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ACÓRDÃO AC - CON Nº 00002/2014- TCMGO - PLENO 

Processo n°  20742/2013 

Município Cocalzinho de Goiás 

Órgão Câmara Municipal 

Assunto Consulta acerca da legalidade do pagamento de horas extras e 
gratificações a servidores públicos municipais efetivos e comissionados 

Referência 2013 

Responsável Gilmar José de Meneses (Presidente da Câmara) 
CPF nº 905.806.131-00 
Relator Conselheiro Substituto Irany Júnior 

CONSULTA. HORAS EXTRAS. GRATIFICAÇÕES. PAGAMENTO. 
SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. FUNÇÕES DE CONFIANÇA. 
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. MANIFESTAÇÃO PARCIAL 
DESTA CORTE. CONHECIMENTO. DETERMINAÇÕES. 
1. Os servidores públicos efetivos tem direito a remuneração pelas 
horas extras trabalhadas, conforme o art. 39, §3º da Constituição Federal. 
2. Os servidores públicos efetivos, que percebam gratificação pelo 
desempenho de funções de confiança ou pela investidura nos cargos em 
comissão com atribuições de direção, chefia e assessoramento, não fazem 
jus à remuneração pelas horas extras trabalhadas. 
3. Os servidores públicos comissionados não tem direito ao pagamento 
de horas extras, em razão da relação de confiança existente entre a 
autoridade e o subordinado, bem como, em consequência da natureza do 
cargo (direção, chefia e assessoramento), o que inviabiliza fixação e 
controle de horário de trabalho. 
4. A remuneração de servidor efetivo pelo desempenho de funções de 
direção, chefia e assessoramento deve ocorrer em razão do cargo 
ocupado, com requisitos mínimos para a investidura, assim como, com 
valores pré-estabelecidos em lei, levando-se em consideração os princípios 
da impessoalidade e razoabilidade. 
5. Acórdão AC-CON nº 7/2013, contendo a manifestação desta Corte, 
sobre o tema relacionado ao pagamento de adicional por tempo de serviço 
(quinquênio) aos servidores efetivos nomeados para exercer a função de 
Secretário Municipal. 
6. Determinações 

 Tratam os presentes autos de Consulta formulada pelo senhor Gilmar 

José de Meneses, CPF nº 905.806.131-00, presidente da Câmara Municipal de 

Cocalzinho de Goiás, autuada em 31/10/2013, pretendendo resposta deste Tribunal 

de Contas a propósito do questionamento acerca da legalidade de pagamento de 

horas extras e gratificações a servidores públicos municipais efetivos e 

comissionados. 
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 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acordam os 

Conselheiros integrantes do Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 

de Goiás, nos termos da Proposta de Decisão nº 127/2014-GCSICJ do Conselheiro 

Substituto Irany Júnior, Relator, para: 

I - CONHECER da presente Consulta, uma vez que preenche os 

pressupostos do art. 31, da Lei nº 15.958/2007, outorgando-lhe eficácia normativa 

geral; 

II - RESPONDER ao Consulente que:  

A. Questão nº 1 - A gratificação variável à servidores efetivos e 

comissionados, nos termos previstos em lei municipal, será atribuída em razão de 

cada servidor, individualizadamente, ou em razão do cargo ocupado? 

1. A remuneração em epígrafe deve ocorrer em razão do cargo 

ocupado, com requisitos mínimos para a investidura, assim como, com valores pré-

estabelecidos em lei, levando-se em consideração os princípios da impessoalidade e 

razoabilidade 

B. Questão nº 2 - Os servidores efetivos e os servidores de provimento 

em comissão, que recebam gratificação pelo desempenho de função ou de 

representação, têm direito a remuneração pelas horas extras trabalhadas? 

1. os servidores públicos efetivos tem direito a remuneração pelas 

horas extras trabalhadas, no mínimo, cinquenta por cento, superior à remuneração 

pela hora normal, conforme o art. 39, §3º da Constituição Federal; 

2. os servidores públicos efetivos, que percebam gratificação pelo 

desempenho de funções de confiança ou pela investidura nos cargos em comissão 

com atribuições de direção, chefia e assessoramento, não fazem jus à remuneração 

pelas horas extras trabalhadas; 

3. os servidores públicos comissionados, não terão direito ao 

pagamento de horas extras, em razão da relação de confiança existente entre a 

autoridade e o subordinado, bem como, em consequência da natureza do cargo 

(direção, chefia e assessoramento), o que inviabiliza fixação e controle de horário de 

trabalho; 

C. Questão nº 3 - Os servidores efetivos, quando exercerem a função 

de secretário municipal, têm direto ao adicional por tempo de serviço (quinquênio) 

acumulado ao subsídio do cargo de secretário? 

1. ENCAMINHAR ao consulente, nos termos do inciso II da 

Resolução Administrativa nº 21/2008, cópia do Acórdão AC-CON nº 7/2013, 

contendo a manifestação desta Corte, sobre o tema relacionado ao pagamento, 

vinculado ao subsídio, de adicional por tempo de serviço (quinquênio) aos servidores 

efetivos nomeados para exercer a função de Secretário Municipal; 
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III - ENCAMINHAR ao Consulente as cópias deste Acórdão, do 

Relatório e Proposta de Decisão que o fundamenta, nos termos da Lei nº 

15.958/2007 e do Regimento Interno; 

IV - DETERMINAR a publicação do Acórdão, nos termos do art. 101, 

da Lei nº 15.958/2007, para que surta os efeitos legais necessários; 

V - DETERMINAR que, depois de cumpridas as demais formalidades 

de praxe, sejam os presentes autos arquivados. 

 À Superintendência de Secretaria para as providências cabíveis. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

em Goiânia, 09 de abril de 2014 

Conselheiro Honor Cruvinel de Oliveira 
Presidente 

Votantes: 

Irany de Carvalho Júnior  
Conselheiro em substituição (Relator)  

 Francisco José Ramos 
 Conselheiro 

Nilo Resende Daniel Goulart 
Conselheiro Conselheiro 

Presente: José Gustavo Athayde, Ministério Público de Contas 
 

 


