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                                RESOLUÇÃO RC Nº 00034/07 
 
 
 
 

                                  EMENTA: Impossibilidade de pagamento de 
qüinqüênio proporcional. Para que o servidor 
obtenha vantagem pecuniária, há se consumar 
certo fato que irá assegurar ao servidor o direito 
subjetivo a receber o valor correspondente, no 
presente caso,  5 anos de efetivo exercício no 
serviço público municipal. 

 
 
 

 
 
 
 
 
Vistos, oralmente expostos e discutidos os presentes autos, nº 

02270/06, nos quais a Sra. Lúcia Nilo da Silva, Presidente da Câmara Municipal 
de Cachoeira de Goiás, consulta este Egrégio Tribunal acerca da possibilidade 
do pagamento de qüinqüênio proporcional a servidor da Câmara em efetivo 
exercício no cargo; 

 
 
Alega a nobre Consulente que no Quadro de funcionários da 

Câmara Municipal de Cachoeira de Goiás, há funcionária que conta com mais de 
12 anos de efetivo exercício no cargo e por autorização legal o funcionário com 
dez anos recebe o percentual referente a 2 ( dois) quinquênios; 

 
 
Informa ainda que, no caso daquela Casa de Leis, os dois 

anos remanescentes geram uma expectativa de direito ao qüinqüênio 
proporcional, ou seja: o Regime Jurídico autoriza 5% por qüinqüênio e os dois 
anos no aspecto proporcional, formaliza o percentual de 2% sobre o salário base; 

 
 
Instado a pronunciar, tendo em vista o estabelecido no artigo 

2º da Resolução Normativa nº 007/98 e considerando tratar a presente consulta 
de caso concreto, teceremos alguns comentários acerca da mesma, por se tratar 
de pré-julgamento de situações que serão enviadas posteriormente para análise 
da Casa.  
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A Lei nº 258/91, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos 
funcionários públicos da Prefeitura Municipal de Cachoeira de Goiás: 

 
Art. 109- “ Serão concedidos ao funcionário, por quinquênio 
de efetivo exercício no serviço público municipal , adicionais 
correspondentes e um percentual do vencimento de seu cargo 
efetivo, até o limite de 7 ( sete) qüinqüênios. 
 
§ 1º- O adicional se integra ao vencimento, para qualquer feito, 
e será calculado com base nos seguintes percentuais. 
 
I-1º ( primeiro), 2º ( segundo), 3º ( terceiro) e 4% ( quarto) 
adicionais- 5 % cinco por cento do vencimento. 
 
II-5º ( quinto), 6º ( sexto) e 7º ( sétimo) adicionais- 6% ( seis 
por cento) do vencimento. 
 
§ 2º- O adicional é devido, a partir do dia imediato àquele 
em que o completar o tempo de serviço exigido. 
 
§3º- O funcionário que exercer, cumulativamente e 
legalmente, mais de um cargo, terá direito ao adicional relativo 
a ambos, não permitida a contagem de tempo de serviço 
concorrente. 
 
§ 4º- Será computado, para efeito deste artigo, o tempo de 
serviço prestado ao Município sob regime de legislação 
trabalhista, e o servidor passa a exercer cargo público do 
Município. 
 
§ 5º- É assegurado o direito ao adicional ao funcionário 
cujo tempo de serviço em outra esfera de Governo já 
tenha sido considerado para o serviço público municipal.” ( 
grifo nosso) 
 
 
 
A Lei Municipal é bem clara em seu artigo 109 caput, ao dispor 

que serão concedidos ao funcionário, por quinquênio de efetivo exercício no 
serviço público municipal, adicionais correspondentes e um percentual do 
vencimento de seu cargo efetivo, e o parágrafo 2º do citado artigo, não deixa 
dúvidas ao estabelecer que o adicional é devido, a partir do dia imediato 
àquele que o funcionário completar o tempo de serviço exigido. 
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Assim, temos no Regime Jurídico do Município de Cachoeira 
de Goiás as seguintes situações: aquelas dispostas no inciso I, do artigo 
supracitado, em que o funcionário ao completar o 1º, 2º, 3º e 4º qüinqüênios, o 
adicional  será de  5% em seu vencimento e as constantes do inciso II, em que o 
funcionário ao completar o 5º , 6º e 7º qüinqüênios, terá direito a um adicional 
que será calculado em 6% do vencimento, que serão devidos a partir do dia 
imediato àquele em que o servidor completar o tempo exigido, ou seja, a cada 
cinco anos de efetivo exercício no serviço público municipal. 

