASGO.

 

SUMÁRIO EXECUTIVO

1. Trata-se do Ofício nº 574/2020 – IPASGO (evento nº 000013440668), encaminhado ao Secretário
de Estado da Administração, com o objetivo de dar conhecimento de duas propostas de TAC
confeccionadas pelo Ministério Público do Estado de Goiás (eventos nº 000013446668 e
nº 000013446679), com o fim, respectivamente, de estabelecer cronograma e critérios para a
realização de concursos públicos para provimento dos cargos de auditores médicos e demais cargos
do quadro de pessoal da entidade. No Despacho nº 933/2020 - GAB (evento nº 000013638223), a
Procuradoria Geral do Estado encaminha os autos à Secretaria de Estado da Economia para
manifestação acerca do conteúdo das minutas dos TACs.

2. Esta Secretaria não vislumbra óbice acerca do conteúdo das minutas dos TACs (eventos
nº 000013671300 e 000013671314), desde que, à época da realização do concurso e das
respectivas contratações, sejam observados os incisos II, III e IV do art. 21 da LRF e sejam
reavaliados os impactos orçamentários e financeiros (eventos nº 000013519465 e 000013519805) à
luz dos limites aplicáveis à despesa com pessoal do Poder Executivo, nos termos dos art. 22 e 23 da
LRF.

ANÁLISE

3. A presente Nota Técnica tem por objetivo analisar as duas propostas de Termos de Ajustamento de
Conduta confeccionadas pelo Ministério Público do Estado de Goiás (eventos nº 000013446668 e
nº 000013446679), no que tange ao cumprimento dos limites de despesas com pessoal, previstos na
Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal - LRF.

4. Os relatórios de Impacto nº 60/2020 - GEIMP (evento nº 000013519465) e nº 61/2020 - GEIMP
(evento nº 000013519805), apresentam respectivamente, a estimativa de impacto orçamentário-
financeiro para os exercícios de 2023 a 2025, de R$ 3.521.624,52 e R$ 15.151.719,84, por
exercício.



Fonte: Relatório de Impacto nº 61/2020 - GEIMP
 

Fonte: Relatório de Impacto nº 61/2020 - GEIMP
 

5. Serão tecidas, inicialmente, considerações acerca dos principais dispositivos da LRF atinentes ao
tema. Passa-se, em seguida, a analisar as alterações legislativas e decisões judiciais que afetaram a
metodologia de cálculo das despesas com pessoal ao longo dos últimos exercícios. Finalmente, são
avaliadas as implicações dessas decisões judiciais quando interpretadas em conjunto, considerando-
se o total de despesa com pessoal do Poder Executivo, conforme apurado no Relatório de Gestão
Fiscal do 1º Quadrimestre de 2020, bem como as implicações de eventual descumprimento dos
limites da LRF.

6. Cabe ressalvar que a presente análise se restringirá aos aspectos orçamentários e fiscais do total da
despesa com pessoal, bem como seus reflexos quanto ao cumprimento dos limites previstos na



LRF, restringindo-se, portanto, às competências atribuídas a esta Secretaria de Estado da Economia
pelo art. 23 da Lei nº 20.491, de 25 de junho de 2019 .

 

DOS LIMITES DE DESPESAS COM PESSOAL, CONFORME A LRF

7. Em seus artigos 18 a 20, a LRF prevê os limites máximo, prudencial e de alerta, sendo que a ordem
aqui exposta vai da maior gravidade (limite máximo) à menor gravidade (limite de alerta). Para os
entes estaduais que possuem Tribunal de Contas de Municípios, como o Estado de Goiás, os limites
estabelecidos para o Poder Executivo são os seguintes: 48,6% (limite máximo), 46,17% (limite
prudencial) e 43,74% (limite de alerta) das Despesas Totais de Pessoal em relação à Receita
Corrente Líquida.

8. Em caso de descumprimento do limite prudencial (95% do limite máximo), ficariam vedados os
aumentos de gastos previstos nos incisos I a V do parágrafo único do art. 22 da LRF:

Art. 22. A verificação do cumprimento dos limites estabelecidos nos
arts. 19 e 20 será realizada ao final de cada quadrimestre.

