
                                     

__________________________________________________________________________________________ 

 

 Rua 68, nº 727 – CENTRO – FONE: 3216 -6219  –  FAX: 3216 6292  CEP: 74 055 -100 – GOIÂNIA-GO. 
www.tcm.go.gov.br / e-mail: as.vascocicero@tcm.go.gov.br 

1 

 

ACÓRDÃO - CONSULTA Nº 00022/2018 - Técnico Administrativa 

 

PROCESSO N. : 08148/18 

MUNICÍPIO : SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS 

ASSUNTO : Consulta 

CONSULENTE : FREDERICO MARQUES DE OLIVEIRA – Prefeito 

CPF : 865.189.841-04 

RELATOR :Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

EMENTA: CONSULTA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 
ATENDIDOS. VEREADOR LICENCIADO PARA INVESTIR NO 
CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL. OPÇÃO PELO SUBSÍDIO 
DA VEREANÇA. POSSIBILIDADE DESDE QUE PREVISTO NA LEI 
ORGÂNICA MUNICIPAL. REVOGAÇÃO DO ITEM 01 DA 
RESOLUÇÃO CONSULTA RC 014/06. RESOLUÇÕES CONSULTAS 

N.º RC 108/96 E 125/89 ALTERADAS PARCIALMENTE. 

Havendo previsão na Lei Orgânica Municipal será possível o vereador 
licenciar para investir-se no cargo de Secretário Municipal com a 
opção pelo subsídio da vereança, tendo em vista o disposto no inciso 
IX do artigo 29 da CF.  

 

 

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, processo nº 

08148/18, que tratam de consulta formulada pelo Prefeito do Município de Santo 

Antônio de Goiás, solicitando posicionamento desta Corte de Contas sobre a 

possibilidade jurídica de um determinado vereador se afastar e assumir cargo de 

Secretário Municipal, optando pelo subsídio de maior valor. 

Considerando a Proposta de Decisão nº 250/2018 – GABVJ, proferida 

pelo Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo; 
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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. Responder o questionamento do consulente, abaixo transcrito, nos 

termos pontuados no subitem 2.1: 

Possibilidade jurídica de um determinado vereador se afastar e assumir o 

cargo de Secretário Municipal optando pelo subsídio de maior valor? 

2.1 Nos termos do inciso IX do artigo 29 da Constituição Federal e, diante 

dos princípios da simetria, do federalismo, e respeitando a autonomia municipal, 

havendo previsão na Lei Orgânica Municipal, é possível que o vereador se licencie 

do seu cargo eletivo para ser investido no cargo de Secretário Municipal com opção 

pelo subsídio da vereança. 

3. Revogar item 01 da Resolução Consulta RC 014/06 – Senador 

Canedo e, por consequência, alterar a redação do seu item 02, da seguinte 

forma:  

RC Nº 014/06 – Senador Canedo 
 
EMENTA: Vereador licenciado para assumir cargo de Secretário Municipal deverá 
optar por uma das remunerações, sendo vedada a acumulação de subsídios. 
Independentemente da opção, cabe ao Poder Executivo o ônus do pagamento. 
Também não faz jus ao recebimento de parcela indenizatória referente à 
convocação de sessões extraordinárias, pois esta só é devida aos vereadores que 
efetivamente comparecerem às sessões.  C.F., art. 56, I e § 3º, art. 39, § 4º; 
C.E., art. 15, I, § 3º e art. 71, III; RC 201/93. TCM, 12.04.06.(revogado pelo 
Acórdão Consulta AC n.º) 
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EMENTA: Cabe ao Poder Executivo o ônus do pagamento da remuneração do 
vereador licenciado do seu cargo eletivo para ser investido no cargo de Secretário 
Municipal, independentemente de ter firmado opção a opção pelos vencimentos 
deste último cargo. Também não faz jus ao recebimento de parcela indenizatória 
referente à convocação de sessões extraordinárias, pois esta só é devida aos 
vereadores que efetivamente comparecerem às sessões. C.F., art. 56, I e § 3º, art. 
39, § 4º; C.E., art. 15, I, § 3º e art. 71, III; RC 201/93. TCM, 12.04.06. (NR) 
 
Resposta: 
o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, pelos membros integrantes 
de seu Colegiado, manifestar os seguintes entendimentos: 
1 — (revogado); 
2 — Independentemente da opção da remuneração, cabe ao Poder Executivo o 
ônus do pagamento; 
2 — Cabe ao Poder Executivo o ônus do pagamento da remuneração do vereador 
licenciado do seu cargo eletivo para ser investido no cargo de Secretário Municipal, 
independentemente de ter firmado a opção pelos vencimentos deste último cargo 
(NR); 
3 — O pagamento da parcela indenizatória referente à convocação de sessões 
extraordinárias somente é devido aos vereadores que efetivamente comparecerem 
ás sessões, ou seja, vereador licenciado não faz jus à tal parcela. 
 

4. Alterar o texto das Resoluções Consultas n.º RC 108/96 – Santo 

Antônio de Goiás e RC n.º 125/89 – Quirinópolis conforme abaixo: 

RC Nº 108/96 – Santo Antônio de Goiás 
EMENTA: Vereador licenciado para ocupar cargo de Secretário Municipal. Direito 
de optar pela remuneração dos vereadores, sendo que, uma vez feita a opção, 
deverá a mesma permanecer enquanto perdurar sua investidura naquela função. 
TCM, 18.09.96 
 
EMENTA: “Estando previsto na Lei Orgânica Municipal, é possível que o vereador se 
licencie do seu cargo eletivo na Câmara Municipal para ser investido no cargo de 
Secretário Municipal com opção pelo subsídio da vereança, sendo que uma vez feita 
a opção deverá a mesma permanecer enquanto perdurar sua investidura naquela 
função.” (NR) 
Resposta: 
o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, pelos membros integrantes de seu 
Colegiado, adotando os Pareceres da Superintendência Jurídica e La AFOCOP, que 
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passam a fazer parte integrante deste ato Resolutivo manifestar ao ilustre 
consulente o entendimento de que poderá o vereador licenciado, investido nas 
funções de Secretário Municipal de Finanças, optar pelos subsídios que percebem 
os Edis, sendo que, uma vez feita a opção, deverá a mesma permanecer, enquanto 
perdurar a situação de investidura n.::I.qU(':') 1.:":\ fun : ';I:o, Superintendência 
 
Resposta: 
o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, pelos membros integrantes de seu 
Colegiado, adotando os Pareceres da Superintendência Jurídica e da AFOCOP, 
bem como a decisão exarada no Acórdão Consulta n.º ..... manifesta ao ilustre 
consulente o entendimento de que estando previsto na Lei Orgânica Municipal, é 
possível que o vereador se licencie do seu cargo eletivo na Câmara Municipal para 
ser investido no cargo de Secretário Municipal com opção pelo subsídio da 
vereança, sendo que uma vez feita a opção deverá a mesma permanecer enquanto 
perdurar sua investidura naquela função.” (NR). 
 
RC Nº 125/89 – Quirinópolis 
EMENTA: O Vereador licenciado poderá exercer cargo de Secretário Municipal, 
sendo-lhe facultado optar pela remuneração do mandato eletivo, devendo o ônus 
ser coberto pelo Poder Executivo. CCM, 05.07.89. 
 
EMENTA: Estando previsto na Lei Orgânica Municipal, é possível que o vereador 
se licencie do seu cargo eletivo na Câmara Municipal para ser investido no cargo 
de Secretário Municipal com opção pelo subsídio da vereança, devendo o ônus ser 
coberto pelo Poder Executivo. (NR) 
 
Resposta: 
 
RESOLVE 
o CONSELHO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, pelos membros integrantes de seu 
Colegiado, tendo em vista os pronunciamentos da Procuradoria Geral da Fazenda e 
da Auditoria Financeira e Orçamentária, manifestar ao consulente o entendimento de 
que o Vereador, devidamente licenciado, com fundamento nas disposições 
combinadas dos artigos 29, VII, 56,1 e § 39 da Constituição Estadual e inciso IV do 
art. 52 da Lei Orgânica dos Municípios, poderá ocupar cargo de confiança no âmbito 
do Poder Executivo, sendo-lhe facultado optar pela remuneração do mandato 
eletivo, devendo o ônus de tal opção ser coberto pelo Poder Executivo. 
 
Resposta: 
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RESOLVE 
o CONSELHO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, pelos membros integrantes de seu 
Colegiado, tendo em vista os pronunciamentos da Procuradoria Geral da Fazenda e 
da Auditoria Financeira e Orçamentária, bem como a decisão exarada no Acórdão 
Consulta n.º ..... manifestar ao consulente o entendimento de que estando previsto 
na Lei Orgânica Municipal, é possível que o vereador se licencie do seu cargo eletivo 
na Câmara Municipal para ser investido no cargo de Secretário Municipal com opção 
pelo subsídio da vereança, devendo o ônus ser coberto pelo Poder Executivo 
 

5. As demais questões abordadas nas Resoluções Consultas acima 

mencionadas devem ser mantidas uma vez que não foram objeto do 

questionamento formulado nestes autos. 