 
 Não há que se falar em hipótese de pagamento de quinquênio 

proporcional, pois a Lei Municipal não prevê a possibilidade de pagamento 
proporcional do adicional por tempo de serviço e ao Administrador Municipal só é 
permitido atuar conforme a lei, nos moldes estabelecidos pelo artigo 37, caput da 
Magna Carta. 

 
 
O artigo 37 da Constituição da República estabelece que: 
 
 
Art. 37-“ A administração pública direta e indireta de qualquer 
dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e 
também, aos seguintes. “( grifo nosso) 
 
[...] 
 
 
Ao agente público só é permitido a realização de condutas que 

estejam previstas em lei. O que a norma jurídica não contemplar ou não permitir 
está vedado ao Administrador Público. 

 
 
Na  obra Princípios Constitucionais Reguladores da 

Administração Pública, Ed. Atlas, Págs. 24/25, o Douto Marino Pazzaglini Filho, 
faz citação da obra de David Araújo e Serrano Nunes acerca do princípio da 
legalidade nos seguintes termos: 

 
 
“ Como observam David de Araújo e Serrano Nunes,  
 
“ a afirmação de que a Administração Pública deve atender à 
legalidade em suas atividades implica a noção de que a 
atividade administrativa é a desenvolvida em nível 
imediatamente infralegal, dando cumprimento às disposições 
da lei. Em outras palavras, a função dos atos da Administração 
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é a realização das disposições legais, não lhe sendo possível, 
portanto, a inovação do ordenamento jurídico, mas tão-só a 
concretização de presságios genéricos e abstratos 
anteriormente firmados pelo exercente da função legislativa.” “ 
 
 
Na obra Manual de Direito Administrativo, Lumen Juris Editora, 

págs. 579/580, o ilustre Doutrinador José dos Santos Carvalho Filho, nos ensina 
acerca de vantagens pecuniárias que: 

 
 
“Vantagens pecuniárias são parcelas pecuniárias acrescidas 
ao vencimento base em decorrência de uma situação fática 
previamente estabelecida na norma jurídica pertinente. Toda 
vantagem pecuniária reclama consumação de certo fato, que 
fica assegurado ao servidor direito subjetivo a receber o valor 
correspondente à vantagem.Esses fatos podem ser das mais 
diversas ordens: desempenho das funções por certo tempo, 
natureza especial da função; grau de escolaridade; funções 
exercidas em gabinete de chefia; trabalho em condições 
anormais de dificuldade, etc. 
São vantagens pecuniárias os adicionais e as gratificações.”  
 
 
Para que o servidor obtenha vantagem pecuniária, há de se 

consumar certo fato que irá assegurar ao servidor o direito subjetivo a receber o 
valor correspondente, que no caso da Lei de Cachoeira de Goiás é o intervalo de 
cinco anos de efetivo serviço público municipal. 

 
 
A 2ª Auditoria, bem como a Douta Procuradoria, comungaram 

com o Parecer exarado pelo Gabinete do Conselheiro Diretor da 2ª AFOCOP; 
 
 
 
Ante o Exposto, 
 
RESOLVE 
 
 
 

                             O Tribunal de Contas dos Municípios, pelos membros 
integrantes de seu Colegiado, manifestar ao ilustre Consulente o entendimento 
de que não é possível a realização de pagamento de qüinqüênio proporcional, 
uma vez que não há previsão legal para que o mesmo seja efetuado e ao Agente 
Público só é permitido a realização de condutas que estejam previstas em lei. 
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Para que haja pagamento da vantagem pecuniária, deverá o servidor ter 
completado 5 anos de efetivo serviço público municipal. 
 

 
 
 
                 À Superintendência de Secretaria para os devidos fins. 
 
 
         TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia aos 20/06/2007. 
 
 
 
 
 
Presidente: 
 
 
Relator: 
 
 
Conselheiros participantes da votação: 
 

1- ----------------------------------------------- 
 
2- ----------------------------------------------- 

 
3- ----------------------------------------------- 

 
4- ----------------------------------------------- 

 
5- ----------------------------------------------- 

 
 
Fui presente:-------------------------------------------, Procurador Geral de Contas. 
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