Parágrafo único. Se a despesa total com pessoal exceder a 95%
(noventa e cinco por cento) do limite, são vedados ao Poder ou órgão
referido no art. 20 que houver incorrido no excesso:

I - concessão de vantagem, aumento, reajuste ou adequação de
remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença
judicial ou de determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão
prevista no inciso X do art. 37 da Constituição;

II - criação de cargo, emprego ou função;

III - alteração de estrutura de carreira que implique aumento de
despesa;

IV - provimento de cargo público, admissão ou contratação de
pessoal a qualquer título, ressalvada a reposição decorrente de
aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de educação,
saúde e segurança;

V - contratação de hora extra, salvo no caso do disposto no inciso II
do § 6º do art. 57 da Constituição e as situações previstas na lei de
diretrizes orçamentárias. (LC nº 101/2000, art. 22, parágrafo único)

 

9. Em caso descumprimento do limite máximo, o art. 23 da LRF estabelece que o ente deverá retornar
àquele valor em até dois quadrimestres. Não alcançada a redução no prazo estabelecido, o § 3º do
mesmo artigo estabelece:

Art. 23. [...]

§ 3º Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto
perdurar o excesso, o ente não poderá:

I - receber transferências voluntárias;

II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;

III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao
refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das
despesas com pessoal.

 

10. Essas são, portanto, as limitações e riscos aos quais o Estado de Goiás estará sujeito em caso de
descumprimento do limite de despesas com pessoal. Adicionalmente, o art. 8º da Lei Complementar
159, de 19 de maio de 2017, que institui o Regime de Recuperação Fiscal (RRF), veda várias
medidas que implicam aumento da despesa com pessoal:
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Art. 8o São vedados ao Estado durante a vigência do Regime de
Recuperação Fiscal:

I - a concessão, a qualquer título, de vantagem, aumento, reajuste ou
adequação de remuneração de membros dos Poderes ou de órgãos, de
servidores e empregados públicos e de militares, exceto aqueles
provenientes de sentença judicial transitada em julgado, ressalvado o
disposto no inciso X do caput do art. 37 da Constituição Federal;

II - a criação de cargo, emprego ou função que implique aumento de
despesa;

III - a alteração de estrutura de carreira que implique aumento de
despesa;

IV - a admissão ou a contratação de pessoal, a qualquer título,
ressalvadas as reposições de cargos de chefia e de direção que não
acarretem aumento de despesa e aquelas decorrentes de vacância de
cargo efetivo ou vitalício;

V - a realização de concurso público, ressalvadas as hipóteses de
reposição de vacância;
VI - a criação ou a majoração de auxílios, vantagens, bônus, abonos,
verbas de representação ou benefícios de qualquer natureza em favor
de membros dos Poderes, do Ministério Público ou da Defensoria
Pública, de servidores e empregados públicos e de militares;

VII - a criação de despesa obrigatória de caráter continuado;

VIII - a adoção de medida que implique reajuste de despesa
obrigatória acima da variação anual do Índice Nacional de Preços
ao Consumidor Amplo (IPCA), ou de outro que vier a substituí-lo, ou
da variação anual da receita corrente líquida apurada na forma
do inciso IV do caput do art. 2º da Lei Complementar nº 101, de 4 de
maio de 2000, o que for menor; (grifo nosso)

 

DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6129 E DO ACÓRDÃO TCE Nº 3487,
de 2019

11. Em sede da Ação Direta de Inconstitucionalidade - ADI nº 6129, o Supremo Tribunal Federal, por
maioria, concedeu integralmente a medida cautelar suspendendo os efeitos das Emendas
Constitucionais Estaduais (EC) nº 54/2017 e nº 55/2017. Ocorre que a EC nº 55/2017, em seu
artigo 4º, autorizava a dedução, para fins de cômputo do limite das despesas com pessoal da LRF,
das despesas com pensionistas e dos valores referentes ao Imposto de Renda Retido na Fonte
(IRRF) dos servidores públicos estaduais.

