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PROCESSO : 10512/09 
ÓRGÃO   : MUNICÍPIO DE CRISTALINA - FLPS 
ASSUNTO : CONSULTA – GRATIFICAÇÃO ESPECIAL INATIVOS E PENSIONISTAS  
GESTOR  : KLÉBER DE SOUZA ASSIS 

 
 

R E S O L U Ç Ã O  RC  Nº 00035/09 
 
 

Vistos, relatados e discutidos os autos de n. 10512/09 que tratam de consulta 
formulada pelo Gestor do FUNCRISTAL, Kléber de Souza Assis, por meio da qual formula 
indagação, assim perpassada: 

 
“O Município poderia por ato próprio, ou seja, através de lei municipal, 
sancionada pelo senhor Prefeito Municipal, conceder expressamente aos 
servidores inativos e pensionistas vinculados ao Regime Próprio de Previdência 
Municipal – RPPS, uma gratificação especial no valor de R$ 100,00 (cem reais) 
em âmbito geral”. 
  
O Parecer da Assessoria Jurídica que acompanha a consulta assinala que a Lei n. 

9.717/98, art. 1º, III, não poder o RPPS, jamais, “custear despesa que não caracterize como benefício 
previdenciário, uma vez concedido, obviamente, não se aplicará sobre os seus respectivos proventos, quaisquer 
vantagens temporárias concedidas após sua concessão”, sendo tal posicionamento corroborado com os 
arts. 38 e 39 da Orientação Normativa n. 002/09, portanto, manifesta pela ilegalidade da 
suposta norma municipal. 

 
A Auditoria de Avaliação de Atos de Pessoal, no Parecer n. 0022/09, embasando-

se na Lei n. 9.717/98, art. 1º, III; nos arts. 38 e 39 da Orientação Normativa MPS e art. 40, §8º, 
da Constituição Federal exprime: 

 
 “Em análise aos dispositivos supra citados, percebe-se que o RPPS não pode custear despesas 
que não se figurem como benefício previdenciário, ademais, os aposentados e pensionistas 
somente terão a si estendidos, benefícios ou vantagens concedidos aos servidores em atividade. 

 
Destarte, conclui-se que os inativos e pensionistas apenas poderão perceber tal vantagem se a 

mesma for concedida aos ativos, de forma permanente e geral, e houver na aposentadoria a 
paridade total entre estes (ativos e inativos)”. 
 
No Parecer n. 4796/09 a Procuradoria Geral de Contas citando a Lei n. 9.717/98, 

art. 1º, I, II, III; art. 40, §8º, da CF e Orientação Normativa do MPS n. 002/09, conclui que: 
 
1 – o reajuste dos benefícios deve preservar-lhes o valor real o que, por óbvio, não se atinge com a 
concessão linear de valor fixo a todos os beneficiários indistintamente; 
 
2 – é inadmissível a concessão pleiteada pelo Poder Executivo. 
 
É o breve relatório. 
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Continuação da RESOLUÇÃO RC Nº 00035/09 
 
 

Registre-se que embora não possua o consulente a capacidade postulatória exigida 
pelo art. 31 da LOTCM este Tribunal se pronuncia em face a relevância da matéria, de grande 
repercussão no patrimônio do RPPS. 

Quanto ao mérito estou de acordo com as razões e fundamentos esboçados nos 
Pareceres ns. 022/09 e 4796/09. 

Diante do exposto,  

R E S O L V E 

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 
pelos membros de seu Colegiado, manifestar, em resposta ao consulente, o entendimento de 
ser inadmissível a concessão de gratificação especial no valor de R$ 100,00 aos inativos e 
pensionistas vinculados ao RPPS. 

  

 À SUPERINTENDÊNCIA DE SECRETARIA, para as providências 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, aos 23/09/2009 

 
 

Presidente: Cons. Walter Rodrigues                                 Relator: Cons. Virmondes Cruvinel 
 
 

 
 
 

Conselheiros participantes da votação:                      Cons. Paulo Ernani M. Ortegal 
 
 

 
 
 

Cons. Jossivani de Oliveira                       Cons. Maria Tereza Fernandes Garrido 
 

 

 
 
 

Cons. Sebastião M. Guimarães Filho                      Cons. Paulo Rodrigues de Freitas 
 

 
 
 
 
 

Fui presente:__________________________________________ Procurador Geral de Contas 
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