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RESOLUÇÃO  RC   Nº00024/08 

 
Em cargos legalmente acumuláveis, as 

vantagens fundadas em requisitos fáticos ou 

legais, após cumpridos os requisitos, devem 

ser concedidas a cada um deles.  

 

Tratam os presentes autos, de nº 00214/08, de consulta formulada pelo Sr. 

Francisco de Assis Peixoto, Prefeito Municipal de SÃO SIMÃO, acerca da legalidade da 

concessão da Progressão Vertical a Profissional de Magistério, que possui dois cargos 

efetivos de professor, todos na rede municipal, com apenas um diploma de pós-graduação. 

 

Consta dos autos o requerimento da servidora (fls. 03), bem como o parecer 

exarado pela Procuradora Municipal (fls. 04/05), entendendo que tal benefício não poderá 

ser concedido, uma vez que não atende às exigências legais. 

 

Foram juntados ainda os documentos pessoais da servidora, o histórico 

escolar, o diploma do curso de História, bem como o certificado de pós-graduação. 

 

A Auditoria de Avaliação de Atos de Pessoal, após conhecer da consulta, 

constatou que a mesma não atendeu aos requisitos contidos no artigo 31 da Lei nº 

15958/07 – Lei Orgânica do TCM, vez que se trata de caso concreto.  

 

A Conselheira Diretora da 5ª Região, retornou os autos à Auditoria para 

manifestar-se em tese sobre a viabilidade jurídico-legal da matéria questionada, para 

evitar-se prejulgado da Casa, já que se trata de caso concreto. 

 

Atendendo a determinação, a Auditoria de Avaliação de Atos de Pessoal 

apontou que, via de regra, para os cargos legalmente acumuláveis, os requisitos para 

obtenção de vantagens funcionais devem ser verificados individualizadamente em relação 

a cada um dos cargos, exceto se houver disposição legal em contrário.  

 

Exemplificando, aquela especializada, citou o caso de gratificação adicional 

por tempo de serviço, a qual deve ser concedida após o efetivo exercício pelo tempo 

mínimo exigido em lei, em relação a cada um dos cargos ocupados e legalmente 

acumuláveis. 
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Este foi o mesmo entendimento esposado pela douta Procuradoria Geral de 

Contas, acrescentando que o reconhecimento do título de pós-graduação como elemento 

indicador de melhor qualificação profissional não pode servir para um cargo e não servir 

para outro, se a natureza da função exercida é a mesma. 

 

Argumentou, ainda, o Parquet Especial, que o servidor, à luz do respectivo 

Estatuto, encontra-se melhor qualificado para o exercício de ambos os cargos, razão pela 

qual faz jus às vantagens atinentes a cada um deles, não merecendo relevância o fato de 

tais direitos decorrerem de um mesmo fundamento. 

 

Destes entendimentos não diverge esta Relatoria. 

 

Assim sendo, 

 

RESOLVE 

 
o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, pelos membros integrantes de 

seu Colegiado, manifestar ao Consulente o entendimento de que para os cargos 

acumuláveis as vantagens fundadas em requisitos fáticos ou legais devem, via de regra, 

ser concedidas em relação a cada um deles, exceto se lei local dispuser em contrário. 

 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

  

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, aos 11/06/2008. 

 

     , Presidente 

     , Relatora 

      , Conselheiro 

      , Conselheiro 

      , Conselheiro 

      , Conselheiro 

      , Conselheiro 

Fui presente        , Procurador Geral de Contas  
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