Art. 4° O § 8° do art. 113 da Constituição Estadual passa a vigorar
com a seguinte redação:

"Art. 113 . ..................................................

..................................................................

§ 8° Na verificação do atendimento pelo Estado dos limites globais
estabelecidos na lei complementar federal, mencionado no caput
deste artigo, não serão computadas as despesas com pensionistas e os
valores referentes ao imposto de renda retidos na fonte dos servidores
públicos estaduais, com vigência inicial para o período de apuração
do Relatório de Gestão Fiscal do 2° Quadrimestre de 2017." (NR)
(grifo nosso)

 

12. Posteriormente, o Tribunal de Contas do Estado de Goiás – TCE, por meio do Acórdão nº 3487, de
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2019, determinou:

“O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, pelos integrantes
do seu Tribunal Pleno, ante as razões expostas pelo Relator, em negar
a aplicação do §8° do artigo 113 da Constituição do Estado de
Goiás, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 54/2017 e
alterada pela Emenda Constitucional nº 55/2017, na verificação do
atendimento pelo Estado de Goiás dos limites globais estabelecidos
na Lei Complementar Federal n° 101/2000, modulando os efeitos
desta decisão, a fim de incidirem a partir da publicação da decisão
da liminar deferida na ADI 6129, pelo Supremo Tribunal Federal, em
01/10/2019”.

 

13. Face à decisão liminar e em estrito atendimento à LRF, as despesas com pensionistas e o IRRF dos
servidores devem integrar o cômputo das despesas com pessoal nos Relatórios de Gestão Fiscal
(RGF) quadrimestrais, o que causou desenquadramento no limite máximo do Poder Executivo. A
tabela abaixo apresenta os valores apurados para o 1º Quadrimestre de 2020, segundo a
metodologia que deverá ser utilizada após a publicação do Acórdão relativo à ADI nº 6129
(metodologia da Secretaria do Tesouro Nacional - STN).

 

PODER
EXECUTIVO

1º Quadrimestre
de 2020

Limite Máximo
(LM)

Limite Prudencial
(95% do LM)

Limite de Alerta
(90% do LM)

DTP/RCL (%) 49,92% 48,60% 46,17% 43,74%
DTP (R$) 12.301.674.625,06 11.977.309.840,14 11.378.444.348,13 10.779.578.856,13

Fonte: Anexo 1 - Despesa Total de Pessoal - Relatório de Gestão Fiscal (RGF) - Portal da
Transparência do Estado de Goiás.

 

14. Assim, diante da inconstitucionalidade da EC nº 55/2017, o Poder Executivo do Estado de Goiás
estaria, a princípio, sujeito às restrições previstas no parágrafo único do art. 22 da LRF.

 

DA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA Nº 3.328

 

15. Em face da alteração na metodologia de cálculo da despesa com pessoal, em decorrência da decisão
proferida pelo STF na ADIN nº 6.129, e do iminente descumprimento dos limites de despesa com
pessoal, o Estado de Goiás ajuizou a Ação Cível Originária – ACO nº 3.328, com pedido de
cautelar, com o objetivo de que fosse determinado à União que se abstivesse de impor as sanções
previstas no art. 23, § 3º da LRF enquanto vigorassem as tratativas para ingresso do Estado no
Regime de Recuperação Fiscal – RRF, previsto na Lei Complementar nº 159, de 2017.

16. A medida cautelar foi concedida em decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, em que
destacamos:

Diante de todas essas circunstâncias, defiro, em parte, os pedidos do
Estado de Goiás, determinando que a União:

1) aplique as disposições normativas do art. 10 da Lei Complementar
159/2017, até sinalização em sentido contrário nesta demanda ou nas
ACOs 3262 e 3286; e

2) abstenha-se de inscrever o ente federado em quaisquer cadastros



restritivos em decorrência desses fatos, até que haja manifestação em
sentido contrário nesta demanda ou nas ACOs 3262 e 3286.

