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EMENTA. CONSULTA. JUIZO DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO. 
PAGAMENTO DE DIFERENQA PELA CAMARA MUNICIPAL DE 
DIFEREKA ENTRE 0 AUXiLIO-DOEKA RECEBIDO POR VEREADOR 
VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL E 0 SEU 
SUBSIDIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 44, I E §2°, DA LEI ORGANICA 
DO MUNICIPIO DE TURVANIA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NOS 
ART. 14, I, E 63, PARAGRAFO UNICO, DA LEI FEDERAL N° 8.213/91. 
INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE DA NORMA DA LEI 
ORGANICA. INCOMPETENCIA DO MUNICIPIO PARA LEGISLAR SOBRE 
BENEFICIO PREVIDENCIARIO A VEREADOR VINCULADO AO RGPS. 
IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTA00. 

1. Preenchidos os requisitos de admissibilidade da consulta. Conhecimento 
e processamento. 

2. A equiparagao criada pelo art. 14 da Lei n° 8.213/91 tern eficacia e produz 
efeitos somente para fins previdenciarios, nao algando quaisquer outros 
beneficios estatutarios, legais ou de regime especial. 

3. Afastada a equiparagao a que se refere o art. 14, I, da Lei n° 8.213/91, 
nao ha incidencia, para os orgaos publicos, do art. 63, ao se referir a 
obrigagao de complementagao do auxilio-doenga pela empresa que 
conceder licenga remunerada ao empregado. 

4. 0 municipio nao tern competencia para legislar sobre beneficio 
previdenciario a ser concedido a vereador, uma vez que 0 art. 40 da 
Constituigao Federal estabeleceu o regime proprio apenas para os 
servidores titulares de cargo efetivo, ficando, desse modo, os edis e os 
demais agentes politicos, nao ocupantes de cargos efetivos, vinculados ao 
regime geral de previdencia social. 

5. Ocorre a chamada "inconstitucionalidade superveniente" do art. 44, § 2°, 
da Lei Organica do Municipio de Turvania, urna vez que nao cabe mais ao 
municipio legislar sobre regime previdenciario dos vereadores, sendo que a 
complementagao de urn beneficio previdenciario tern a mesma natureza 
juridica do proprio beneficio, cabendo tao-só a Uniao dispor sobre eventual 
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complementagao, desde que haja a fonte de custeio exigida no art. 195, 
5°, da Constituigao Federal. 

6. Consulta conhecida e respondida. 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, os conselheiros do 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, r nidos em 
Tribunal Pleno, por unanimiclatte -, - ngs termos da Proposta de Decisao n° 60/2012- 
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de Goias, em 

Cons.a Maria Tetesa F. Garrido, Presiders 

0 4 ABR 2012 

Cons,P ulo rtegal Cons. os ani..de Oliveira 

Cons. Virmondes Cruvinel 

or Cruvinel de Oliveira 

Cons. Sebastiao Monteiro 

Cons. Francis 

e,)t,  
Minister-10 Public() de Contas. Fui presente: 

Estado de Goias 
Tribunal de Contas dos Municipios 

numw""mun"wwwms  Tribunal Pleno r 	 0 
Proc. n° 25.211/11 

Fls.  

CSSL do relator, Conselheiro Substituto SOUSA LEMOS, em conformidade corn a 
Ata de Julgamento, ACORDAM em: 

I) conhecer da presente consulta, uma vez preenchidos os requisitos 
de admissibilidade (art. 31 e 32 da Lei Estadual n° 15.958/07); 

II) responder ao consulente que o art. 44, §2°, da Lei Organica do 
Municipio de Turvania padece de vicio de constitucionalidade, por violar o disposto 
no art. 40, caput, c/c 22, XXIII, 24, XI I, 149, § 1° e 195, § 5 0 , todos da Constituicao 
Federal, o que impede o deferimento de complementagao, pelo municipio, do 
auxilio-doenga pago pelo INSS. 

