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RESOLUÇÃO RC Nº 00023/09 
 
 
EMENTA: VICE-PREFEITO. CONTRATO 
DE CREDENCIAMENTO MÉDICO. 
POSSIBILIDADE. 

 
 
 

VISTOS, oralmente expostos e discutidos os presentes autos de nº 

00618/09, que cuida de consulta formulada pelo município de Senador Canedo, 

através de seu Vice-Prefeito, Sr. Túlio Sérvio Barbosa Coelho, acerca da possibilidade 

de esse gestor firmar contrato de credenciamento médico com o município de Goiânia. 

 

Instrui esta consulta parecer da assessoria jurídica municipal (fls. 9-12). 

 

A Auditoria de Avaliação de Atos de Pessoal, mediante o Parecer nº 

007/2009 (fls. 5-6), analisou a questão e pugnou pela possibilidade da firmatura do 

aludido contrato, desde que o Vice-Prefeito não suceda ou substitua o Prefeito, casos 

em que deve rescindir ou suspender, respectivamente, o ajuste. 

 

Nesse sentido também caminhou a Procuradoria Geral de Contas, a qual, 

através do Parecer nº 1504/2009 (fls. 16-18), pugnou no mérito pelo não-conhecimento 

da consulta, ao passo que, no mérito, acompanhou o entendimento exarado pela 

Procuradoria em seu parecer, alertando, contudo, que se atenha ao que dispõe o art. 37, 

XI, da Constituição da República. 

 

Embora a Procuradoria Geral de Contas, no aludido Parecer, tenha, 

preliminarmente, pugnado pelo não-conhecimento da consulta, considero relevante a 

análise da questão suscitada, a fim de que não haja prejuízo ao erário e o entendimento 

a seguir exarado sirva de paradigma aos demais municípios sob jurisdição deste 

Tribunal.  
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Assim, superada a preliminar acima referida, passa-se ao mérito da 

questão. 

 

Tal como dito no Parecer na Auditoria de Avaliação de Atos de Pessoal,  

o Vice-Prefeito possui o direito constitucional de substituir o Prefeito no caso de 

impedimento eventual do titular, ou de sucedê-lo, no caso de vacância do cargo. 

 

Com efeito, dispõe a Lei Orgânica do município de Senador Canedo que: 

 

Art. 33 – O Vice-Prefeito substitui o Prefeito em caso de impedimento, e 
sucede-lhe, no caso de vaga. 
§ 1º – O Vice-Prefeito, além de outras atribuições que lhe venham a ser 
deferidas, auxiliará o Prefeito, quando for convocado para missões 
especiais, e poderá sem perda de mandato e mediante autorização da 
Câmara, aceitar e exercer cargo ou função de confiança Municipal, 
Estadual ou Federal. 

 

  Impende destacar que o fato de o Vice-Prefeito firmar contrato de 

credenciamento médico com o município de Goiânia não o torna servidor público, o 

que exclui a incidência do art. 37 da Constituição da República ao caso. 

 

  Contudo, ao Vice-Prefeito, tal como dito no dispositivo acima transcrito,  

é permitida a ocupação de cargo ou função de confiança tanto no município quanto em 

âmbito estadual e federal, o que nos leva concluir que, neste caso, aplica-se, por 

analogia, as disposições contidas no art. 38, II, da Constituição da República. 

 

 

Isso posto, 

 

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

integrantes de seu Colegiado, à vista do entendimento retro, considerar possível que o 

Vice-Prefeito de Senador Canedo firme contrato de credenciamento médico com o 

município de Goiânia, haja vista que se trata de contrato de prestação de serviços, de 

natureza não estatutária. Outrossim, observa-se que o Vice-Prefeito deverá afastar-se 

de suas funções ou rescindir o contrato caso substitua ou suceda o titular, atentando-se, 

inclusive, para a necessária compatibilidade de horários, bem como ao que dispõe o 

art. 37, XI, da Constituição da República. 

 
  À Superintendência de Secretaria, para as providências. 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, aos 24/06/2009 
 

  Presidente: Cons. Walter Rodrigues    Relator: Cons. Jossivani de Oliveira 

  Participantes: 

  1. Cons. Paulo Ernani M. Ortegal 2. Consa. Maria Teresa Fernandes Garrido 

  3. Cons. Virmondes Cruvinel  4. Cons. Paulo Rodrigues de Freitas 

  5. Cons. Sebastião Monteiro 

                        Fui presente:                                       , Procurador Geral de Contas. 
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