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RESOLUCAO RC N° 00021/10

EMENTA: INDENIZACAO EM VIRTUDE DE
CONVOCACAO EXTRAORDINARIA FEITA PELO
PREFEITO	 NO PERIOD() DE RECESSO
PARLAMENTAR. POSSIBILIDADE.

VISTOS, oralmente expostos e discutidos os presentes autos de n°
10445/10, que cuidam de consulta formulada pelo Prefeito do municipio de
Adelandia, Sr. Victor Leonardo de Lima Soares, que suscita dOvida acerca da
legalidade do pagamento de indenizacao em virtude de convocacao extraordinaria
feita pelo Prefeito no periodo de recesso parlamentar.

A Auditoria de Atos de Pessoal, nos termos do CA n° 970/2010-SL (fls.
15-17), considerou ilegal o pagamento em virtude da convocacao extraordinaria, as
quais, tal como disse, sac) sessOes deliberativas; vez que a proibicao contida no § 7°
do art. 57 da Constituicao da Reptblica é de observancia obrigatOria pelos demais
entes federados. Solicitou ainda, a unidade têcnica, que fosse assim assentado por
esta Corte e que tal decisao fosse oficiada aos presidentes das demais Camaras
goianas.

Nesse sentido tambern se manifestou a Procuradoria Geral de Contas,
conforme o Parecer n° 2426/2010 (fls. 18-20), no qual conclui dizendo ser tal
pagamento inconstitucional, devendo ser suspenso qualquer pagamento desta
natureza.

o relatOrio.

Analisando a documentacao que instrui os autos, temos que
preenchidos os requisitos dos arts. 31 e 32, da Lei Organica deste Tribunal.

Pois bem, passemos entao a analise da questao suscitada, vale
lembrar, em tese, sem prejulgamento do caso concreto.

Com efeito, segundo entendimento consubstanciado por este Tribu
na Resolucao de Consulta n° 00035/08, de 17.12.2008, no que tange as ses
extraordinarias cuja convocacao deu-se em period() de recesso parlame
pagamento é possivel desde que normatizado por ato prOprio, vez que na ca o
considerou-se que a disposicao do § 7° do art. 57 da Constituicao da RepOblica{{Sao
é de observancia obrigat6ria pelos municipios. Nesse sentido, r 	 o nao assiste
tanto a Auditoria quanto a Procuradoria.
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Isso posto

RESOLVE,

o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, pelos membros
integrantes de seu Colegiado, a vista do entendimento retro, considerar que o
pagamento da indenizacao em virtude de convocacao da Camara pelo Prefeito do
municipio e legal, desde que normatizada por ato prOprio.

010

4. Cons.	 odri	 s de Freitas

A Superintend6ncia de Secretaria, para as providènci

TRIBUNAL QE CONTAS DOS MUNICIPIOS, em Gorki'

Presi en e: Cons. Walter Rodrigues 	 Relator: Co	 ira

Partici pantes:

1. Cons.	 os 2. Cons. Ma

Cons. Vir	 -s Cr inel

Cons. Sebastiâo onteiro

Fui presente:
	 Procurador Geral de Contas.
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