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RESOLUÇÃO RC N° 003/05 

 
Ementa. 1- o servidor público efetivo, inclusive ocupante 
do cargo de professor, eleito Vice-Prefeito, deverá ser 
afastado daquele cargo, aplicando-lhe analogicamente o 
inc. II, art. 38 da CF. 2. O Vice-Prefeito somente poderá 
aceitar cargo de Secretário Municipal, se houver previsão 
na LOM e autorização de afastamento dada pela Câmara, 
podendo, assim, optar um dos subsídios.  

 
Tratam os presentes autos de nº 3.20 – 22296/04, da consulta 

formulada a este Tribunal pela então Vereadora de APORÉ, Senhora 
MARLENE SANT’ANA VASQUES NOVAES, relacionada à situação de 
servidor efetivo municipal, ocupante do cargo de Professor e eleito  Vice-
Prefeito, colocando as seguintes indagações: 

 
1 – o servidor ocupante do cargo efetivo de professor que venha 

ser eleito Vice-Prefeito, pode continuar exercendo a função do cargo 
efetivo cumulativamente com o cargo eletivo?  

 
2 - Em caso positivo poderia ele perceber ao mesmo tempo a 

remuneração daquele e o subsídio deste, ou teria que fazer opção pela 
retribuição de um só deles?  

 
3 – como Vice-Prefeito eleito poderia assumir o cargo de 

Secretário Municipal, haja vista ser este um cargo em comissão? Se 
possível, é necessário solicitar afastamento do cargo efetivo e fazer 
opção entre o subsídio do cargo efetivo e o subsídio do cargo de 
Secretário Municipal? 

  
Encaminhados os autos à Superintendência Jurídica, essa 

especializada, mediante Parecer n.º 0090/05, de fls. 03-06, 
manifestando-se em tese sobre as questões e trazendo à colação as 
decisões prolatadas pelo STF na ADI 199/PE contra o art. 98 da 
Constituição do Estado de Pernambuco, relatada pelo eminente Ministro 
Maurício Corrêa, bem como no Recurso Extraordinário 140269/RJ, 
relatado pelo ilustre Ministro Néri da Silveira, concluiu que ao servidor 
público, investido no mandato de Vice-Prefeito, aplicam-se as 
disposições contidas no inciso II da Constituição Federal. 

 
Analisando os autos, a ilustre 5ª AFOCOP, mediante Parecer n.º 

001/05, de fls. 07-10, colocou o seu entendimento, que será adotado 
como base do voto dessa relatoria. 
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Por sua vez, a douta Procuradoria Geral de Contas, mediante 
Parecer nº 414/2005, de fls. 11-14, concordou, em linhas gerais, com o 
posicionamento manifestado pela Superintendência Jurídica e 5ª 
AFOCOP.   

 
De forma sucinta, é o relatório. Passamos, assim, ao nosso voto. 
 
Primeiramente, é necessário esclarecer que o Tribunal deverá 

manifestar-se sobre a questão em tese, afastando-se tanto quanto 
possível do caso concreto, pois, do contrário, poderá estar prejulgando a 
questão em sede inapropriada. 

 
Dessa forma, em nível de tese, não restam dúvidas quanto ao 

acerto do pronunciamento esposado pela douta Superintendência 
Jurídica. No entanto, para melhor esclarecimento da questão, passamos 
à análise, enfocando as duas hipóteses de acumulação remunerada de 
cargos apresentadas, quais sejam, a de servidor público efetivo com o de 
Vice-Prefeito e a de Vice-Prefeito com a de Secretário Municipal. 