6. 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, 
14 de novembro de 2018. 

 
Presidente: Joaquim Alves de Castro Neto 
Relator: Vasco Cícero Azevedo Jambo. 
Presentes os conselheiros: Cons. Daniel Augusto Goulart, Cons. 

Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de Castro Neto, Cons. Nilo Sérgio de 
Resende Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz, Cons. Sub. Irany de 
Carvalho Júnior, Cons. Sub. Maurício Oliveira Azevedo, Cons. Sub. Vasco Cícero 
Azevedo Jambo e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador 
Regis Gonçalves Leite. 

Votação: 
Votaram(ou) com o Cons. Sub.Vasco Cícero Azevedo Jambo: Cons. 

Daniel Augusto Goulart, Cons. Francisco José Ramos, Cons. Joaquim Alves de 
Castro Neto, Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto, Cons. Sérgio Antônio Cardoso de 
Queiroz, Cons. Sub.Irany de Carvalho Júnior. 
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PROPOSTA DE DECISÃO N. 250/2018 – GABVJ 

PROCESSO N. : 08148/18 

MUNICÍPIO : SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS 

ASSUNTO : Consulta 

CONSULENTE : FREDERICO MARQUES DE OLIVEIRA – Prefeito 

CPF : 865.189.841-04 

RELATOR :Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo 

 

RELATÓRIO  

Versam os presentes autos sobre consulta formulada pelo Exmo. Sr. 

Frederico Marques de Oliveira, Prefeito do Município de Santo Antônio de Goiás, 

solicitando posicionamento desta Corte de Contas sobre a possibilidade jurídica de 

um determinado vereador se afastar e assumir cargo de Secretário Municipal, 

optando pelo subsídio de maior valor. 

2. Vieram os autos instruídos inicialmente com documentos de fls. 1/68, 

contendo, dentre outros documentos, a petição inicial da consulta e parecer jurídico 

do órgão de assessoria técnica da autoridade consulente. 

3. Inicialmente, por meio do Despacho nº 243/2018 – GABVJ (fl. 69), 

foram os autos encaminhados à Divisão de Documentação e Biblioteca, no intuito de 

que se informasse a existência de resolução/acórdão respondendo matéria 

semelhante. 

4. Conforme Despacho nº 139/2018 (fl. 71), a supracitada divisão 

encaminhou o documento de fls. 70, contendo ementa de resoluções/acórdãos desta 
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Corte de Contas que abordam a possibilidade de afastamento de vereador para 

assumir cargo de secretário municipal e de fazer opção por uma das remunerações. 

5. Por meio do Despacho nº 290/2018 (fl. 72/73), esta relatoria 

encaminhou os autos à unidade técnica para análise e emissão de sua manifestação 

conclusiva. 

I – DA MANIFESTAÇÃO DO ÓRGÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA/JURÍDICA DA 

AUTORIDADE CONSULENTE 

6. Em observância ao previsto no art. 31, § 1.º, da Lei Orgânica do 

TCMGO1, a presente consulta foi instruída com o parecer técnico do órgão de 

assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente. 

7. Conforme Parecer Jurídico de fls. 2/3, concluiu-se que: 

“Pelo exposto, opina esta assessoria, pela não possibilidade de optar pelo 
subsídio de vereador, por não ter respaldo legal.” 

 

II – DA MANIFESTAÇÃO DA SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO 

8. Encaminhados os autos à unidade técnica competente, exarou esta o 

Certificado nº 2105/2018 (fls. 74/77), mediante o qual se manifestou nos termos 

abaixo transcritos: 

II. FUNDAMENTAÇÃO 
2.1. Da admissibilidade   
São requisitos da consulta, nos termos do art. 31 da LOTCM c/c art. 199 do 
regimento interno:  
a)  legitimidade ativa;  

                                                           
1 § 1º As consultas devem conter a indicação precisa do seu objeto, ser formuladas articuladamente e 

instruídas com parecer do órgão de assistência técnica ou jurídica da autoridade consulente. 
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b) a indicação precisa do seu objeto;  
c) estar redigida de forma articulada;  
d) instrução do pedido com parecer do órgão de assistência técnica ou 
jurídica da autoridade consulente;   
e)  versar sobre tese jurídica abstrata; 
f) inexistência de manifestação prévia do Tribunal sobre o tema. 
 
A consulta contém a indicação de seu objeto, está redigida de forma 
articulada, foi devidamente instruída com o parecer jurídico e não existe 
manifestação prévia do TCMGO sobre o tema.  
Ainda, conforme previsto no art. 31, inciso I, da LOTCM, prefeito é parte 
legítima para efetuar consultas nesta Corte de Contas.  
Diante disso, a SAP manifesta-se pelo CONHECIMENTO da consulta.  
Ultrapassada essa análise preliminar, passa-se ao mérito. 
 
2.2. Do mérito  
O consulente pleiteia que esta Corte manifeste sobre o seguinte 
questionamento:  
“É possível o afastamento de vereador do exercício do mandato eletivo, para 
assumir o cargo de secretário municipal, optando pelo maior subsídio? ‘  
Preliminarmente, no que tange à possibilidade do afastamento de parlamentar 
do exercício do mandato eletivo para assumir o cargo de secretário municipal, 
o art. 56, inciso I, da Constituição Federal, assim dispõe:  
“Art. 56 – CF/88 -  Não perderá o mandato o Deputado ou Senador: 
I -  investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, 
Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de 
capital ou chefe de missão diplomática temporária;  
§ 3º Na hipótese do inciso I, o Deputado ou Senador poderá optar pela 
remuneração do mandato. “ (grifo nosso) 
 
Por sua vez, o art. 15, inciso I, § 3°, da Constituição do Estado de Goiás, 
reproduz, na íntegra, as disposições da Carta Magna supracitadas, a serem 
aplicada aos deputados estaduais.  
“ Art. 15 – CE/GO - Não perderá o mandato o Deputado Estadual que estiver: 
I - Investido no cargo de Ministro de Estado, de Governador de Território ou 
de Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura da 
Capital ou de chefe de missão diplomática temporária; 
§ 3º - Na hipótese do inciso I, o Deputado poderá optar pela 
remuneração do mandato. – grifou-se 
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Partindo-se da premissa disposta no art. 29, IX, de que as “proibições e 
incompatibilidades, no exercício da vereança, são similares, no que couber, 
ao disposto na CF/88 para os membros do Congresso Nacional e na 
Constituição do respectivo Estado para os membros da Assembleia 
Legislativa”, resta claro que a lei orgânica deve disciplinar a matéria à luz do 
estabelecido na CF/88.  
Essa é a interpretação feita pelo Supremo Tribunal Federal (STF): 
Em virtude do disposto no art. 29, IX, da Constituição, a lei orgânica 
municipal deve guardar, no que couber, correspondência com o modelo 
federal acerca das proibições e incompatibilidades dos vereadores. 
Impossibilidade de acumulação dos cargos e da remuneração de vereador e 
de secretário municipal. Interpretação sistemática dos arts. 36, 54 e 56 da CF. 
[RE 497.554, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 27-4-2010, 1ª T, DJE de 14-
5-2010. ] – grifou-se 
De outra sorte, o art. 71 da Carta Estadual, manda também aplicar aos 
vereadores as regras atinentes às incompatibilidades dos Deputados 
Estaduais, in verbis:  
“Art. 71. Os Vereadores são invioláveis, no exercício do mandato e na 
circunscrição do Município, por suas opiniões, palavras e votos, aplicando-
se-lhes as proibições e as incompatibilidades, no exercício da vereança, 
similares, no que couber, ao disposto na Constituição da República para os 
membros do Congresso Nacional e nesta Constituição para os membros da 
Assembleia Legislativa. ” Grifo nosso.  
 