Esclareço ainda que o conteúdo jurisdicional de urgência ora
apreciado:

3) fica condicionado ao comprometimento do Estado com as diretrizes
da Lei Complementar 159/2017, mais notadamente com o programa
de ajuste de suas contas, por meio da aprovação de lei estadual
contendo um Plano de Recuperação (§ 1º do art. 2º da LC 159/2017),
nos termos em que delineado nas ACOs 3262 e 3286;

4) encontra-se diretamente correlacionado com o resultado das ACOs
3262 e 3268, de sorte que eventual cassação da liminar naqueles
feitos afetará obrigatoriamente o resultado desta demanda, por estar
ligado à inclusão no RRF;

5) não isenta o Estado de Goiás de comprovar, documentalmente,
que, no primeiro e no segundo quadrimestres, a contar da decisão do
Tribunal de Contas Estadual, efetivamente diminuiu os gastos com
despesa de pessoal, na tentativa de readequá-los aos limites legais; e

6) poderá ser revogado ou modificado, a qualquer tempo, caso não
sejam cumpridas as determinações contidas na LC 159/2017 e no
Decreto 9.109/2017, a seu cargo, ou na hipótese de a União indeferir
o pedido de ingresso no RRF por outros motivos ou, ainda, surjam
outros questionamentos legais impeditivos (ora desconhecidos), na
forma do art. 296 do CPC. (grifo nosso)

 
 

17. Verifica-se, portanto, que a medida cautelar concedida está condicionada à demonstração pelo
Estado de Goiás de que foram adotadas medidas no sentido de readequar os gastos com pessoal aos
limites da LRF.

18. Mais ainda, a decisão é expressa no sentido de que a sua manutenção também está condicionada à
implementação de programa de ajuste das contas do Estado, conforme delineado nas Ações Cíveis
Originárias nº 3.262 e 3.286, segundo as diretrizes da Lei Complementar nº 159, de 2017, que
instituiu o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do Distrito Federal - RRF.

 

DAS AÇÕES CÍVEIS ORIGINÁRIAS Nº 3.262 E 3.286

19. Em maio e julho de 2019, o Estado de Goiás ajuizou as ACOs nº 3.262 e 3.286, respectivamente,
pedindo a suspensão da execução das contragarantias de um total de 10 contratos de financiamento
firmados com a União.

20. Uma vez que as duas ações obtiveram decisões de teor semelhante, reproduz-se abaixo a decisão
proferida em sede da ACO nº 3.286:

Diante do exposto, reconsidero a tutela de urgência concedida pela
Presidência desta Corte, deferindo, em parte, os pedidos do Estado de
Goiás para determinar à União que:

1) suspenda a execução das garantias dos 4 (quatro) contratos
delineados nesta demanda até que o Estado de Goiás realize pedido
de ingresso no RRF, no mesmo prazo concedido na ACO 3.262 (com
termo final em 6.1.2020), sem prejuízo de posterior reavaliação;

2) abstenha-se de inscrever o Ente Federado em cadastros restritivos
em decorrência desses fatos, até que seja concluída a etapa
preparatória de ingresso no RRF; e

3) restitua os valores porventura bloqueados ou descontados, caso
tenha ocorrido a execução do bloqueio e/ou contragarantia.



Determino ainda:

4) a suspensão do pagamento das parcelas dos 4 (quatro) contratos
ora identificados nos mesmos marcos inicial e final determinados na
ACO 3.262 (termo a quo em 4.7.2019 e ad quem em 6.1.2020, diante
da prorrogação para o primeiro dia útil subsequente, por se tratar de
prazo material), ficando condicionada ao comprometimento do
Estado com as diretrizes da Lei Complementar 159/2017, mais
notadamente com o programa de ajuste de suas contas, por meio da
aprovação de lei estadual contendo um Plano de Recuperação (§ 1º
do art. 2º da LC 159/2017);

5) a protocolação, pelo Estado de Goiás, nos mesmos interstícios do
provimento jurisdicional daquela ACO 3262, de pedido de ingresso
no Regime de Recuperação Fiscal no Ministério da Fazenda,
apresentando o Plano de Recuperação, nos termos da Lei
Complementar 159/2017 e do Decreto 9.109/2017;

6) a análise, pela União, do preenchimento dos requisitos legais sobre
a possibilidade de o Estado de Goiás ingressar no RRF, superado o
óbice presente no inciso I do art. 3º da Lei Complementar 159/2017 e
considerado o preenchimento do disposto no II do art. 3º da Lei
Complementar 159/2017, ao computar as despesas com inativos,
pensionistas e o dispêndio com imposto de renda do quadro funcional
do Ente subnacional.