Sala das SessOes do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado 

Cons. Subst. Sousa Lemos, Relator 
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PROPOSTA DE DECISAO N° 160/2012-CSSL 

EMENTA. CONSULTA. JUIZO DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO. 
PAGAMENTO DE DIFEREKA PELA CAMARA MUNICIPAL DE 
DIFERENQA ENTRE 0 AUXILIO-DOENQA RECEBIDO POR VEREADOR 
VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDENCIA SOCIAL E 0 SEU 
SUBSIDIO, COM FUNDAMENTO NO ART. 44, I E §2°, DA LEI ORGANICA 
DO MUNICIPIO DE TURVANIA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NOS 
ART. 14, I, E 63, PARAGRAFO UNICO, DA LEI FEDERAL N° 8.213/91. 
INCONSTITUCIONALIDADE SUPERVENIENTE DA NORMA DA LEI 
ORGANICA. INCOMPETENCIA DO MUNICIPIO PARA LEGISLAR SOBRE 
BENEFICIO PREVIDENCIARIO A VEREADOR VINCULADO AO RGPS. 
IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE COMPLEMENTA00. 

1. Preenchidos os requisitos de admissibilidade da consulta. Conhecimento 
e processamento. 

2. A equiparagao criada pelo art. 14 da Lei n° 8.213/91 tern eficacia e produz 
efeitos somente para fins previdenciarios, nao algando quaisquer outros 
beneficios estatutarios, legais ou de regime especial. 

3. Afastada a equiparagao a que se refere o art. 14, I, da Lei n° 8.213/91, 
nao ha incidencia, para os orgaos publicos, do art. 63, ao se referir a 
obrigagao de complementagao do auxilio-doenga pela empresa que 
conceder licenga remunerada ao empregado. 

4. 0 municipio nao tern competencia para legislar sobre beneficio 
previdenciario a ser concedido a vereador, uma vez que o art. 40 da 
Constituigao Federal estabeleceu o regime prOprio apenas para o 
servidores titulares de cargo efetivo, ficando, desse modo, os edis e os 
demais agentes politicos, nao ocupantes de cargos efetivos, vinculados ao 
regime geral de previdencia social. 

5. Ocorre a chamada "inconstitucionalidade superveniente" do art. 44, § 2°, 
da Lei Organica do Municipio de Turvania, uma vez que nao cabe mais ao 
municipio legislar sobre regime previdenciario dos vereadores, sendo que a 
complementagao de um beneficio previdenciario tern a mesma natureza 
juridica do proprio beneficio, cabendo tao-só a Uniao dispor sabre eventual 
complementagao, desde que haja a fonte de custeio exigida no art. 195, § 
5°, da Constituigao Federal. 

6. Consulta conhecida e respondida. 

I. RELATORIO  

Trata-se de consulta formulada pelo senhor Luiz Carlos Leal, na 
condicao de Presidente da Camara de Vereadores do Municipio de urvania, 
mediante a qual se indaga sobre a possibilidade de pagamento, a custa do tesouro 
municipal, da diferenca entre o subsidio de vereador e o auxilio-doen a or ele 

ca.docx FAGabinetes\GAB_EDUARD0\2012,.\thS- ultas\25.211.11 - Turv" is - Camara - PD - Complementacao auxil 
RUA 68 ° 27 — CENTRO — FONE: 3216-6 17 — CEP: 74055-100 — GC)IANIA-GO 

www.tcm.to  . ov.br 

I 

Proc. n° 25.211/11 

Fls. 



Estado de Goias 
Tribunal de Contas dos Municipios 

TRESMti CENETEtli MIEVECEPEDS Conseiheiro Substituto SOUSA LEMOS 

Proc. n° 25.211/11 

Fls. 

percebido a conta do Regime Geral da Previdencia Social (RGPS), corn fundamento 
no art. 44, I e §2°, da Lei Organica do Municipio de Turvania. 

A consulta encontra-se instruida corn parecer juridic°, as fls. 05/06, 
e copia de partes do texto da lei organica do municipio (fls. 02/03). 

Remetido o feito a Divisao de Biblioteca, realizou-se pesquisa no 
acervo de consultas respondidas pelo Tribunal (fls. 09/10), nao tendo sido 
encontrada nenhuma decisao que se amolde perfeitamente ao presente caso. 