 
A Constituição Federal, ao tratar das acumulações remuneradas 

de cargos, empregos, funções pelos servidores públicos, estabeleceu, 
como regra geral, a não acumulação, distinguindo, porém, as 
acumulações decorrentes de vínculos laborais – inc. XVI e XVII, art. 37 – 
daquelas decorrentes do exercício de mandato eletivo – inc. I, art. 38. Em 
ambos os casos, a própria Carta Magna indicou exceções à regra, 
consoante as alíneas “a”, “b” e “c” do citado inc. XVI e inc. II e III do art. 
38, senão vejamos: 

 
“Art. 37. ... 
XIV – é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando 
houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o disposto no 
inciso XI: 
a de dois cargos de professor; 

a) a de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; 
b) a de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de 

saúde, com profissões regulamentadas; 
XVII – a proibição de acumular estende-se a empregos e funções e abrange 
autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, suas 
subsidiárias, e sociedades controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público;” 

 
“Art. 38. Ao servidor público da administração direta, autárquica e fundacional, no 
exercício de mandato eletivo, aplicam-se as seguintes disposições: 
I – tratando-se de mandato eletivo federal, estadual ou distrital, ficará afastado de 
seu cargo, emprego ou função; 
II – investido em mandato de Prefeito, será afastado do cargo, emprego ou função, 
sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração; 
III – investido em mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horários, 
perceberá as vantagens de seu cargo, emprego ou função, sem prejuízo da 
remuneração do cargo eletivo, e, não havendo compatibilidade, aplica-se a norma 
do inciso anterior;” 
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No caso em estudo, parece-nos afastada a possibilidade de se 

aplicar a regra e as exceções do inc. XVI do art. 37, restando, verificar a 
possibilidade da aplicação, ainda que por analogia, da regras e das 
exceções do inc. I, II e III do art. 38 da Constituição Federal. 

 
É bem verdade que o texto constitucional não disciplinou, de 

forma expressa, a situação de servidor público ocupante do cargo de 
Vice-Prefeito, mas tão somente o ocupante do cargo de Prefeito e 
Vereador. Tal situação jurídica leva o intérprete a buscar, por meio da 
integração das normas, a aplicação ao Vice-Prefeito as mesmas 
disposições aplicadas ao Prefeito, ou seja, a regra do inc. II do art. 38 da 
Constituição Federal. 

 
Não podemos olvidar que os cargos de Prefeito e de Vice-Prefeito 

constituem o arcabouço do Poder Executivo Municipal, ao primeiro 
cabendo o exercício de sua competência constitucional e legal e ao 
segundo a substituição do primeiro em seus afastamento e 
impedimentos. Destarte, para efeitos de acumulação de cargos estão 
juridicamente no mesmo patamar e sujeitos às mesmas regras 
constitucionais, ainda que não expressamente colocadas em relação ao 
Vice-Prefeito. 

 
Esse entendimento encontra respaldo em decisões emanadas do 

STF, cujas ementas abaixo transcrevemos: 
 

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO 
ESTADO DE PERNAMBUCO: ART. 98, § 2º, I, VI, XII, XVII: CONCESSÃO DE 
VANTAGENS A SERVIDOR PÚBLICO. VÍCIO DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA DO 
CHEFE DO PODER EXECUTIVO. ART. 99, IV E PARÁGRAFO ÚNICO: 
INVESTIDURA EM MANDATO ELETIVO. POSSIBILIDADE DE EXERCÍCIO 
SIMULTÂNEO DA VEREAÇÃO E DE FUNÇÃO PÚBLICA. EXTENSÃO AO VICE-
PREFEITO E AO SUPLENTE DE VEREADOR. [...] 2. Exercício funcional 
simultâneo com a edilidade ou o cargo de Vice-Prefeito. Garantia aos servidores 
públicos civis e aos empregados de empresas públicas e sociedades de economia 
mista, integrantes da administração indireta estadual. [...] 2.4. Servidor público 
investido no mandato de Vice-Prefeito. Aplicam-se-lhe, por analogia, as 
disposições contidas no inciso II do art. 38 da Constituição Federal. Ação 
Direta de Inconstitucionalidade que se julga procedente. (ADI 199/PE – 
PERNAMBUCO AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Rel. Min. 
MAURÍCIO CORRÊA – Tribunal Pleno – DJ 07-08-1998, p. 00019 – EMENT VOL-
01917-01 PP 00001 RTJ VOL-00167-02 PP-00355)” 
 