Fica o Estado-autor ciente que, caso não sejam cumpridas as
determinações contidas na LC 159/2017 e no Decreto 9.109/2017, a
seu cargo, ou na hipótese de a União indeferir o pedido de ingresso
no RRF por outros motivos ou, ainda, surjam outros questionamentos
legais impeditivos (ora desconhecidos), a tutela de urgência destes
autos poderá ser modificada ou revogada, a qualquer tempo, na
forma do art. 296 do CPC

21. As medidas cautelares obtidas, portanto, suspendem o pagamento das parcelas de 10 contratos de
financiamento com a União. Suspendem, ainda, a execução de suas contragarantias.

22. Levantamento da Gerência da Dívida Pública e Receita Extratributária desta Secretaria informa que
o estoque da dívida suspenso em função das cautelares, calculado em 31 de maio de 2020, perfaz o
montante de R$ 2,1 bilhões.

23. As parcelas cujas cobranças encontram-se suspensas totalizam aproximadamente R$ 150 milhões
ao mês.

24. Observe-se que as medidas cautelares concedidas nas ACOs citadas estão condicionadas ao
cumprimento das determinações contidas na Lei Complementar Federal nº 159, de 2017, e serão
automaticamente revogadas caso o Estado de Goiás não ingresse no RRF. Dito de outra forma, não
cumpridos os requisitos para ingresso no RRF, a União estará autorizada a cobrar imediatamente
todo o montante suspenso em função das cautelares.

 

DA PANDEMIA DE COVID-19 E A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 173

25. Não é possível discutir a conjuntura econômica do Estado sem tecer considerações acerca da
pandemia da Covid-19, assim como das medidas de saúde pública fundamentais para o combate e
mitigação de seus efeitos e das possíveis consequências econômicas da propagação da nova
doença.

26. Não há, até o momento, registro de vacinas ou tratamento utilizando medicamentos com eficácia
comprovada por estudos científicos. Estabeleceu-se, portanto, o consenso entre especialistas da área
de saúde e epidemiologia de que medidas não farmacológicas, como isolamento dos casos
identificados, quarentena dos casos suspeitos e distanciamento social adotado no âmbito de toda a
sociedade, constituem ferramenta fundamental e de maior impacto para o combate da pandemia.



Mais do que isso, essas medidas devem ser adotadas em conjunto para assegurar a sua efetividade.
Somente a detecção e isolamento de casos e contatos seriam pouco efetivos.

27. No Estado de Goiás, foram editados os Decretos nº 9.633, 9634, 9637, 9.638, 9.643 e 9.653, todos
de 2020, dispondo sobre a decretação da emergência na saúde pública do Estado em razão da
disseminação do novo coronavírus, bem como a implementação das medidas não farmacológicas
citadas. Observe-se que tais medidas, cuja importância não se discute, foram adotadas em maior ou
menor grau por todos os Estados da Federação.

28. Trata-se de medidas com inegável impacto sobre a economia não apenas do Estado de Goiás, mas
de todo o País, visto que há implicações sobre todos os aspectos da cadeia produtiva e de consumo.

29. De fato, o Relatório Resumido de Execução Orçamentária do 2º bimestre de 2020 já aponta queda
na arrecadação, no mês de abril de 2020, de 16,40% (R$ -325,9 milhões) quando comparado com
abril de 2019.

30. Em face desses desafios, o Congresso Nacional editou a Lei Complementar Federal nº 173, de 27
de maio de 2020, que institui o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus SARS-
CoV-2 (Covid-19).

31. A referida Lei flexibiliza diversos dispositivos da LRF enquanto durar a pandemia, suspende o
pagamento das dívidas contratadas por estados e municípios junto à União e prevê a entrega de
recursos da União, na forma de auxílio financeiro.