Com efeito, os impedimentos ou incompatibilidades para o exercício de 
mandato de vereador devem constar expressamente da lei orgânica municipal 
(LOM), não se aplicando automaticamente as regras da Constituição Federal 
aos edis.  
Como exemplo, pode-se citar a LOM de Santo Antônio de Goiás, também 
reproduziu tal possibilidade de afastamento do vereador, já sob a 
denominação de licença, consoante artigos descritos abaixo (original sem 
grifos):  
Art. 45 - LO/Santo Antônio de Goiás – Vereador poderá licenciar-se:  
 (...) IV – para investidura no cargo de Secretário Municipal.  
§ 1º - Não perderá o mandato de vereador investido no cargo de 
Secretário Municipal, desde que licencie do cargo do exercício do mandato.  
(...) 
 Art. 46 – LO/Santo Antônio de Goiás (...)  
§ 1º - Na hipótese do inciso IV, do art. 45, o vereador poderá optar pela 
remuneração da vereança.  
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Vê-se, portanto, inexistir dúvida quanto à possibilidade de parlamentar 
afastar-se do mandado eletivo, para o exercício de cargo no Poder Executivo, 
dentre eles, o de Secretário Municipal.   
Registra-se, por oportuno, em atenção ao princípio da legalidade – que é de 
fundamental importância no âmbito da Administração Pública – as situações 
envolvendo o pagamento de subsídios de vereadores afastados dos cargos 
nas mais diversas situações, bem como a convocação de suplentes de 
vereadores, devem estar devidamente regulamentadas na Lei Orgânica do 
Município e no Regimento Interno da Câmara Municipal, em estrita 
consonância com a Constituição Federal de 1988.   
Ademais, destaca-se que os vereadores não se ligam ao município por 
relações de emprego. Na medida em que os edis são agentes políticos 
eletivos investidos de mandato legislativo de quatro anos, estão submetidos a 
normas específicas para sua escolha, investidura, posse, impedimentos, 
incompatibilidades, atribuições, prerrogativas, remuneração, licença, 
responsabilidades e condutas, previstas na Constituição Federal; na Lei 
Orgânica local e no Regimento Interno respectivo. 
Quanto à possibilidade de vereador optar pelo subsídio maior quando do 
afastamento para o exercício do cargo de Secretário Municipal, a Resolução 
Consulta nº 014/2006, responde ao questionamento formulado pelo 
consulente, conforme se constata de sua ementa, abaixo transcrita: 
RC nº 014/06 – Senador Canedo 
EMENTA: Vereador licenciado para assumir cargo de Secretário 
Municipal deverá optar por uma das remunerações, sendo vedada a 
acumulação de subsídios. Independentemente da opção, cabe ao Poder 
Executivo o ônus do pagamento.  
Também não faz jus ao recebimento de parcela indenizatória referente à 
convocação de sessões extraordinárias, pois esta só é devida aos vereadores 
que efetivamente comparecerem às sessões. 
C.F., art. 56, I e § 3º, art. 39, § 4º; C.E., art. 15, I, § 3º e art. 71, III; RC 201/93 
TCM, 12.04.06 
 
Em que pese a fundamentação do qual esse entendimento (de 2006) se 
embasara tenha se sustentado em norma revogada da Constituição do 
Estado de Goiás (art. 71, III), o caso trazido aos autos não demanda 
reformulação do entendimento pela Corte, em vista da nova redação dada ao 
art. 71, pela Emenda Constitucional nº 46, de 09 de setembro de 2010, na 
medida em que não houve modificação material da vontade precípua do 
Constituinte Estadual.  
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O artigo revogado da Constituição do Estado de Goiás (art. 71, III) 
determinava que aos Vereadores seriam extensíveis as mesmas regras 
aplicáveis aos Deputados Estaduais no tocante às licenças e afastamentos, 
remunerados ou não.  
Com efeito, conquanto a Emenda Constitucional nº 46, de 09 de setembro de 
2010, tenha dado nova redação ao art. 71, continuam “os Vereadores 
invioláveis, no exercício do mandato e na circunscrição do Município, por 
suas opiniões, palavras e votos, aplicando-se-lhes as proibições e as 
incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no que couber, 
ao disposto na Constituição da República para os membros do 
Congresso Nacional e nesta Constituição para os membros da 
Assembleia Legislativa.” 
Dessa forma, realizando-se interpretação sistemática de todas normativas 
expostas, conclui-se que o mandamento disposto no art. 56, inciso I, da 
Constituição Federal, reproduzido, obrigatoriamente, em razão do 
princípio da simetria2, também na Constituição Estadual de Goiás (art. 
15, inciso I), são exceções ao princípio da incompatibilidade entre cargos e 
funções (art. 55 da CF/883) portanto, plenamente aplicáveis, no caso em 
debate (no exercício de vereança), por força autorizativa dos arts. 29, 
inciso IX da CF/88 c/c 71, caput, da CE/GO.  

                                                           
2 Segundo DULTRA, deve-se entender que pelo Princípio da Simetria, tanto as Constituições Estaduais, bem 

como as Leis Orgânicas Municipais deverão seguir o modelo estatuído na Constituição Federal para aquele 

dispositivo simétrico (DULTRA, Luciano. Direito Constitucional para OAB. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012).  

3 Art. 55. Perderá o mandato o Deputado ou Senador:  

I - que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo anterior; 

II - cujo procedimento for declarado incompatível com o decoro parlamentar; 

III - que deixar de comparecer, em cada sessão legislativa, à terça parte das sessões ordinárias da Casa a 

que pertencer, salvo licença ou missão por esta autorizada; 

IV - que perder ou tiver suspensos os direitos políticos; 

V - quando o decretar a Justiça Eleitoral, nos casos previstos nesta Constituição;  

VI - que sofrer condenação criminal em sentença transitada em julgado.  

§ 1º - É incompatível com o decoro parlamentar, além dos casos definidos no regimento interno, o abuso das 

prerrogativas asseguradas a membro do Congresso Nacional ou a percepção de vantagens indevidas. 

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, a perda do mandato será decidida pela Câmara dos Deputados ou pelo Senado 

Federal, por maioria absoluta, mediante provocação da respectiva Mesa ou de partido político representado no Congresso 

Nacional, assegurada ampla defesa.  (grifo nosso).  
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Por conseguinte, o constituinte federal e estadual, além de impedir que os 
deputados federais, os senadores e os deputados estaduais percam seus 
mandatos (nos casos em que assumam cargos de Secretário de Estado), 
desde que licenciem do exercício do mandato, permite a estes parlamentares 
o direito de opção entre a remuneração concernente ao novo ofício ou 
continuem a perceber os subsídios referentes ao cargo de parlamentar da 
qual se licenciaram, conforme art. 56, inciso I, § 3º da Constituição da 
República e art. 15, inciso I, § 3º da Constituição Estadual de Goiás.  
Ante ao exposto, à vista da clareza do texto constitucional, e, considerando o 
princípio da simetria, tanto na seara federal, como na estadual e municipal, os 
agentes políticos do Poder Legislativo (no caso em tela, os vereadores), 
desde que licenciados para ocupar cargo de secretário municipal, poderão 
optar pelo subsídio do cargo de Secretário ou pelo subsídio do cargo eletivo; 
não sendo lícito, em qualquer hipótese, evidentemente, o acúmulo das duas 
remunerações.  
Frise-se que ao teor da RC nº 014/06, independentemente da opção, cabe ao 
Poder Executivo o ônus do pagamento. 

 

II – DA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS 

9. O Ministério Público de Contas, por meio do Parecer nº 2859/2018 (fls. 

78/83), manifestou-se no mesmo sentido da Unidade Técnica concernente a 

possibilidade do vereador afastado do cargo para assumir o cargo de secretário 

optar pelo maior subsídio, contudo, acrescentou a necessidade da Lei Orgânica 

Municipal prever esta possibilidade, conforme abaixo transcrito: 