Encaminhados os autos a Secretaria de Atos de Pessoal para 
instrucao, houve manifestacao mediante o Certificado n° 476/2012 (fls. 11/13). 

0 Ministerio Public° de Contas proferiu parecer as fls. 14/17 
(Parecer n° 1926/12), em concordancia corn a unidade tecnica. 

Vieram-me conclusos os autos. 

E o relatorio 

II. PROPOSTA DE DECISAO  

Cuida-se de consulta formulada pelo senhor Luiz Carlos Leal, na 
condicao de Presidente da Camara de Vereadores do Municipio de Turvania, ern 
que se indaga sobre a possibilidade de pagamento, a custa do tesouro municipal, da 
diferenca entre o subsidio de vereador e o auxilio-doenca por ele percebido a conta 
do RGPS, fundamento no art. 44, I e §2°, da lei organica do municipio. 

Preliminarmente, cumpre observar o preenchimento dos requisitos 
de admissibilidade das consultas (art. 31 e 32 da Lei Estadual n° 15.958/07). 

0 autor, chefe do Legislativo municipal, possui legitimidade para 
formular consultas (art. 31, I, da Lei Estadual n° 15.958/07). Ademais, a inicial 
delineia corn precisao o objeto da consulta e esta acompanhada de parecer juridic°, 
razao pela qual tenho por satisfeitos os requisitos de admissibilidade, de rnodo que a 
presente consulta deve ser conhecida e processada. 

Observo, ademais, que em nenhuma das manifestacbes anteriores 
desta Corte em consultas foi tratado o assunto in totum. 

Quanto ao merit°, ressalto que a unidade tecnica e o parquet 
especial manifestaram-se quanto a possibilidade abstrata de complementacao, pela 
Camara Municipal, do auxilio-doenca, corn fundamento no art. 14, I c/c 63 1  da Lei n° 
8.213/91, desde que houvesse previsao na lei organica do municipio. 

1  Art. 14. Consideram-se: 
I - empresa - a firma individual ou sociedade que assume o risco de atividade econOmica urbana ou 
rural, com fins lucrativos ou nao, bem como os orgaos e entidades da administracao publica direta, 
indireta ou fundacional; 

Art. 63. 0 segurado empregado em gozo de auxilio-doenga sera considerado pela empresa como 
licenciado. 
Paragrafo Cmico. A empresa que garantir ao segurado licenga remunerada ficara obrigada pagar-lhe 
durante o period° de auxilio-doenga a eventual diferenga entre o valor deste e a i 	 ortancia 
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0 citado art. 14 trata da equiparacao a empresa de orgao ou 
entidade pOblica, enquanto o art. 63 estabelece que a empresa estaria obrigada a 
complementar o auxilio doenca desde que concedesse licenca remunerada ao 
empregado. 

Como se ye, esse nao é o caso da Camara de Vereadores, mesmo 
porque a referida equiparacao tratada na lei previdenciaria da Uniao somente produz 
efeitos em relacao a si propria, isto é, equiparam-se orgaos pUblicos a empresas 
somente para os efeitos previdenciarios citados na propria norma da Uniao, nao se 
admitindo interpretacao extensiva para criar obrigacOes de cunho financeiro para 
entes federados autOnomos. Vale dizer, a equiparacao criada pelo art. 14 da citada 
lei tem eficacia e produz efeitos somente para fins previdenciarios, nao alcando 
quaisquer outros beneficios estatutarios, legais ou de regime especial. 

Afastada a equiparacao a que se refere o art. 14, I, da Lei n° 
8.213/91, nao ha incidencia, para os orgaos publicos, do art. 63, ao se referir 
obrigacao de complementacao do auxilio-doenca pela empresa que concedesse 
licenca remunerada ao empregado. 

Releva dizer, a lei federal (8.213/91) disciplina tao-só a relacao do 
segurado, inclusive o vereador, e a autarquia federal, nao se podendo invocar a 
citada lei para disciplinar a relacao entre o vereador e a Camara ou entre o vereador 
e o municipio, o qual teria que arcar com um beneficio extra nao previsto em lei. 