32. Em contrapartida, a Lei Complementar nº 173 proíbe praticamente qualquer medida que implique
em aumento da despesa com pessoal, exceto as que resultem de lei anterior ou decisão judicial,
enquanto vigorar o estado de calamidade pública:

Art. 7º A Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, passa a
vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 21. É nulo de pleno direito:

I - o ato que provoque aumento da despesa com pessoal e não atenda:

a) às exigências dos arts. 16 e 17 desta Lei Complementar e o disposto
no inciso XIII docaputdo art. 37 e no § 1º do art. 169 da Constituição
Federal; e

b) ao limite legal de comprometimento aplicado às despesas com
pessoal inativo;

II - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180
(cento e oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular de
Poder ou órgão referido no art. 20;

III - o ato de que resulte aumento da despesa com pessoal que preveja
parcelas a serem implementadas em períodos posteriores ao final do
mandato do titular de Poder ou órgão referido no art. 20;

IV - a aprovação, a edição ou a sanção, por Chefe do Poder
Executivo, por Presidente e demais membros da Mesa ou órgão
decisório equivalente do Poder Legislativo, por Presidente de
Tribunal do Poder Judiciário e pelo Chefe do Ministério Público, da
União e dos Estados, de norma legal contendo plano de alteração,
reajuste e reestruturação de carreiras do setor público, ou a edição
de ato, por esses agentes, para nomeação de aprovados em concurso
público, quando:

a) resultar em aumento da despesa com pessoal nos 180 (cento e
oitenta) dias anteriores ao final do mandato do titular do Poder
Executivo; ou

b) resultar em aumento da despesa com pessoal que preveja parcelas
a serem implementadas em períodos posteriores ao final do mandato
do titular do Poder Executivo.
§ 1º As restrições de que tratam os incisos II, III e IV:
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I - devem ser aplicadas inclusive durante o período de recondução ou
reeleição para o cargo de titular do Poder ou órgão autônomo; e

II - aplicam-se somente aos titulares ocupantes de cargo eletivo dos
Poderes referidos no art. 20.

§ 2º Para fins do disposto neste artigo, serão considerados atos de
nomeação ou de provimento de cargo público aqueles referidos no §
1º do art. 169 da Constituição Federal  ou aqueles que, de qualquer
modo, acarretem a criação ou o aumento de despesa obrigatória."
(NR

[...]

Art. 8º Na hipótese de que trata o art. 65 da Lei Complementar nº 101,
de 4 de maio de 2000, a União, os Estados, o Distrito Federal e os
Municípios afetados pela calamidade pública decorrente da
pandemia da Covid-19 ficam proibidos, até 31 de dezembro de 2021,
de:

I - conceder, a qualquer título, vantagem, aumento, reajuste ou
adequação de remuneração a membros de Poder ou de órgão,
servidores e empregados públicos e militares, exceto quando derivado
de sentença judicial transitada em julgado ou de determinação legal
anterior à calamidade pública;

II - criar cargo, emprego ou função que implique aumento de despesa;

III - alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa;

IV - admitir ou contratar pessoal, a qualquer título, ressalvadas as
reposições de cargos de chefia, de direção e de assessoramento que
não acarretem aumento de despesa, as reposições decorrentes de
vacâncias de cargos efetivos ou vitalícios, as contratações
temporárias de que trata o inciso IX docaputdo art. 37 da
Constituição Federal, as contratações de temporários para prestação
de serviço militar e as contratações de alunos de órgãos de formação
de militares;

V - realizar concurso público, exceto para as reposições de vacâncias
previstas no inciso IV;

VI - criar ou majorar auxílios, vantagens, bônus, abonos, verbas de
representação ou benefícios de qualquer natureza, inclusive os de
cunho indenizatório, em favor de membros de Poder, do Ministério
Público ou da Defensoria Pública e de servidores e empregados
públicos e militares, ou ainda de seus dependentes, exceto quando
derivado de sentença judicial transitada em julgado ou de
determinação legal anterior à calamidade;

VII - criar despesa obrigatória de caráter continuado, ressalvado o
disposto nos §§ 1º e 2º;