a) Da admissibilidade da consulta 
Em consonância com a manifestação da Unidade Técnica, o Ministério Público 
de Contas opina pela admissibilidade da Consulta, pois estão presentes os 
requisitos do art. 31, I, §§ 1° e 3º, da lei n° 15.958/2007, a saber: formulação por 
autoridade competente, no caso, o Prefeito; indicação precisa do seu objeto; 
juntada de parecer da assessoria jurídica municipal. 
b) Da autonomia municipal e da ausência de competência legislativa 
estadual para tratar sobre remuneração de agente público municipal 
O questionamento veiculado na presente Consulta, acrescido da questão 
apresentada pelo Conselheiro Relator, passa por uma análise com o objetivo de 
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delimitar o âmbito da atuação legislativa estadual para disciplinar questões 
relacionadas aos municípios situados em seu território. 
A Constituição Federal de 1.988 implementou o Federalismo Cooperativo, 
momento em que o Município foi alçado ao status de ente federado, dotado de 
autonomia e seus consectários: auto-organização ou normatização própria, por 
meio de suas Leis Orgânicas e legislação municipal; autogoverno, com Poderes 
Executivo e Legislativo próprios e autoadministração, consistente no exercício 
de suas competências legislativas, administrativas e tributárias. 
Nesse ínterim, afigura-se pertinente a seguinte lição doutrinária a respeito de 
normas da Constituição Estadual que venham a tratar sobre o sistema 
remuneratório dos agentes políticos locais: 
Referimo-nos, em especial, aos princípios sensíveis e aos princípios 
estabelecidos. Dentre os primeiros é que vamos encontrar um norte a ser 
seguido pelos Estados: o princípio da autonomia municipal. 
Tal princípio (verte-se na norma escrita no artigo 34, VII, “c”, da Constituição 
Federal de 1988) revela que os Estados devem respeitar as funções 
organizatórias situadas na região autonômica conferida pelo Constituinte aos 
municípios. Ou seja, embora grande parte da comunidade pensante nacional 
ainda não tenha assimilado a regra, o fato é que se assiste, de modo visível, 
a ofensas perpetradas contra a autonomia municipal. 
Com isso, tem-se como resultado prático que os Estados, ao fazer valer 
o seu poder organizatório (que, no particular, é idêntico àquele que o 
constituinte conferiu ao município), não podem invadir a região de 
autodeterminação municipal, edificada pelos legisladores de 1988 em 
prol da comuna local. 
(…) 
Basta o leitor percorrer os olhos sobre as demais regras escritas no art. 
29 mencionado para concluir que a competência estadual (notadamente 
o poder de autoconstituição) passa longe das matérias ali tratadas. 
Enfim, o sistema remuneratório dos agentes políticos locais é tema afeto 
à disciplina primária da Constituição Federal, da Lei Orgânica Municipal, 
leis subalternas a ela, e - no geral - não toca a qualquer regramento feito 
por Estados. (SANTANA, Jair Eduardo. Subsídios de agentes políticos 
municipais. Belo Horizonte: Fórum, 2012, p. 54/55) – grifou-se 
Assim, ainda que estivesse em vigor a redação anterior do art. 71, III, da 
Constituição Estadual, cujo teor era no sentido de se estender aos vereadores 
goianos as regras pertinentes às licenças e afastamentos dos Deputados 
Estaduais, entende o Parquet de Contas que a solução consentânea com o 
ordenamento jurídico seria a de se admitir que o secretário municipal optasse 
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pelo subsídio de vereador apenas quando a Lei Orgânica incorporasse previsão 
nesse sentido.  
Dessa forma, com base nos fundamentos jurídicos retrocitados, o Ministério 
Público de Contas considera oportuno que o TCM/GO reavalie a sua Resolução 
Consulta anterior, RC nº 014/06, especialmente quanto às razões de decidir 
fundamentadas na possibilidade de que o vereador em exercício da função de 
secretário opte, independentemente de previsão na Lei Orgânica, pelo subsídio 
da vereança. Isso porque, conforme se expôs, cuida-se de matéria de 
competência legislativa municipal, por intermédio de sua Lei Orgânica, de modo 
que não competia ao Estado discipliná-la. 
c) Lei Orgânica pode facultar ao vereador a opção pelo subsídio da 
vereança quando afastado para ocupar o cargo de secretário municipal 
A respeito das matérias que devem ser disciplinadas em Lei Orgânica, o art. 29, 
da Constituição Federal dispõe, in verbis: 
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com o 
interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da 
Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos 
nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes 
preceitos: 
(...) 
IX - proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no 
que couber, ao disposto nesta Constituição para os membros do Congresso 
Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros da 
Assembleia Legislativa; 
Logo, no que concerne às incompatibilidades e impedimentos dos vereadores, 
inclusive quanto às licenças e afastamentos, cuida-se de matéria a ser 
disciplinada pela Lei Orgânica Municipal, visto que o tratamento conferido aos 
Deputados e Senadores não foi estendido pela Constituição Federal, de forma 
direta e automática, aos edis.  
Ao tratar do assunto, a Lei Orgânica deverá guardar simetria com os textos 
das Constituições Federal e Estadual, dos quais se extraem, 
respectivamente, que: 
Art. 56 - Não perderá o mandato o Deputado ou Senador: 
I - investido no cargo de Ministro de Estado, Governador de Território, 
Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura de 
Capital ou chefe de missão diplomática temporária; 
§ 3º - Na hipótese do inciso I, o Deputado ou Senador poderá optar pela 
remuneração do mandato. – grifou-se 
Art. 15 – Não perderá o mandato o Deputado Estadual que estiver: 
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I - Investido no cargo de Ministro de Estado, de Governador de Território ou 
de Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura da 
Capital ou de chefe de missão diplomática temporária; 
§ 3º - Na hipótese do inciso I, o Deputado poderá optar pela 
remuneração do mandato. – grifou-se 
A doutrina ensina que a Lei Orgânica, ao tratar sobre a  possibilidade de 
afastamento para ocupar cargo de secretário municipal, deve seguir o 
regramento estipulado pela Constituição Federal aos Deputados e Senadores e 
pela Constituição Estadual aos membros da Assembleia Legislativa, conforme 
elucidam os seguintes fragmentos: 
Devem constar nas leis orgânicas municipais as proibições e 
incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, no que couber, 
ao disposto na Carta Magna para os deputados federais e senadores e, 
na Constituição do respectivo Estado, para os deputados estaduais. 
Daí aplicar-se similarmente aos vereadores o art. 54 do Texto Maior, 
dentre outros dispositivos que contemplem proibições e  
incompatibilidades. (BULOS, Uadi Lammêgo. Curso de Direito 
Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2011, p. 938) – grifou-se 
Impedimentos constitucionais do vereador são, também, ocupar cargo em 
comissão e aceitar emprego ou função no âmbito da Administração direta ou 
indireta de qualquer entidade (art. 29, IX, c/c art. 54). Quanto à possibilidade 
do exercício de cargo de secretário municipal a Constituição da 
República não proíbe, admitindo-a por similaridade com os cargos que 
enumera para os membros do Congresso Nacional (art. 29, IX), embora 
no âmbito municipal seja altamente inconveniente que o vereador se 
torne um subordinado do prefeito sem perda de seu mandato. 
(MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. São Paulo: Malheiros, 
2008, p. 108) – grifou-se 
O Supremo Tribunal Federal também já se manifestou nesse mesmo sentido, 
nos termos da ementa a seguir: 
EMENTA: RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 
VEREADOR. SECRETÁRIO MUNICIPAL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS E 
VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO 
DOS RECURSOS. 
I - Em virtude do disposto no art. 29, IX, da Constituição, a lei orgânica 
municipal deve guardar, no que couber, correspondência com o modelo 
federal acerca das proibições e incompatibilidades dos vereadores. 
II - Impossibilidade de acumulação dos cargos e da remuneração de vereador 
e de secretário municipal. 
III - Interpretação sistemática dos arts. 36, 54 e 56 da Constituição Federal. 
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IV - Aplicação, ademais, do princípio da separação dos poderes. 
V - Recursos extraordinários conhecidos e providos. (RE n° 497.554, Rel. 
Min. Ricardo Lewandowski, j. 27/04/2010, 1ª T., DJE 14/05/2010) – grifou-se 
Oportuna a transcrição de fragmentos do voto condutor do acórdão proferido no 
julgado supracitado, vez que bastante elucidativo, in verbis: 
A dicção do texto constitucional é clara ao estabelecer que a lei orgânica 
municipal deverá observar, no que couber, as mesmas proibições e 
incompatibilidades que dizer respeito aos deputados e senadores. A disciplina 
dessas proibições e incompatibilidades que dizem respeito aos deputados e 
senadores. A disciplina dessas proibições e incompatibilidades encontra-se 
no art. 54, da CF, vazado nos seguintes termos: 
“Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão: 
I- desde a expedição do diploma: 
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, 
empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária 
de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes; 
b)  aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de 
que sejam demissíveis “ad nutum”, nas entidades constantes da alínea 
anterior; 
II- desde a posse: 
a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor 
decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer 
função remunerada; 
b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis ad nutum, nas 
entidades referidas no inciso I, ‘a’; 
c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se 
refere o inciso I, ‘a‘; 
d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo” 
Verifica-se, pois, que a Carta Magna proíbe, expressamente, que os membros 
do Congresso Nacional, desde a posse, ocupem cargo ou função demissível 
ad nutum em pessoa jurídica de direito público. 
Por sua vez, o art. 56, I, da Constituição Federal, estabelece que o deputado 
ou senador não perderá o seu mandato quando “investido no cargo de 
Ministro de Estado, Governador de Território, de Prefeitura de Capital ou 
chefe de missão diplomática temporária”, acrescentado o § 3º do mesmo 
artigo que, nessa hipótese, poderá o parlamentar optar pela remuneração do 
mandato. 
Não há dúvida, é verdade, que o parlamentar, seja ele federal, estadual ou 
municipal, somente poderá assumir cargo ou função demissível ad nutum em 
pessoa jurídica de direito público nas hipóteses previstas no citado inciso I do 
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art. 56, que se apresenta como exceção à regra de proibição disposta no art. 
54, II, b. Contudo, o que a Carta Política veda é a acumulação desses cargos, 
como se infere do disposto no §1° do mesmo art. 56, que determina a 
convocação do suplente no caso de investidura do titular nos cargos previstos 
