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ACÓRDÃO AC-CON N. 00012/2016   – TCMGO – PLENO 

 
PROCESSO N. :15356/15 

INTERESSADO :Câmara Municipal de Silvânia  

ASSUNTO :Consulta 

CONSULENTE :Presidente da Câmara Municipal – Sr. Jairo Gomes Machado 

RELATOR :Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 
 
CONSULTA. ESTRUTURAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS DE 
PROVIMENTO EFETIVO. CARGO COM APENAS UMA 
VAGA. PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAL. 
1. Nos planos de cargos e salários, a progressão e a 
promoção são permitidas apenas para cargos de carreira e 
vedadas para cargos isolados. 
2. Através de alteração legislativa será possível tornar um 
cargo isolado em cargo de carreira, mediante sua 
estruturação em classes, desde que sejam mantidos os 
requisitos de provimento, natureza de trabalho ou conteúdo 
ocupacional e atribuições. 
 
 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, processo nº 

15356/15, que tratam sobre consulta formulada pelo Presidente da Câmara 

Municipal de Silvânia, Sr. Jairo Gomes Machado. 

Considerando a Proposta de Decisão nº 263/2016-GABVJ, proferida 

pelo Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo; 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos em Sessão do Tribunal Pleno, diante das razões 

expostas pelo Relator em: 

1. Conhecer da presente consulta, em razão da presença dos 

pressupostos de admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste 

Tribunal; 

2. Estabelecer, para efeito do disposto nesta decisão, a conceituação 

dos seguintes institutos:  
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2.1. Carreira: conjunto de classes funcionais, dispostas em níveis, a 

serem percorridos pelos servidores, num sentido de crescimento funcional; 

2.2. Classe: agrupamento de cargos de igual denominação, que possuem 

as mesmas atribuições e responsabilidades, constituindo-se em degrau de 

ascensão na carreira; 

2.3. Cargos de carreira: aqueles agrupados em classes, dispostas 

segundo a hierarquia do serviço, em vista do grau de responsabilidade e 

complexidade das atribuições; 

2.4. Cargos isolados: aqueles que, embora componham o quadro 

funcional do ente, são estanques quanto ao desenvolvimento na carreira, por não 

possuírem classes ou níveis de evolução; 

2.5. Desenvolvimento na carreira: o seu percurso natural, considerando-

se o caminhar na mesma classe como progressão (desenvolvimento horizontal), e 

a ascensão de uma classe para outra melhor como promoção (desenvolvimento 

vertical); 

2.6. Progressão: percurso do servidor, dentro da mesma classe, 

normalmente através de índices ou padrões, em que a melhoria vai sendo 

materializada por elevação dos vencimentos. 

2.7. Promoção: percurso em que o servidor é alçado de uma classe para 

outra melhor, na mesma carreira; 

3. Responder os questionamentos do consulente, abaixo transcritos, 

nos termos pontuados no subitem 3.1 e 3.2: 

 
1) Em um poder Legislativo Municipal, cuja estrutura de servidores efetivos 
foi criada por Lei, tendo apenas 01 (um) único servidor efetivo para cada 
cargo criado (exemplo: 01 tesoureiro, 01 recepcionista, 01 controlador 
interno, 01 assessor jurídico, 01 arquivista, etc), é possível que o Plano de 
Cargos e Vencimentos deste Poder Legislativo preveja a possibilidade de 
progressão vertical para esses servidores?? Isto é, tendo apenas um 
servidor para cada cargo efetivo criado, haveria a possibilidade de 
progressão na carreira e a consequente previsão de progressão vertical no 
Plano de Cargos e Vencimentos, ou seria apenas a previsão de progressão 
horizontal a estes servidores??  
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2) Uma estrutura administrativa de um dado órgão público, composta 
apenas de cargos isolados poderá, por lei, ser alterada que se adeque à 
realidade das funções desempenhadas, e sejam alteradas para cargos em 
carreira. (sic) 
 

3.1. Não é possível a movimentação do servidor em carreira, quando seu 

cargo de provimento efetivo houver sido criado como cargo isolado, uma vez que 

essa denominação advém da inexistência de classes e, ou, níveis.  

3.2. É possível, diante do ordenamento jurídico, a existência de cargo 

público de provimento efetivo estruturado em carreira, ainda que exista apenas 

uma vaga para seu provimento, posto que o que o caracteriza como de carreira ou 

isolado não é a quantidade de cargos (vagas para provimento), mas sim a sua 

natureza jurídica e se está organizado em classes ou níveis escalonados, de modo 

a possibilitar ao servidor público o desenvolvimento na carreira; 

3.3. É possível, diante do ordenamento jurídico, que um cargo de 

provimento efetivo, inicialmente criado por lei como isolado (sem escalonamento), 

possa, também por lei, passar a ser organizado em carreira, desde que essa 

organização não importe na mudança dos requisitos de provimento, natureza de 

trabalho ou conteúdo ocupacional e atribuições.  

 Determinar que se cumpram as demais formalidades de praxe. 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

em Goiânia, aos  10 dias do mês de agosto de 2016.                      

 
Honor Cruvinel de Oliveira 

Presidente 
Participantes: 
 
Cons. Maria Teresa Garrido Santos                             Cons. Sebastião Monteiro 
 
Cons. Francisco Ramos                                               Cons. Nilo Resende 
 
Cons. Daniel Goulart               Cons. Joaquim de Castro 
 
Cons. Subst. Vasco C. A. Jambo (Relator, não votante) 
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Presente:         Fabrício Macedo Motta                    Ministério Público de Contas 
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