E certo que o municipio nao tem competencia para legislar sobre 
beneficio previdenciario a ser concedido a vereador, uma vez que o art. 40 da 
Constituicao Federal apenas estabeleceu o regime proprio para os servidores 
titulares de cargo efetivo, ficando, desse modo, os edis e os demais agentes 
politicos nao ocupantes de cargos efetivos vinculados ao regime geral de 
previdencia social. 

No mais, quanto a previsao no art. 44, §2 02 , da Lei Organica 
Municipal, é preciso verificar que a norma nele estampada advem da redacao 
originaria da Carta Municipal, condizendo com o regime pUblico de previdencia 
previsto na Constituicao Federal antes das reformas constitucionais (EC-20/98, 
41/03 e 47/05). 

Entretanto, a partir da alteracao do regime de previdencia dos edis 
para o RGPS, ocorreu a chamada "inconstitucionalidade superveniente" da citada 
norma municipal, uma vez que nao cabe mais ao municipio legislar sobre regime 
previdenciario dos vereadores, sendo que a complementacao de urn beneficio 
previdenciario tem a mesma natureza juridica do proprio beneficio, cabendo tao-só 
Uniao dispor sobre eventual complementacao, desde que haja a fonte de custeio 

2  Art. 44. 0 Vereador podera licenciar-se: 
I - Por motivo de doenga; 
(..) 
§ 2° - Ao Vereador licenciado nos termos dos incisos I e III a Camara podera determinar o 
pagamento, no valor que estabelecer e na forma que especificar, de auxilio-doenga ou de auxilio 
especial. 
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exigida no art. 195, § 5°, da Constituicao Federal 3 . 

Alem disso, compete privativamente a Uniao legislar sobre 
seguridade social, nos termos do art. 22, XXIII 4 , no tocante ao RGPS, sem prejuizo 
do disposto nos arts. 24, XI I 5  e 149, § 1°6 , todos da Constituicao Federal, 
relativamente ao regime pr6prio, o qual nao se confunde com o RGPS, nem se 
admite regime hibrido. 

Ante o exposto e por todo o discutido, proponho ao Tribunal: 

I) conhecer da presente consulta, uma vez preenchidos os requisitos 
de admissibilidade (art. 31 e 32 da Lei Estadual n° 15.958/07); 

II) responder ao consulente que o art. 44, §2°, da Lei Organica do 
Municipio de Turvania padece de vicio de constitucionalidade, por violar o disposto 
no art. 40, caput, c/c 22, XXIII, 24, XII, 149, § 1° e 195, § 5°, todos da Constituicao 
Federal, o que impede o deferimento de complementacao, pelo municipio, do 
auxilio-doenca pago pelo INSS. 
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Goiania/GO, em 

Cons. Substituto SOUSA LEMOS 

Relator 

3  Art. 195. A seguridade social sera financiada por toda a sociedade, de forma direta e indireta, nos 
termos da lei, mediante recursos provenientes dos orgamentos da Uniao, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municipios, e das seguintes contribuigOes sociais: 

§ 5° - Nenhum beneficio ou servigo da seguridade social podera ser criado, majorado ou estendido 
sem a correspondente fonte de custeio total. 

4  Art. 22. Compete privativamente a Uniao legislar sobre: 

XXIII - seguridade social; 

5  Art. 24. Compete a Uniao, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: 

XII - previdencia social, protegao e defesa da saCide; 

6  Art. 149. Compete exclusivamente a Uniao instituir contribuigOes sociais, de intervencao no dominio 
econOmico e de interesse das categories profissionais ou econOmicas, como instrumento de sua 
atuagao nas respectivas areas, observado o disposto nos arts. 146, III, e 150, I e III, e sem prejuizo 
do previsto no art. 195, § 6°, relativamente as contribuigOes a que alude o dispositivo. 
§ 1° Os Estados, o Distrito Federal e os Municipios instituirao contribuigao, cobrada de seus 
servidores, pars o custeio, em beneficio destes, do regime previdenciario de que trata o art. 4 , cuja 
aliquota nao sera inferior a da contribuigao dos servidores titulares de cargos efetivos d 
(Redagao dada pela Emenda Constitucional n° 41, 19.12.2003)  
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