nesse dispositivo. 
Disso decorre que, ao assumir um dos cargos previstos no inc. I do art. 56, 
deverá o parlamentar licenciar-se de suas funções do legislativo. 
Tais preceitos decorrem do princípio da separação dos poderes, uma 
vez que não se pode admitir que um parlamentar exerça sua função no 
legislativo e, ao mesmo tempo, esteja subordinado ao Chefe do 
Executivo, por ocupar cargo demissível ad nutum. 
No âmbito municipal, a Constituição Federal fez uma única ressalva, 
permitindo que o servidor público acumule a função que exerce e a respectiva 
remuneração com o cargo de vereador, desde que haja compatibilidade de 
horários (art. 38, III). 
É certo que, segundo Hely Lopes Meirelles, os impedimentos ou 
incompatibilidades para o exercício do mandato de vereador devem 
estar expressamente previstos na lei orgânica municipal, não se 
aplicando automaticamente as regras da Constituição Federal aos edis. 
Mas a lei orgânica, segundo entende o referido mestre, deve disciplinar tais 
incompatibilidades à luz do que estabelece a Constituição Federal. 
Nada impede, pois, que a lei orgânica permitir que um vereador exerça o 
cargo de secretário municipal, de forma similar ao que dispõe a art. 56, I, da 
CF. 
(...) 
É certo, de um lado, que a lei orgânica municipal deve guardar 
correspondência com o art. 56 da Constituição, o qual permite ao membro do 
Congresso Nacional ocupar certos cargos, vedando a acumulação deste com 
o mandato eletivo, nos termos do seu § 1°. 
Não é menos correto, de outra banda, que o princípio da separação dos 
poderes, por força do princípio da simetria, também se aplica aos municípios, 
razão pela qual se impõe a observância das demais disposições do art. 56 da 
CF. 
Por via de consequência, afigura-se contrária ao texto magno a interpretação 
dada pelo Tribunal a quo no tocante à possibilidade de acumulação dos 
cargos de vereador e de secretário municipal, porquanto o parlamentar não 
se licenciou da Câmara Municipal para exercer outras funções junto ao Poder 
Executivo local. 
Esse entendimento é corroborado por José Afonso da Silva, que ensina o 
seguinte: 
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“As incompatibilidades funcionais são regras que interditam o exercício 
cumulativo do mandato e do cargo, função ou emprego público ou 
paraestatal. Não são, porém, meras restrições administrativas ao exercício do 
mandato, pois têm dupla finalidade: uma, na defesa do interesse e da própria 
moralidade da Administração Pública, como nota Tito Costa 
(Responsabilidade de Prefeitos e Vereadores, p. 218); outra, mais importante, 
consistente em assegurar a liberdade de ação do eleito e em garantir a 
separação de poderes, já que uma Câmara não pode comportar membros 
que sejam, ao mesmo tempo, subordinados ao Executivo (Union 
Interparlamenteire, Parlaments, p. 40, Paris, 1961). Por isso mesmo, é 
universal o princípio da incompatibilidade entre o mandato parlamentar e a 
função pública onde vigore um sistema governamental fundado na teoria da 
separação dos poderes. 
(...) 
A questão que se coloca agora em face da nova sistemática quanto a saber 
se a lei orgânica do Município pode legitimamente admitir que o Vereador 
ocupe qualquer cargo em comissão, ou se apenas será válida a permissão 
relativamente ao cargo de Secretário Municipal. Quanto a este, não me 
parece haver dúvida sobre a legitimidade da investidura, licenciando-se da 
vereança, de acordo com o modelo federal e estadual. A licença é rigor 
em respeito ao princípio da separação dos poderes.”  (grifos nossos) 
Destarte, conforme as lições do ilustre professor, não é concebível, do ponto 
de vista constitucional, a possibilidade de que alguém possa exercer, 
simultaneamente, as funções de legislador e aqueles inerentes a um cargo 
que integra o Poder Executivo. 
Embora a Lei Orgânica do Município de Bituruna não tenha repetido o 
disposto no art. 56, §1º, da C (sic), que impõe o afastamento do parlamentar 
nomeador para um dos cargos do art. 56, I, a norma do texto federal deve ser 
aplicada ao caso pelo princípio da simetria. 
De registrar-se, ademais, que a Carta Magna, em seu art. 55, I, prevê a perda 
do mandato de deputado ou senador que infringir quaisquer das proibições 
estabelecidas no art. 54, que dispõe sobre as referidas incompatibilidades, 
norma essa, inclusive, reproduzida no art. 44 da Lei Orgânica do Município de 
Bituruna. 
A deliberação acerca de tais impedimentos e incompatibilidades, na 
lição de Hely Lopes Merelles, é de competência privativa da Câmara 
Municipal. Esse entendimento, todavia, mantém plena compatibilidade com o 
modelo federal, conforme a regra do art. 55, §2°, da CF. 
É bem verdade que não cabe ao Judiciário declarar a perda do cargo de 
parlamentar que infringir as normas relativas a impedimentos ou 
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incompatibilidades. Mas lhe é lícito, porém, pronunciar-se sobre a 
constitucionalidade da acumulação dos cargos de vereador e de secretário 
municipal. 
Nesse aspecto, verifico, com fundamento em tudo quanto acima exposto, que 
tal acumulação é vedada pelo texto constitucional, assim, merecendo subsistir 
a condenação imposta ao recorrido pelo Tribunal de Contas estadual. 
Por fim, não prospera o argumento segundo o qual, como o recorrido não fez 
a opção a que se refere o art. 56, I, da C (sic), não seria obrigado a restituir os 
valores ilegalmente recebidos. 
Com efeito, omissão quanto à referida opção não permite que o parlamentar 
investido no cargo de secretário perceba as duas remunerações. A 
Constituição, à evidência, permite a opção por uma das remunerações, mas 
não a acumulação delas. 
Do mesmo modo, a doutrina analisa a correlação entre os princípios da simetria 
e da separação dos poderes, conforme consta do trecho a seguir, que versa 
sobre a organização do Estado, mas cujas razões igualmente se aplicam para a 
auto-organização dos Municípios, in verbis: 
A Organização do Estado e o Princípio da Simetria. Certo é que devemos 
levar em consideração, no exercício das competências por parte dos entes, 
não só as repartições típicas do federalismo, mas também o princípio da 
separação dos poderes. Assim sendo, o STF já declarou em várias 
oportunidades a inconstitucionalidade de normas constitucionais e 
infra-constitucionais de Estados-membros e também de normas 
municipais por desobediência à separação dos Poderes, externalizada 
no art. 2º da CR/88. A base de tal postura encontra-se no intitulado 
princípio da Simetria, que determina o dever do constituinte estadual, ou 
mesmo do legislador infraconstitucional dos entes federativos, respeitar 
de forma rigorosa e fiel (tanto quanto possível) as opções de 
organização e de relacionamento entre os Poderes alocados na 
Constituição da República de 1988. (FERNANDES, Bernardo Gonçalves. 
Curso de Direito Constitucional. Salvador: JusPODIVM, 2016, p. 868.)  
Portanto, pelos princípios da separação dos poderes e da simetria, a regra geral 
do o art. 54, II, b, é de observância obrigatória, independentemente de previsão 
na Lei Orgânica, de modo que. em regra, é vedada a acumulação remunerada 
do cargo de vereador e de secretário municipal. Porém, é possível a exceção, 
mediante previsão na Lei Orgânica, para investidura no cargo de Secretário 
Municipal, com opção pela remuneração da vereança, nos termos do art. 29, IX, 
§ 3°, da Constituição Federal. 
Nessa mesma toada, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, ao enfrentar a 
questão, entendeu que, havendo previsão na Lei Orgânica, é direito do vereador 
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exercer o cargo de secretário e optar pelo subsídio da vereança, conforme 
consta da ementa a seguir: 
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - VEREADOR DO MUNICÍPIO DE 
LAGAMAR NOMEADO PARA O CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL - 
EXERCÍCIO DO DIREITO DE OPÇÃO PELO SUBSÍDIO DA VEREANÇA - 
GARANTIA ASSEGURADA PELA LEI ORGÂNICA LOCAL - INVOCAÇÃO 
PELA CÂMARA DOS VEREADORES DE ALCANCE DO TETO COM O 
PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL - INVIABILIDADE DE PREJUÍZO 
AO DIREITO DO PARTICULAR - VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES 
INICIAIS - EXISTÊNCIA - FUNDADO RECEIO DE DANO IRREPARÁVEL OU 
DE DIFÍCIL REPARAÇÃO - VERBA ALIMENTAR - CARACTERIZAÇÃO - 
ORDEM DE IMEDIATO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO OPTADA PELO 
POSTULANTE - ADEQUAÇÃO - DECOTE DO PAGAMENTO EM 
DUPLICIDADE - MULTA COMINATÓRIA - REDUÇÃO - RECURSO 
PARCIALMENTE PROVIDO. 
1 - Havendo norma na Lei Orgânica do Município de Lagamar (LOM, art. 
51, §2º) que assegura ao Vereador nomeado para o cargo de Secretário 
Municipal o direito de optar pelo subsídio da vereança, em 
compatibilidade com a ordem constitucional, que disciplina regra 
semelhante (CF, art. 38, I e II), é devida a ordem liminar que determina à 
Câmara de Vereadores observância à garantia reconhecida ao 
postulante. 
2 - A invocada carência de recursos financeiros do órgão legislativo, a resultar 
no suplante dos limites de gastos com pagamento da folha de pessoal, 
decorrente da recente majoração do subsídio dos Vereadores e implemento 
do décimo terceiro salário, com importantes reflexos nos gastos da Câmara 
local, em princípio, não revela fundamento bastante para elidir o direito de 
opção do edil nomeado Secretário Municipal. 
3 - omissis 
4 - omissis (Agravo de Instrumento 1.0534.13.003483-6/0010018396-
03.2014.8.13.0000, Desembargadora Sandra Fonseca, 6ª Câmara Cível, data 
da publicação: 23/04/2014) – grifou-se 
A título de exemplo, a Lei Orgânica do Município de Santo Antônio de Goiás 
estipulou, expressamente, a possibilidade de opção pelo subsídio da vereança 
pelo secretário municipal, nos termos dos seguintes artigos: 
Art. 45 - O Vereador poderá licenciar-se: 
I-omissis; 
II-omissis; 
III-omissis; 
IV- para investidura no cargo de Secretário Municipal. 
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Art. 46- Dar-se-á a convocação do Suplente de Vereador, pelo Presidente da 
Câmara, no caso de vaga, de investidura na função de Secretário Municipal 
ou de licença superior a cento e vinte dias. 
§ 5º- Na hipótese do inciso IV, do art. 45, o Vereador poderá optar pela 
remuneração da vereança. 
Assim, considerando-se os fundamentos jurídicos apresentados, o Parquet de 
Contas entende que o questionamento veiculado ao TCM/GO deve ser 
respondido no sentido de que o vereador, quando em exercício do cargo de 
secretário municipal, poderá optar pelo subsídio da vereança somente se isso 
lhe for facultado pela Lei Orgânica, porquanto se trata de matéria atinente ao 
poder de auto-organização do Município. 
Ante o exposto, opina este órgão ministerial pelo conhecimento e 
processamento da presente Consulta para, no mérito, responder que: 
a) é vedado o exercício cumulativo do mandato de Vereador e do cargo de 
Secretário Municipal em face do princípio constitucional da separação de 
poderes; 
b  é possível, mediante previsão na Lei Orgânica do Município, a investidura de 
Vereador no cargo de Secretário Municipal, com opção pela remuneração da 
vereança, nos termos do art. 29, IX, § 3°, da Constituição. 
(RC) 