“EMENTA: 1. Recurso extraordinário. 2. Vice-Prefeito, que é titular de emprego 
remunerado em empresa pública. 3. Não pode o Vice-Prefeito acumular a 
remuneração decorrente de emprego em empresa pública estadual com 
representação estabelecida para o exercício de mandato eletivo (Constituição 
Federal art. 29, V). 4. Constituição, art. 38, II. 5. O que a Constituição 
excepcionou, no art. 38, III, no âmbito municipal, foi apenas a situação do Vereador, 
ao possibilitar-lhe, se servidor público, no exercício de mandato, perceber as 
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vantagens de seu cargo emprego ou função, sem prejuízo da remuneração do 
cargo eletivo, quando houver compatibilidade de horários; se não se comprovar a 
compatibilidade de horários, será aplicada a norma relativa ao Prefeito (CF, art. 38, 
II). 6. Hipótese em que o acórdão não reconheceu ao Vice-Prefeito, que exercia 
emprego em empresa pública, o direito de perceber, cumulativamente, a retribuição 
estabelecida pela Câmara Municipal. 7. Recurso extraordinário. (RE 140269/RJ – 
Min. Rel. NERI DA SILVEIRA – DJ 09-05-97 p. 18139).  
 

 
Quanto ao fato do Vice-Prefeito poder a vir ocupar cargo de 

Secretário Municipal, diante da falta de previsão na Constituição Federal 
dessa situação para o Prefeito, diga-se de passagem, por razões óbvias, 
entendemos que a matéria deve ser regulada na Lei Orgânica Municipal, 
com base na própria autonomia federativa do Município estabelecida no 
art. 18 da Constituição Federal, sendo de sua competência legislar sobre 
assuntos de interesse local (inc. I, art. 30 CF). Dessa forma, se a LOM 
prever essa possibilidade, pode o Vice-Prefeito ser nomeado Secretário 
Municipal, devendo, também, estar prevista a possibilidade de optar por 
um dos subsídios, jamais pelos dois. 

 
Se houver tal previsão na LOM, caberá à Câmara Municipal 

autorizar o afastamento do Vice-Prefeito, para assumir o cargo de 
Secretário Municipal, adotando o procedimento apropriado constante do 
seu Regimento Interno. 

 
Isso posto, 
 
 
R E S O L V E 
 
 
o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, pelos membros 

integrantes de seu Colegiado, com base nas colocações acima e 
acatando os pronunciamentos elaborados pelas doutas Superintendência 
Jurídica, 5ª Auditoria e Procuradoria Geral de Contas, que passam a 
fazer parte integrante deste ato resolutivo, manifestar à ilustre 
consulente, de forma objetiva, os seguintes entendimentos às 
indagações colocadas: 
 

1) para o exercício do mandato eletivo de Vice-Prefeito deverá o 
servidor público ocupante de cargo efetivo ser afastado deste, por força 
da aplicação analógica do inc. II do art. 38 da Constituição Federal; 

 
2) em razão da Constituição Federal não disciplinar a questão, o 

Vice-Prefeito, servidor público e devidamente afastado deste cargo, só 
poderá ser nomeado Secretário Municipal se houver previsão expressa 
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na Lei Orgânica Municipal, haja vista a autonomia federativa do 
Município – art. 18 CF – e a sua competência de legislar sobre assunto 
de interesse local – art. 30 CF. Havendo tal previsão na LOM, caberá à 
Câmara Municipal autorizar o afastamento do Vice-Prefeito, para assumir 
o cargo de Secretário Municipal, adotando o procedimento apropriado 
constante do seu Regimento Interno, devendo o agente político, em tal 
caso, optar pelo subsídio de um dos cargos. 
 

À Superintendência de Secretaria, para as providências 
complementares. 16 de Março de 2005. 

 
 
 

Presidente. 
 
 
Relator. 

 
 
Conselheiros presentes: ______________________________

______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 

 
 
Fui presente:                                         Procurador Geral de Contas. 

 
 
 
 
 
 


