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EMENTA: Consulta – Prefeitura Municipal de Palmeirais. 
Licitação. Contratação de Instituição Financeira Pública ou 
Provada. Pagamento de Folha Salarial dos Servidores.  

 
1. RELATÓRIO DE VOTO 

 
Tratam os autos de consulta formulada a este Tribunal de Contas pelo Sr. 

Reginaldo Soares Veloso Junior, na qualidade de Prefeito Municipal de Palmeirais-

PI, solicitando posicionamento desta Corte de Contas acerca da possibilidade de 

realização de licitação para contração de empresa financeira para o pagamento dos 

salários dos servidores públicos, utilizando verbas de repasses federais do FUNDEB 

e FPM, bem como a possibilidade de participação de empresas privadas no certame. 

Especificamente, o consulente apresenta os seguintes questionamentos: 

1) É Licito o procedimento licitatório que tenha como objeto a escolha de 

instituição financeira que assuma a obrigação de efetuar o pagamento 

das folhas de salários dos servidores públicos, utilizando como verbas os 

repasses federais (FUNDEB, FPM, etc.)?  

2) Instituições financeiras, de cunho privado, poderiam participar de 

procedimento licitatório para concorrer juntamente com empresas públicas 

para efetivar pagamento dos servidores municipais? 

3) Caso afirmativo, poderia vencer tal licitação - e, consequentemente, 

assumir a obrigação de pagar as folhas de salários dos servidores - 

alguma instituição financeira que não seja Empresa Pública? 

4) Por fim, caso as respostas sejam positivas, em que dispositivos legais 

poderia o Chefe do Poder Executivo local se basear para instaurar o 

processo licitatório e publicar o instrumento convocatório em comento? 

Realizado o juízo de admissibilidade por esta relatoria (peça nº 03), 

mesmo diante da ausência de cópia da legislação pertinente ao objeto, consoante 

exigência do §1º do artigo 201 do Regimento Interno, a presente consulta foi 

admitida, já que todos os demais requisitos  foram devidamente atendidos, inclusive, 
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com a indicação precisa e analítica do objeto, sendo os autos encaminhados à 

Comissão de Regimento e Jurisprudência, nos termos do artigo 328 do Regimento 

Interno. 

À peça nº 04, a Comissão de Regimento e Jurisprudência, informou a 

existência de prejulgado ou decisão reiterada sobre o tema com entendimentos que 

contemplam parcialmente os quesitos formulados. Trata-se do Acórdão nº 

3.410/2010, proferido nos autos do processo TC-E nº 22.477/10, nos seguintes 

termos:  

“Consulta formulada ao Tribunal de Contas do Estado do 
Piauí pelo Prefeito Municipal de Acauã, Sr. João Florêncio 
Rodrigues. Possibilidade jurídica do Município de Acauã - 
Piauí, com fundamento no principio da economicidade, 
formalizar contrato com o Banco Bradesco, mediante 
inexigibilidade de licitação, para efetuar pagamento dos 
servidores municipais. Possibilidade, desde que realizada 
licitação, e esta, somente poderá ser afastada mediante 
procedimento de dispensa e inexigibilidade, nos termos 
da legislação que rege a matéria. Decisão Unânime.  

(...)  

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, decidiu 
o Plenário, unânime, pelo conhecimento da presente 
consulta, e respondê-la nos termos dos Pareceres da 
Consultoria Técnica n° 21110 (fls. 10/12), e do Ministério 
Pública de Contas (fls. 21/24), nos termos do voto do 
Relator (fls.27/29).” 

 

A Diretoria de Fiscalização da Administração Municipal – DFAM (peça nº 

05) instruiu a consulta a partir de detalhada análise dos questionamentos suscitados, 

manifestando-se pela possibilidade de abertura de procedimento licitatório que tenha 

por objeto a seleção de instituição financeira (pública ou privada) para fins de 

pagamento da folha salarial dos servidores públicos, utilizando como verbas os 

repasses federais (FUNDEB, FPM, dentre outros.). Ressaltando que, em caso de 

seleção de banco privado, o Município deve efetuar o registro das contas na 

contabilidade do ente.  

O Ministério Público de Contas manifestou-se nos autos, por meio do 

parecer de peça nº 07, opinando pela resposta à consulta nos termos da análise 

proferida pela unidade técnica. 
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É o relatório. 
 
 
 

2. VOTO 
 

A questão principal suscitada nesta consulta refere-se à possibilidade de 

realização de licitação para contração de instituição financeira para o pagamento 

dos salários dos servidores públicos, utilizando verbas de repasses federais do 

FUNDEB e Fundo de Participação dos Municípios (FPM), bem como sobre a 

possibilidade de participação de empresas privadas no certame. 

 
A Constituição Federal, no §3º do artigo 164 prevê que as 

disponibilidades de caixa da União serão depositadas no Banco Central; as dos 

Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e dos órgãos ou entidades do Poder 

Público e das empresas por ele controladas, em instituições financeiras oficiais, 

ressalvados os casos previstos em lei.   

 

Diante desta previsão constitucional, o STF, em sede de controle 

concentrado de constitucionalidade (ADI nº 3.075 PR), entendeu que, via de regra, 

as disponibilidades financeiras dos Estados, Distrito Federal e Municípios devem 

permanecer em instituições financeiras oficiais e que as exceções à regra devem ser 

estabelecidas em lei de caráter nacional, editada pela União, em observância ao 

princípio da moralidade administrativa, previsto no artigo 37, caput da CF/88.  