10. É o Relatório. 

DA PROPOSTA DE DECISÃO 

I – DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE 

11. Preliminarmente, verifica-se que a consulta atende aos requisitos de 

admissibilidade previstos no art. 31 da Lei Orgânica deste Tribunal, vez que: a) o 

consulente possui legitimidade ativa; b) contém a indicação precisa do seu objeto; c) 

está acompanhada do parecer do órgão de assistência jurídica/técnica da autoridade 

consulente; e d) está compreendida no rol de competência deste Tribunal. 

12. Ademais, constata-se que a matéria consultada nos autos não possui 

nítido caráter de caso concreto, possuindo o devido grau de abstração, não 
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incorrendo, portanto, na vedação do art. 200, segunda parte, do Regimento Interno 

desta Corte de Contas. 

13. Cumpre assinalar, no entanto que depois de analisadas as Resoluções 

Consulta juntadas aos autos as folhas 70 pela Divisão de Documentação e 

Biblioteca constatou-se que esta Corte de Contas já abordou a matéria questionada 

nas RC 014/06 – Senador Canedo, RC 108/96 – Santo Antônio de Goiás e RC n.º 

125/89 – Quirinópolis. 

14. Dispõe o inciso II, parágrafo único do artigo 1º da Resolução 

Administrativa n.º 00021/08 que na hipótese deste Tribunal já ter respondido 

anteriormente sobre o mesmo assunto deverá ser encaminhada ao consulente 

cópias das resoluções correspondentes, com o consequente arquivamento do 

processo.  

15. Contudo, no decorrer do processo a relatoria constatou que uma das 

fundamentações que embasara a Resolução Consulta n.º 014/06 – Senador 

Canedo, qual seja, o artigo 71, III, da Constituição do Estado de Goiás, foi alterado 

pela Emenda Constitucional n.º 46 de 09 de setembro de 2010, razão pela qual se 

vislumbrou a necessidade de rever o entendimento já exarado por esta Corte de 

Contas na referida Resolução Consulta. 

16. Ademais, cumpre asseverar que as demais Resoluções Consultas (RC 

108/96 e RC 125/89) que também tratam da matéria questionada foram exaradas há 

mais de 22 anos. Assim, considerando as constantes alterações legislativas e 

jurisprudenciais ocorridas no ordenamento jurídico brasileiro, faz-se necessário rever 

o teor destas decisões, atualizando o posicionamento desta Corte de Contas. 
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17. Diante do exposto, esta relatoria manifesta-se pelo conhecimento da 

presente consulta, passando à análise meritória do feito. 

II – DO MÉRITO 

18. Com relação ao mérito, pontue-se que esta relatoria diverge do 

entendimento da unidade técnica, no ponto em que entendeu que “o caso trazido 

aos autos não demanda reformulação do entendimento desta Corte, em vista da 

nova redação dada ao Artigo 71, pela Emenda Constitucional n.º 46, de 09 de 

setembro de 2010, na medida em que não houve modificação material da vontade 

precípua da Constituição Estadual”. 

19. Quanto a este enfoque assiste razão ao Ministério Público de Contas 

ao aduzir a necessidade desta Corte de Contas “reavaliar a sua Resolução Consulta 

anterior, RC n.º 014/06, especialmente quanto às razões de decidir fundamentadas 

na possibilidade de que o vereador em exercício da função de secretário opte, 

independentemente de previsão na Lei Orgânica, pelo subsídio da vereança”.  

20. Realmente há necessidade de reavaliação dos entendimentos desta 

Corte de Contas acerca da matéria tratada na consulta, não apenas quanto às 

razões de decidir, mas também quanto às respostas anteriormente formuladas nas 

Resoluções Consultas RC 014/06 – Senador Canedo, RC 108/96 – Santo Antônio 

de Goiás e RC n.º 125/89 – Quirinópolis.  

21. A questão a ser rediscutida não se restringe à Emenda Constitucional 

n.º 46 que alterou o teor do Artigo 71 da Constituição do Estado de Goiás e que era 

um dos fundamentos da Resolução Consulta n.º 014/06 – Senador Canedo. 

Considerando que não fora mencionado nestas resoluções consultas a necessidade 
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de encontrar-se previsto no texto da Lei Orgânica Municipal a possibilidade do 

vereador licenciado para o exercício do cargo de Secretário Municipal optar pelo 

subsídio de maior valor faz-se imperioso discutir este ponto no contexto destes 

autos, conforme exposto adiante. 

22. Veja que o questionamento formulado apresenta duas partes: primeiro 

a possibilidade de o vereador afastar-se para assumir o cargo de Secretário 

Municipal e, a segunda, acerca do edil poder optar pelo subsídio de maior valor. 

23. No tocante a possibilidade do vereador afastar-se para o exercício do 

cargo de Secretário municipal, tanto a Secretaria Especializada quanto o Ministério 

Público de Contas concordou que, cabe aos Municípios, por meio de sua Lei 

Orgânica, seguirem preceitos similares, no que couber, quanto as proibições e 

incompatibilidades do cargo, nos termos do artigo 29, inciso IX, adiante transcrito: 

Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica, votada em dois turnos, com 
o interstício mínimo de dez dias, e aprovada por dois terços dos membros da 
Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos 
nesta Constituição, na Constituição do respectivo Estado e os seguintes 
preceitos: 
(...) 
IX - proibições e incompatibilidades, no exercício da vereança, similares, 
no que couber, ao disposto nesta Constituição para os membros do 
Congresso Nacional e na Constituição do respectivo Estado para os membros 
da Assembléia Legislativa;   (Renumerado do inciso VII, pela Emenda 
Constitucional nº 1, de 1992)  

24. O dispositivo constitucional acima transcrito é claro e objetivo ao dispor 

que será imperioso encontrar-se estabelecido na Lei Orgânica Municipal as 

incompatibilidades e proibições no exercício da vereança, as quais serão similares 

aos integrantes dos Poder Legislativo Federal e Estadual no que couber.  
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25. Cumpre mencionar o entendimento de Uadi Lammêgo Bulus, citado 

pelo Ministério Público no Parecer n.º 2859/2018 (f. 79, verso/80), que explicita a 

aplicação similar aos vereadores do disposto no artigo 54 da Constituição Federal, 

transcrito abaixo, dentre outros dispositivos que complementem as proibições e 

incompatibilidades. 

Art. 54. Os Deputados e Senadores não poderão: 
I - desde a expedição do diploma: 
a) firmar ou manter contrato com pessoa jurídica de direito público, autarquia, 
empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária 
de serviço público, salvo quando o contrato obedecer a cláusulas uniformes; 
b) aceitar ou exercer cargo, função ou emprego remunerado, inclusive os de 
que sejam demissíveis "ad nutum", nas entidades constantes da alínea 
anterior; 
II - desde a posse: 
a) ser proprietários, controladores ou diretores de empresa que goze de favor 
decorrente de contrato com pessoa jurídica de direito público, ou nela exercer 
função remunerada; 
b) ocupar cargo ou função de que sejam demissíveis "ad nutum", nas 
entidades referidas no inciso I, "a"; 
c) patrocinar causa em que seja interessada qualquer das entidades a que se 
refere o inciso I, "a"; 
d) ser titulares de mais de um cargo ou mandato público eletivo. 

26. Destarte, o artigo 54 da CF/88 trata das incompatibilidades/proibições 

no exercício da vereança, e será de reprodução obrigatória nas Leis Orgânicas 

Municipais em razão do princípio da simetria, conforme expressamente estabelecido 

no inciso IX do artigo 29 da Magna Carta federal.  

