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Concessäo tie vantagens a servidores ocupantes de cargos em
comissao em razfio do tempo de servico prestado.
Impossibilidade em face da incompatibilidade corn a natureza
de ocupacäo transitOria do cargo.

Tratam os autos de consulta formulada pelo Presidente da Camara

Municipal de Cacu acerca da possibilidade de concessao do adicional por tempo de

servico a servidores ocupantes de cargo de livre nomeacão e exoneracao, corn fuicro

no artigo 190 da Lei Municipal n. 994/94.

No exame do feito a Auditoria de Atos de Pessoal, mediante Certificado

de Auditoria n. 2154/2010, se posicionou pela possibilidade da concessào do beneficio,

considerando ja superada a transitoriedade do cargo diante do longo periodo de

provinnento, limitado ao prazo prescricional.

A Procuradoria Geral de Contas, por mein do Parecer n. 6178/10,

manifestou o entendimento de que e devido o adicional por tempo de servigo aos

ocupantes de cargos comissionados desde que haja previsäo expressa no Estatuto dos

Servidores Municipais, ressalvando que se 	 o beneficio houver suprimido

irregularmente, a Administracao podera rever o ato sem que se opere a decadéncia.

0 Conselheiro Relator, apOs o exame preliminar da admissibilidade do

fei acolheu o posicionamento exarado pela Procuradoria Geral de Contas.

Na discussäo da materia, solicitei vistas dos autos e, na qualidade de

Revisor, passo emitir o meu voto.

Conforme ja dito, a dUvida do Consulente diz respeito a possibilidade de

concessão de adicional por tempo de servico a se 'clores ocupantes de cargos de
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provimento em comissào, corn fundamento legal no previsto no artigo 190 da Lei n.

994/94, do Municipio de Cacu, que assim disptie:

" Art 190 - Quando o comissionado permanecer por 10(dez) anos ininterruptos

no mesmo cargo, teräo os mesmos direitos e vantagens do cargo efetivo."

Como é sabido a Constituicao da Repüblica, em seu artigo 30, assegura

autonomia ao municipio para legislar sobre o seu pessoal, estabelecer o regime juridico

de seus servidores, bem como as atribuiclies dos cargos, fixar remuneracOes, atribuir

direitos e vantagens, devendo, contudo, ser observados os principios e regras

estabelecidas na Constituicäo da RepUblica, em face de sua supremacia

Sobre cargos pUblicos, a Constituicäo da RepOblica, em seu artigo 37, incisos

II e V, estabelecem:

"Art. 37 -

II — a investidura em cargo ou emprego pUblico depende de aprovaceo previa

em concurso pUblico de provas ou de provas e titulos, de acordo corn a

natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei,

ressalvadas as nomeacties para cargo em comissao, declarado em lei de livre

nomeacäo e exoneracào;

V- as funcOes de confianca, exercidas exclusivamente por servidores

ocupantes de cargo efetivo, e os cargos em comissào, a serem preenchidos

por servidores de carreira nos casos, condicOes e percentuais minimos

previstos em lei, destinam-se apenas as atribuicOes de direcão, chefia e

assessoramento.",
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Observa-se, pois, que a natureza juridica do cargo efetivo a bastante diversa

da do cargo comissionado. Enquanto o cargo efetivo exige previa aprovacao em

concurso pirblico de provas ou provas e titulos, o cargo em comissao, (ressalvado o

percentual minimo reservado ao servidor de carreira) e provido por pessoa alheia ao

servico pUblico, dependendo apenas do grau de confianca da autoridade que nomeia.

Alias, desde a nonneacao, o servidor nomeado em cargo de provimento em comissao

esta ciente da precariedade do seu vinculo funcional corn o Poder PUblico.

Ja a investidura em cargo de provimento efetivo a duradoura, sendo

assegurada estabilidade ao servidor ap6s tres anos de exercicio, so podendo ser

destituido do cargo por sentenca judicial transitada em julgado.

Em razao destas caracteristicas, aos ocupantes de cargos em comissao

somente serao aplicadas as normas estatutarias que nao se oponham a essencia do

cargo, ou seja, e imprOprio [he atribuir vantagens que sejam decorrentes da

permanencia no servico publico, tais como, licenca-premio, adicional por tempo de

servico, estabilidade, ou qualquer outra que cujo requisito seja a permanencia no

servico pUblico.

Conclui-se, portanto, que a legislacao infraconstitucional nao pode outorgar

aos ocupantes de cargos em comissao direitos e vantagens incompativeis corn a indole

transitOria e passageira do provimento, sob pena de desvirtuar a natureza do cargo.

Assim, nao se deve conceder aos ocupantes de cargos em comissao

beneficios que conflitem corn o carater excepcional e transitOrio inerente a investidura,

ainda que perrnanecam por urn longo periodo no cargo.
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ACORDA

0 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS,
pelos Membros integrantes de seu Colegiado, manifestar o entendimento de que o

artigo 190 da Lei n. 993/94, que assegura ao servidor comissionado que permanecer

por dez anos ininterruptos no mesmo cargo, os mesmos direitos e vantagens do cargo

efetivo, näo podera ser aplicado, por ser incompativel con" o Texto constitucional

vigente.

A Superintendència de Secretaria, para as provid6ncias.

Sala das Sessties do Tribunal de Contas dos Municip s do Estado de GoiSs,

16

Cons. P lo Rod ues de Freitas.

R visor

em L oiánia,aos

Cons. Walter Jose Rodrigues.

Presidente.
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