VIII - adotar medida que implique reajuste de despesa obrigatória
acima da variação da inflação medida pelo Índice Nacional de
Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), observada a preservação do
poder aquisitivo referida no inciso IV do caput do art. 7º da
Constituição Federal;

IX - contar esse tempo como de período aquisitivo necessário
exclusivamente para a concessão de anuênios, triênios, quinquênios,
licenças-prêmio e demais mecanismos equivalentes que aumentem a
despesa com pessoal em decorrência da aquisição de determinado
tempo de serviço, sem qualquer prejuízo para o tempo de efetivo
exercício, aposentadoria, e quaisquer outros fins. (grifo nosso)

33. Em particular, proíbe ato de que resulte aumento da despesa com pessoal nos 180 dias anteriores ao
final do mandato ou que preveja parcelas a serem implementadas em períodos posteriores. É
precisamente o caso de concurso com previsão de realização em 2022 e com impactos financeiros a
partir de 2023. Assim, recomenda-se que qualquer medida que implique em aumento de despesa
seja também analisada em face da nova legislação.
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DA INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DAS DECISÕES CITADAS

34. Do relatado acima, conclui-se que, até maio de 2020, o Estado de Goiás acumulou dívida com a
União no montante aproximado de 2,1 bilhões, cuja cobrança encontra-se suspensa em função das
cautelares obtidas nas ACOs nº 3.262 e 3.286.

35. O não cumprimento dos requisitos previstos na Lei Complementar nº 159 implicará não apenas na
impossibilidade de ingresso no RRF, como também autorizará a União a cobrar imediatamente o
valor devido pelo Estado e as parcelas mensais subsequentes.

36. Ocorre que a decisão proferida em sede da ADIN nº 6.129 impõe metodologia de cálculo de
despesa com pessoal que leva ao descumprimento dos limites previstos na LRF.

37. A Lei Complementar nº 159, de 2019, estabelece:

Art. 1º  É instituído o Regime de Recuperação Fiscal dos Estados e do
Distrito Federal, nos termos do Capítulo II do Título VI da
Constituição Federal.

[...]

§ 2º  O Regime de Recuperação Fiscal envolve a ação planejada,
coordenada e transparente de todos os Poderes, órgãos, entidades e
fundos dos Estados e do Distrito Federal para corrigir os desvios que
afetaram o equilíbrio das contas públicas, por meio da
implementação das medidas emergenciais e das reformas
institucionais determinadas no Plano de Recuperação elaborado
previamente pelo ente federativo que desejar aderir a esse Regime.

Art. 2º  O Plano de Recuperação será formado por lei ou por conjunto
de leis do Estado que desejar aderir ao Regime de Recuperação
Fiscal, por diagnóstico em que se reconhece a situação de
desequilíbrio financeiro e pelo detalhamento das medidas de ajuste,
com os impactos esperados e os prazos para a sua adoção.

38. Com o Acórdão proferido na ADIN nº 6.129 e a liminar obtida na ACO 3.328, surge a obrigação
para o Estado de Goiás da apresentação de Plano de Recuperação que contemple medidas de ajuste
com vistas a trazer a despesa com pessoal para os limites previstos pela LRF.

39. Em resumo, a não adoção de medidas no sentido de reduzir a despesa com pessoal com vistas a
trazê-las para patamares compatíveis com os limites da LRF acarretará a revogação das liminares
obtidas nas ACO 3.262, 3.286 e 3.328, tendo como consequência:

a) a cobrança imediata de R$ 2,1 bilhões de dívidas com a União;
b) a obrigação para o Estado de Goiás de reduzir a despesa com pessoal aos limites da LRF nos dois
primeiros quadrimestres, sob pena de incidência das sanções previstas no art. 23 da LRF após o período
da pandemia;
c) possíveis sanções a serem aplicadas pelo Tribunal de Contas do Estado, tendo em vista que a
necessidade de ajuste da despesa com pessoal ao limite da LRF já foi determinada pelo Acórdão nº
792/2020.

40. O cenário fiscal atual, somado às inovações legislativas introduzidas pela Lei Complementar
Federal nº 173, de 2020, inviabiliza, em regra, medidas tendentes a aumentar a despesa de pessoal. 