27. Destaca-se que o artigo 71 da Constituição do Estado de Goiás passou 

a prever, após a EC n.º 46 de 09 de setembro de 2010, que se aplica aos 

vereadores, no exercício do mandato, as proibições e incompatibilidades 
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estabelecidas na Constituição Federal, aplicáveis aos membros do Congresso 

Nacional e na Constituição do Estado de Goiás aos deputados. Vejamos: 

Art. 71. Os Vereadores são invioláveis, no exercício do mandato e na 
circunscrição do Município, por suas opiniões, palavras e votos, aplicando-
se-lhes as proibições e as incompatibilidades, no exercício da vereança, 
similares, no que couber, ao disposto na Constituição da República para os 
membros do Congresso Nacional e nesta Constituição para os membros da 
Assembleia Legislativa. 

28. Cumpre salientar, no entanto que este dispositivo da Constituição do 

Estado de Goiás estabelece um comando direto, invadindo a competência 

legislativa dos municípios, ferindo a autonomia municipal para legislar sobre a 

matéria, garantido pela Constituição Federal, conforme discutido pelo Ministério 

Púbico no Parecer n.º 2859/2018 (f. 78/83). Acerca do tema Hely Lopes Meirelles 

comenta: 

No regime constitucional vigente não nos parece que a autonomia seja 
delegação do Estado-membro ao Município para prover a sua Administração. 
É mais que delegação; é faculdade política, reconhecida na própria 
Constituição da República. Há, pois, um minimum de autonomia 
constitucional assegurado ao Município, e para cuja utilização não depende a 
Comuna de qualquer delegação do Estado-membro. (MEIRELLES, Hely 
Lopes. Direito municipal brasileiro. 16 ed. Atual. São Paulo: Malheiros, 2008, 
p. 92). Grifo nosso.         

29. Já o artigo 56 da CF/88, trata de exceção às 

proibições/incompatibilidades previstas no artigo 54 acima transcrito, ao estabelecer 

que o Deputado ou Senador não perderá o mandato quando investido no cargo de 

Ministro de Estado, Governador de Território, Secretário de Estado, do Distrito 

Federal, de Território, de Prefeitura de Capital ou chefe de missão diplomática 

temporária. 
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30. Seguindo o modelo federal acima mencionado o artigo 15 da CE/GO, 

abaixo transcrito estabelece que o Deputado Estadual não perderá o mandato 

quando investido no cargo de Secretário Municipal, dentre outros 

CE/GO 
Art. 15 - Não perderá o mandato o Deputado Estadual que estiver: 
I - investido no cargo de Ministro de Estado, de Governador de Território ou 
de Secretário de Estado, do Distrito Federal, de Território, de Prefeitura 
da Capital ou de chefe de missão diplomática temporária; 

31. Afirma o Ministério Público de Contas que “pelo princípio da separação 

dos poderes e da simetria, a regra geral do artigo 54, II, b, é de observância 

obrigatória, independe de previsão na Lei Orgânica, de modo que, em regra, é 

vedada a acumulação remunerada do cargo de vereador e de secretário municipal. 

Porém, é possível a exceção, mediante previsão na Lei Orgânica, para investidura 

no cargo de Secretário Municipal, com opção pela remuneração da vereança, nos 

termos do art. 29, IX, §3º, da Constituição Federal.” 

32. Neste ponto, cabe salientar que, de fato, a previsão do artigo 54, II, b, 

CF, é de reprodução obrigatória na Lei Orgânica municipal, tendo em vista o 

Princípio da Simetria e, mais, consiste em uma regra garantidora da Separação dos 

Poderes, uma vez que será totalmente inconveniente que um membro da Câmara 

Municipal acumule cargo no Poder Executivo, e seja a ele subordinado. Analisando 

o inteiro teor do Recurso Extraordinário 497.554 do STF, citado pela Secretaria 

Especializada no Certificado n.º 2105/2018, observou-se uma citação de José 

Afonso da Silva que corrobora esta interpretação: 

“As incompatibilidades funcionais são regras que interditam o exercício 
cumulativo do mandato e do cargo, função ou emprego público ou 
paraestatal. Não são, porém, meras restrições administrativas ao exercício do 
mandato, pois têm dupla finalidade: uma, que é, de fato, de natureza 
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administrativa, consistente na defesa do interesse e da própria moralidade da 
Administração Pública, como nota Tito Costa (Responsabilidade de Prefeitos 
e Vereadores, p. 218); outra, mais importante, consistente em assegurar a 
liberdade de ação do eleito e em garantir a separação de poderes, já que 
uma Câmara na pode comportar membros que sejam, ao mesmo tempo, 
subordinados ao Executivo (Union interparlamenteire, Parlaments, p. 40, 
Paris, 1961). Por isso mesmo, é universal o princípio da incompatibilidade 
entre o mandato parlamentar e a função pública onde vigore um sistema 
governamental fundado na teoria da separação dos poderes.” (SILVA, José 
Afonso da. Manual do vereador. 5 ed. Ed. Malheiros: São Paulo, 2004, p. 60-
64).  

33. Todavia, não se pode afirmar que o preceito constitucional se aplique 

automaticamente aos municípios independentemente de previsão na Lei Orgânica. 

Conforme já demonstrado anteriormente, a doutrina mais renomada é categórica ao 

afirmar que os impedimentos e incompatibilidades no exercício da vereança devem 

estar previstos expressamente nas Leis Orgânicas Municipais, seguindo o 

modelo constitucional, resguardadas as peculiaridades locais. Se a lei orgânica 

municipal for omissa quanto às incompatibilidades, ferindo o Princípio da Simetria e, 

com relação ao art. 54, II, b, o princípio da Separação dos Poderes, caberá ao 

Judiciário pronunciar-se quanto à inconstitucionalidade da legislação municipal, 

sendo vedado tomar providências quanto à perda do cargo do vereador, por se tratar 

de competência da Câmara Municipal. Cabe destacar mais um trecho da decisão 

exarada pelo STF no RE497.554: 

“A deliberação acerca de tais impedimentos e incompatibilidades, na lição de 
Hely Lopes Meirelles, é de competência privativa da Câmara Municipal. Esse 
entendimento, todavia, mantém plena compatibilidade com o modelo federal, 
conforme regra do art. 55, §2º da CF. 
É bem verdade que não cabe ao Judiciário declarar a perda do cargo de 
parlamentar que infringir as normas relativas impedimentos ou 
incompatibilidades. Mas lhe é lícito, porém, pronunciar-se sobre a 
constitucionalidade da acumulação dos cargos de vereador e de secretário 
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municipal.” [RE 497.554, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 27-4-2010, 1ª T, DJE de 

14-5-2010. 

34. Partindo-se da premissa de que a regra geral insculpida no artigo 54, II, 

b, CF deve estar expressamente prevista no texto da Lei Orgânica municipal será 

imperioso também haver previsão nesta lei acerca das exceções às proibições e 

incompatibilidades ao exercício da vereança nos moldes previstos no artigo 56, I da 

CF, autorizando que os vereadores se licenciem do seu cargo no Poder Legislativo 

para investidura no cargo de Secretário Municipal no Poder Executivo.  

35. Cumpre interpretar desta forma tendo em vista que a própria 

Constituição Federal, no artigo 29, inciso IX determina que, a despeito da regra de 

reprodução obrigatória, cabe ao ente municipal estabelecer na legislação local as 

regras que forem cabíveis, preservando, assim, o federalismo, e a autonomia do 

ente. Destarte, fica a critério do legislador local, decidir se vai permitir a licença do 

vereador para ocupar cargo de Secretário Municipal ou vedar esta possibilidade, 

seja de forma expressa ou simplesmente deixando de prever essa permissibilidade 

na lei orgânica. 

36. Sobre o tema a autora Adrina Maurano aduz a possibilidade de o 

vereador licenciar-se para exercer o cargo de Secretário e cita entendimento 

doutrinário de José Afonso da Silva acerca da necessidade da Lei Orgânica 

Municipal reproduzir em seu texto o disposto no artigo 56, I da CF:  

As regras constitucionais referentes às incompatibilidades dos Deputados e 
Senadores foram estendidas aos Vereadores, por força do disposto no art. 
29, IX, da CF. Este dispositivo também determina a aplicação, aos 
Vereadores, das incompatibilidades e proibições constantes para os 
deputados Estaduais nas respectivas Constituições:  
Art. 29. O Município reger-se-á por lei orgânica (...) (Maurano, Adriana O 
poder legislativo municipal. 2. ed. Belo Horizonte: Fórum, 2010, p. 128). 
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316‘se a lei orgânica não admite a investidura, mesmo no cargo de Secretário 

municipal, significa que ela está vedada, pois, se cabe a ela admitir ou não e 
ela silencia ou veda expressamente, vedado estará’ (SILVA, op. cit., p. 65) 
(Maurano, Adriana O poder legislativo municipal. 2. ed. Belo Horizonte: 
Fórum, 2010, p. 129). 

37. A decisão exarada pelo Tribunal de Justiça do estado de Minas Gerais 

no Agravo de Instrumento 1.0534.13.003483-6/0010018396-03.2014.8.13.0000, 

transcrita pelo Ministério Público de Contas no Parecer n.º 2859/2018 ratifica o 

entendimento doutrinário acima citado. 