 

Assim, as verbas de repasses federais não reservadas ao pagamento de 

folha salarial são consideradas disponibilidade de caixa. Por isso, devem 

permanecer em instituições financeiras oficiais, que, segundo o Supremo Tribunal 

Federal, são apenas as instituições sob controle estatal. 

 

Ocorre que, as verbas oriundas de repasses federais reservadas ao 

pagamento de folha salarial não são consideradas disponibilidades de caixa, razão 

pela qual o Município está autorizado a repassar tais verbas a banco privado, 

afastando-se do disposto no artigo 164, §3º da CF/88. E, neste caso, havendo mais 

de um banco no município, deve-se proceder à realização de licitação com vistas à 

seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, em respeito aos 

princípios constitucionais da igualdade (artigo 5º, caput), da impessoalidade, da 
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moralidade, da eficiência (artigo 37, caput), da autonomia dos entes federativos 

(artigo 18) , da livre concorrência (artigo 170, IV) e da economicidade. 

 

Assim, analisando cada um dos quesitos postos pela consul ente, tem-se: 

1. É Licito o procedimento licitatório que tenha como objeto a escolha de 

instituição financeira que assuma a obrigação de efetuar o pagamento das 

folhas de salários dos servidores públicos, utilizando como verbas os 

repasses federais (FUNDEB, FPM, dentre outros)? 

É lícita a realização de procedimento licitatório que tenha como objeto a 

escolha de instituição financeira que assuma a obrigação de efetuar o pagamento 

das folhas de salários dos servidores públicos, utilizando como verbas os repasses 

federais (FUNDEB, FPM, dentre outros), pois estes repasses não são considerados 

disponibilidades de caixa, afastando-se do disposto no artigo 164, §3º da CF/88, que 

determina que as disponibilidades de caixa sejam depositadas necessariamente em 

instituições oficiais.  

 

2) Instituições financeiras, de cunho privado, poderiam participar de 

procedimento licitatório para concorrer juntamente com empresas públicas 

para efetivar pagamento dos servidores municipais? 

A contrario sensu, a norma constitucional prevista no artigo 164, 3º 

autoriza o Município a repassar verbas que não se caracterizam como 

disponibilidades de caixa através de banco privado, o que permite a participação de 

instituições financeiras privadas no procedimento licitatório.  

 

3) Caso afirmativo, poderia vencer tal licitação - e, consequentemente, assumir 

a obrigação de pagar as folhas de salários dos servidores - alguma instituição 

financeira que não seja Empresa Pública? 

Como é possível a de participação de banco privado, sendo uma 

instituição privada a vencedora da licitação, é possível que esta instituição assuma a 

obrigação de pagar as folhas de salários dos servidores, pois este repasse não 

corresponde à disponibilidade de caixa, que nos termos do artigo 164, §3º da 

Constituição Federal, deve ser necessariamente depositada em instituições 

financeiras oficiais.  

 

4) Por fim, caso as respostas sejam positivas, em que dispositivos legais 

poderia o Chefe do Poder Executivo local se basear para instaurar o processo 

licitatório e publicar o instrumento convocatório em comento? 
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Em caso de realização de procedimento licitatório, devem ser observados 

os ditames da Lei nº 8.666/93 e da Lei nº 10.520/2002 (bens e serviços comuns). 

Quanto à Lei nº 8.666/93, o Chefe do Poder executivo deverá observar as regras 

postas: a) nos artigos 20 a 26, que tratam da publicação de instrumento 

convocatório para participação no certame, das modalidades de licitação e das 

hipóteses de dispensa e inexigibilidade; b) nos artigos 27 a 33, que tratam das 

regras atinentes à habilitação dos interessados no certame; c) nos artigos 34 a 37, 

que versam sobre os registros cadastrais para efeito de habilitação na forma 

regulamentar; d) nos artigos 38 a 53, os quais tratam sobre o procedimento a ser 

seguido na realização da licitação, bem como da maneira em que se deverá 

proceder quando do julgamento das propostas. Quanto à Lei nº 10.520/2002, deve-

se observar o artigo 3º, que trata da fase preparatória para realização de licitação na 

modalidade pregão e o artigo 4º, que disciplina a fase externa do pregão. 

 

Ante o exposto, considerando a análise proferida pela Diretoria de 

Fiscalização da Administração Municipal e o parecer do Ministério Público de 

Contas, voto pelo CONHECIMENTO da presente consulta, por estarem preenchidos 

os requisitos de admissibilidade, e no mérito, voto no sentido de que seja 

respondida, em tese, a consulta nos termos seguintes: é lícita a abertura de 

procedimento licitatório que tenha por objeto a seleção de instituição financeira 

(pública ou privada) para fins de pagamento da folha salarial dos servidores 

públicos, utilizando como verbas os repasses federais (FUNDEB, FPM, dentre 

outros). Ressaltando que, em caso de seleção de banco privado, o Município deve 

efetuar o registro das contas na contabilidade do ente.  

 
Teresina (PI), 10 de maio de 2018. 

 

(assinado digitalmente) 
Waltânia Maria Nogueira de Sousa Leal Alvarenga  

Relatora 
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