41. Ressalve-se, contudo, que apontamento acima se restringe ao ponto de vista orçamentário e
financeiro. Por extrapolar as competências legalmente atribuídas a esta Secretaria, aspectos relativos
à regularidade jurídica do processo, assim como eventual excepcionalização de medidas que
aumentem a despesa com pessoal em face do disposto nos arts. 16, 17, 22 e 23 da LRF, deverão ser
submetidos à apreciação da Secretaria de Estado da Administração - SEAD e, quanto aos aspectos
jurídicos, da Procuradoria-Geral do Estado de Goiás - PGE



 

CONCLUSÃO

42. Considerando, por fim, que os impactos orçamentários e financeiros (eventos
nº 000013519465 e 000013519805) são estimados para os exercícios de 2023 a 2025, nos
manifestamos pela observância dos incisos II, III e IV do art. 21 da LRF e pela realização de nova
avaliação dos limites fiscais do Poder Executivo, nos termos dos art. 22 e 23 da LRF à época da
realização do concurso e das respectivas contratações.

43. Diante do exposto, caso superadas as restrições legais supracitadas para o aumento da despesa de
pessoal nos períodos estimados, esta Secretaria não vislumbra óbice acerca do conteúdo das
minutas dos TACs (eventos nº 000013671300 e 000013671314).

 

À consideração superior,

 

Ricardo Borges de Rezende
Superintendente Contábil

 

De acordo. À Procuradoria Geral do Estado para demais providências.

 

 

Selene Peres Peres Nunes
Subsecretária do Tesouro Estadual
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PROCESSO: 202000022038313

INTERESSADO: @nome_interessado_maiusculas@

ASSUNTO: Termo de Compromisso de Ajustamento de Conduta

 

DESPACHO Nº 744/2020 - GAB
 

Versam os autos acerca de proposta de Termos de Compromisso de Ajustamento de
Conduta - TACs a serem firmados entre o Ministério Público do Estado de Goiás, como compromitente, e
o Instituto de Assistência aos Servidores Públicos de Goiás – IPASGO e esta Secretaria, como
compromissários, encaminhadas pelo IPASGO, por meio do Ofício nº 574/2020 – IPASGO (evento
nº 000013440668), retificadas pelo Despacho nº 1001/2020 - PR- 06145 (evento nº 000013458327). A
justificativa para celebração dos TACs baseia-se na recomendação do Tribunal de Contas do Estado de
Goiás – TCE, por meio do Acórdão nº 439/2019, no qual foi sugerida a adoção dos TACs para realização
de concurso público em substituição à contratação de mão-de-obra terceirizada para execução de
atividades daquela entidade.

A Procuradoria-Geral do Estado se manifestou nos autos, por meio do
Despacho nº 933/2020 - GAB(evento nº 000013638223), de 10 de junho de 2020, e ao final, analisado o
pleito, entendeu no item 23, que diante das condições apresentadas deveria o feito ser direcionado
à Secretaria de Estado da Economia, para manifestação acerca do conteúdo das minutas dos TACs
(eventos nº 000013457845 e 000013457898), razão pela qual os autos foram submetidos a apreciação
nesta Pasta. 

Desse modo, em resposta a Douta Procuradoria, encaminho-lhes a Nota
Técnica nº 9/2020 - SCG- 15698(evento nº 000013847951), de 24 de junho de 2020, elaborada pela
Superintendência Contábil e assinada conjuntamente com a Subsecretaria do Tesouro Estadual e a Titular
da Pasta, na qual, ao análise toda a questão, se manifesta na conclusão, nos termos dos itens 42 e 43, da
 Nota Técnica nº 9/2020 - SCG- 15698, citada acima e juntada aos autos. 

 

Assim sendo, restituam-se os autos à Procuradoria-Geral do Estado , via Gabinete da
Procuradora-Geral, para conhecimento e prosseguimento do feito.

 

GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA ECONOMIA, em GOIÂNIA -
GO, aos 25 dias do mês de junho de 2020.

 

 

CRISTIANE ALKMIN JUNQUEIRA SCHMIDT
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