38. Conforme o exposto a relatoria manifesta-se no sentido de o vereador 

pode licenciar-se do seu cargo eletivo para o exercício no cargo de Secretário 

Municipal, desde que esta possibilidade esteja expressamente prevista na Lei 

Orgânica Municipal.  

39. Quanto à segunda parte do questionamento formulado, cabe o mesmo 

raciocínio acima externado isto é, deve haver previsão na Lei Orgânica Municipal 

também acerca da possibilidade do vereador optar pelo subsídio de maior valor 

quando licenciado para o exercício de cargo de Secretário Municipal, em atenção à 

autonomia do ente municipal e ao princípio da Separação dos Poderes. 

40. Apenas a título de curiosidade cabe salientar que a Lei Orgânica do 

Município de Santo Antônio de Goiás prevê no inciso IV do artigo 45 a possibilidade 

do vereador licenciar-se do seu mandato para investir no cargo de Secretário 

Municipal, podendo optar pela remuneração da vereança, nos termos do §5º do 

artigo 46. 

41. Conforme já suscitado anteriormente o questionamento formulado nos 

autos já foi objeto de análise por esta Corte de Contas não apenas na RC 014/06, 
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mas também nas Resoluções Consultas RC 108/96 – Santo Antônio de Goiás e RC 

n.º 125/89 – Quirinópolis. 

42. Diante das conclusões acima externadas, cabe a esta Corte de Contas 

reexaminar o teor das referidas resoluções consultas tendo em vista que em 

nenhuma delas há qualquer menção acerca da necessidade de constar nas leis 

orgânicas municipais disposição sobre a possibilidade do vereador licenciar-se para 

o exercício no cargo de Secretário Municipal, assim como, da opção do edil pela 

remuneração de maior valor.  

43. Portanto, a relatoria manifesta-se no sentido de que o item 01 da 

Resolução Consulta RC 014/06 – Senador Canedo, deve ser revogado. 

Consequentemente o teor do item 02 deverá ser alterado, conforme ementa e 

resposta abaixo transcritas:  

RC Nº 014/06 – Senador Canedo 

EMENTA: Vereador licenciado para assumir cargo de Secretário Municipal deverá 

optar por uma das remunerações, sendo vedada a acumulação de subsídios. 

Independentemente da opção, cabe ao Poder Executivo o ônus do pagamento. 

Também não faz jus ao recebimento de parcela indenizatória referente à 

convocação de sessões extraordinárias, pois esta só é devida aos vereadores que 

efetivamente comparecerem às sessões.  C.F., art. 56, I e § 3º, art. 39, § 4º; 

C.E., art. 15, I, § 3º e art. 71, III; RC 201/93. TCM, 12.04.06.(revogado pelo 

Acórdão Consulta AC n.º) 

EMENTA: Cabe ao Poder Executivo o ônus do pagamento da remuneração do 

vereador licenciado do seu cargo eletivo para ser investido no cargo de Secretário 
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Municipal, independentemente de ter firmado opção a opção pelos vencimentos 

deste último cargo. Também não faz jus ao recebimento de parcela indenizatória 

referente à convocação de sessões extraordinárias, pois esta só é devida aos 

vereadores que efetivamente comparecerem às sessões. C.F., art. 56, I e § 3º, art. 

39, § 4º; C.E., art. 15, I, § 3º e art. 71, III; RC 201/93. TCM, 12.04.06. (NR) 

Resposta: 

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, pelos membros integrantes 

de seu Colegiado, manifestar os seguintes entendimentos: 

1 — (revogado pelo Acórdão Consulta n.º ...); 

2 — Independentemente da opção da remuneração, cabe ao Poder Executivo o 

ônus do pagamento; 

2 — Cabe ao Poder Executivo o ônus do pagamento da remuneração do vereador 

licenciado do seu cargo eletivo para ser investido no cargo de Secretário Municipal, 

independentemente de ter firmado a opção pelos vencimentos deste último cargo 

(NR); 

3 — O pagamento da parcela indenizatória referente à convocação de sessões 

extraordinárias somente é devido aos vereadores que efetivamente comparecerem 

ás sessões, ou seja, vereador licenciado não faz jus à tal parcela. 

44. Já as Resoluções Consultas n.º RC 108/96 – Santo Antônio de Goiás 

e RC n.º 125/89 – Quirinópolis devem ter suas ementas e respostas alteradas da 

seguinte forma: 

RC Nº 108/96 – Santo Antônio de Goiás  
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EMENTA: Vereador licenciado para ocupar cargo de Secretário Municipal. Direito 

de optar pela remuneração dos vereadores, sendo que, uma vez feita a opção, 

deverá a mesma permanecer enquanto perdurar sua investidura naquela função. 

TCM, 18.09.96 

EMENTA: “Estando previsto na Lei Orgânica Municipal, é possível que o vereador se 

licencie do seu cargo eletivo na Câmara Municipal para ser investido no cargo de 

Secretário Municipal com opção pelo subsídio da vereança, sendo que uma vez feita 

a opção deverá a mesma permanecer enquanto perdurar sua investidura naquela 

função.” (NR) 

Resposta: 

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, pelos membros integrantes de seu 

Colegiado, adotando os Pareceres da Superintendência Jurídica e La AFOCOP, que 

passam a fazer parte integrante deste ato Resolutivo manifestar ao ilustre 

consulente o entendimento de que poderá o vereador licenciado, investido nas 

funções de Secretário Municipal de Finanças, optar pelos subsídios que percebem 

os Edis, sendo que, uma vez feita a opção, deverá a mesma permanecer, enquanto 

perdurar a situação de investidura n.::I.qU(':') 1.:":\ fun : ';I:o, Superintendência 

Resposta: 

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, pelos membros integrantes de seu 

Colegiado, adotando os Pareceres da Superintendência Jurídica e da AFOCOP, 

bem como a decisão exarada no Acórdão Consulta n.º ..... manifesta ao ilustre 

consulente o entendimento de que estando previsto na Lei Orgânica Municipal, é 

possível que o vereador se licencie do seu cargo eletivo na Câmara Municipal para 
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ser investido no cargo de Secretário Municipal com opção pelo subsídio da 

vereança, sendo que uma vez feita a opção deverá a mesma permanecer enquanto 

perdurar sua investidura naquela função.” (NR). 

RC Nº 125/89 – Quirinópolis 

EMENTA: O Vereador licenciado poderá exercer cargo de Secretário Municipal, 

sendo-lhe facultado optar pela remuneração do mandato eletivo, devendo o ônus 

ser coberto pelo Poder Executivo. CCM, 05.07.89. 

EMENTA: Estando previsto na Lei Orgânica Municipal, é possível que o vereador 

se licencie do seu cargo eletivo na Câmara Municipal para ser investido no cargo 

de Secretário Municipal com opção pelo subsídio da vereança, devendo o ônus ser 

coberto pelo Poder Executivo. (NR) 

Resposta: 

RESOLVE 

o CONSELHO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, pelos membros integrantes de seu 

Colegiado, tendo em vista os pronunciamentos da Procuradoria Geral da Fazenda e 

da Auditoria Financeira e Orçamentária, manifestar ao consulente o entendimento de 

que o Vereador, devidamente licenciado, com fundamento nas disposições 

combinadas dos artigos 29, VII, 56,1 e § 39 da Constituição Estadual e inciso IV do 

art. 52 da Lei Orgânica dos Municípios, poderá ocupar cargo de confiança no âmbito 

do Poder Executivo, sendo-lhe facultado optar pela remuneração do mandato 

eletivo, devendo o ônus de tal opção ser coberto pelo Poder Executivo. 

Resposta: 
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RESOLVE 

O CONSELHO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, pelos membros integrantes de seu 

Colegiado, tendo em vista os pronunciamentos da Procuradoria Geral da Fazenda e 

da Auditoria Financeira e Orçamentária, bem como a decisão exarada no Acórdão 

Consulta n.º ..... manifestar ao consulente o entendimento de que estando previsto 

na Lei Orgânica Municipal, é possível que o vereador se licencie do seu cargo eletivo 

na Câmara Municipal para ser investido no cargo de Secretário Municipal com opção 

pelo subsídio da vereança, devendo o ônus ser coberto pelo Poder Executivo 

45. As demais questões abordadas nas Resoluções Consultas acima 

mencionadas devem ser mantidas uma vez que não foram objeto do 

questionamento formulado nestes autos. 

46. Conforme todo o acima exposto, amparado na fundamentação supra, 

nos termos do artigo 85, § 1º da Lei 15.958/2007, com redação acrescida pela Lei 

17.288/2011, art. 83 do Regimento Interno, regulamentado pela Resolução 

Administrativa nº 232/2011, cujo artigo 6º, IV foi disciplinado pela Portaria n. 

557/2011, proponho que o Tribunal Pleno adote a minuta de Acórdão Consulta que 

submeto à sua deliberação. 

47. É a Proposta de Decisão. 

Gabinete do Conselheiro Substituto Vasco C. A. Jambo, Tribunal de 

Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em Goiânia, aos 31 de outubro de 2018.  

 

Vasco C. A. Jambo 
Conselheiro Substituto – relator  
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