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PROCESSO N° 
INTERESSADO 
CONSULENTE 
ASSUNTO 

ACORDAO (AC - CON) N° 00022/ 1 
: 00821/11 
: Camara Municipal de DavinOpolis 
: Wwender Dian Machado Rodrigues 
: Consulta acerca da possibilidade acumular cargo de 
vereador, funcao de presidente da mesa diretora da 
Camara, com cargo de professor e funcao de 
coordenador 

Consulta. Legitimidade de parte. Conhecimento. 
Possibilidade de acumulacao do cargo de 
vereador e funcao de presidente da mesa diretora 
da Camara, com cargo de professor e funcao de 
coordenador, tendo em vista tratar-se de Camara 
de pequeno porte e haver compatibilidade de 
horarios. 

VISTOS, oralmente expostos e discutidos os presentes autos de no 
00821/11, que tratam de expediente encaminhado a esta Corte, pelo senhor Wwender 
Dian Machado Rodrigues, Presidente da Camara Municipal de Davincipolis, consultando 
acerca da possibilidade de acumulagao de cargos, nos seguintes termos: 

1- Cargo de vereador e funcao de presidente da mesa diretora da 
Camara, com cargo de professor e funcao de coordenador; 

2- Cargo de vereador e funcao de presidente da mesa diretora da 
Camara, com cargo de professor. 

Acerca do questionamento, o parecer juridic° anexado aos autos (fls. 
02/03) apresenta o texto da Lei Organica do Municipio, que disptie que o servidor 
"investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de horarios, percebera as 
vantagens de seu cargo, emprego ou funcao, sem prejuizo da remuneragao do cargo 
eletivo" e, ainda, destaca que o Regimento Interno da Camara Municipal de DavinOpolis 
nao exige cumprimento de horario determinado a seu presidente e nem o obriga a 
dedicagao exclusiva ou regime integral de trabalho, razao pela qual concluiu pela 
possibilidade das acumulagOes examinadas. Ainda, sobre o assunto, a peca foi instruida 
com decisoes dos Tribunais de Contas de Santa Catarina e Minas Gerais. 

A presente consulta foi encaminhada a Divisao de Documentacao e 
Biblioteca, oportunidade em que foram juntadas ementas de decisties deste Tribunal 
sobre assuntos similares (fls. 05/09). 

Apos, a entao Auditoria de Atos de Pessoal manifestou-se pela 
possibilidade da acumulacao do cargo de vereador, funcao de presidente da Camara e 
cargo de professor, porem entendeu inconstitucional a acumulacao do cargo de 
vereador, funk) de presidente da Camara e cargo de professor e funcao de 
coordenador. A Especializada entendeu que essa Ultima °toga° de acumulacao seria 
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uma triplice acumulacao e, por isso, em desconformidade corn a Constituicao Federal, 
alem de observar uma notoria impossibilidade de conciliar de modo satisfatorio, em 
termos de eficiencia, as atribuicOes de todos. 

Contudo, o Ministerio Ptiblico junto a este Tribunal entendeu que as 
duas acumulacties em questionamento sao possiveis nos termos da Constituicao. 
Acerca de seu ponto de vista, divergiu da suposta triplice acumulacao levantada pela 
entao Auditoria, aduzindo que tal interpretacao na verdade levaria a uma acumulagao de 
quatro cargos/funcOes, o que nao é o real. 

E o relatOrio. 

Conforme previsto no artigo 31, I, da Lei n° 15.958/2007, o consulente 
possui legitimidade ativa para efetuar consulta a este Tribunal, em razao de ocupar o 
cargo de Presidente da Camara Municipal. Alem disso, a consulta contem a indicacao 
de seu objeto, foi devidamente instruida com o parecer juridico e a materia a ser 
respondida esta compreendida no rol de competencias desta Corte de Contas, razao 
pela qual é conhecida. 

Das informacOes constantes dos autos verifica-se que os casos 
levantados se adequam a previsao do art. 38, III, da Constituicao Federal, in verbis: 

Art. 38. Ao servidor pOblico da administracao direta, autarquica e 
fundacional, no exercicio de mandato eletivo, aplicam-se as 
seguintes disposigoes: 

III — investido no mandato de Vereador, havendo compatibilidade de 
horarios, percebera as vantagens de seu cargo, emprego ou funcao, 
sem prejuizo da remuneragao do cargo eletivo, e, nao havendo 
compatibilidade, sera aplicada a norma do inciso anterior;" 

Quanto ao tema sao claras as disposicoes do art. 38 da CF/88, tendo 
em vista que tal mandamento expressamente nao faz distincao entre a acumulacao de 
outro cargo, emprego ou funcao corn o cargo de vereador, ou tece qualquer ressalva 
quanto a acumulacao de cargos e funceies, o que nos leva a entender ser totalmente 
plausivel a acumulacao tanto do cargo de professor corn funcao de coordenador ou do 
cargo de professor com o cargo de vereador com funcao de presidente da Camara 
municipal, desde que, logicamente, respeitado o requisito da compatibilidade de 
horarios, e o teto remuneratorio do funcionalismo public° municipal. 

Dando maior respaldo ao entendimento, alem da Constituicao Federal, 
a propria Lei Organica do Municipio e o Regimento Interno da Camara nao exigem do 
vereador ou presidente da Casa horario rigido de trabalho que impossibilite as 
acumulacoes questionadas, nao lhe sendo cobrado dedicacao exclusiva ao cargo. 

Observe-se, no caso em tela, que se trata de Municipio pequeno, cuja 
Camara e considerada de pequeno porte e, por isso, mesmo tendo o Presidente da 
Mesa Diretora functies legislativas, de administracao e representacao do Poder, ha 
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compatibilidade de horario, especialmente diante das informacaes prestadas pelo 
prOprio consulente acerca da legislacao municipal. Nesse sentido, o TCM ja tem se 
manifestado pela possibilidade do Presidente da Camara acumular outro cargo, nos 
casos de Camaras de pequeno porte, a saber, atraves da RC n° 029/07 e RC n° 073/98. 

Ante o exposto, 

ACORDA, 

o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, pelos membros 
integrantes de seu Colegiado, acolhendo parcialmente o entendimento da entao 
Auditoria de Atos de Pessoal e integralmente o da Douta Procuradoria de Contas, 
manifestar seu entendimento de que: 

1- Em Camaras de pequeno porte, é constitucional a acumulacao do 
cargo de Vereador, funcao Presidente da Mesa Diretora, com cargo de Professor e 
funcao de Coordenador, desde que haja comprovada compatibilidade de horarios e a 
soma dos vencimentos nao ultrapasse o teto municipal; 

2- Em Camaras de pequeno porte, e constitucional a acunriulacao do 
cargo de vereador, funcao Presidente da Mesa Diretora, com cargo de Professor, desde 
que haja comprovada compatibilidade de horarios e a soma dos vencimentos nao 
ultrapasse o teto municipal. 

A Superintendencia de Secretaria para os fins. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, em Goiania, aos 
! 2 JUL 

Presidente: Cons. Mari Teresa Garrido R ator: Cons. 	 o Ernani M. Ortegal 
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