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PROCESSO	 : 18377/10
INTERESSADO: PREFEITURA DE SANTA TEREZINHA DE GOIAS
ASSUNTO	 :CONSULTA
CONSULENTE : MARCOS FERREIRA CABRAL — PREFEITO

ACORDÃO AC-CON N° 07603/10

CONSULTA. LEGITIMIDADE DA PARTE. MATERIA DE
COMPETENCIA DESTE TRIBUNAL. CONHECIMENTO.
PROVENTOS INTEGRALS. INTELIGENCIA DO ART. 3° DA
EC N° 47/05.

Tratam os autos de consulta formulada pelo Prefeito de Santa
Terezinha de	 Goias, sobre o entendimento deste Tribunal quanto ao termo
"proventos integrals", expresso no art. 3° da Emenda Constitucional N° 47/2005.

A consulta foi devidamente instruida corn o parecer juridico (fls. 3/4),
conforme disposicão constante do art. 31, § 1° da Lei n° 15.958/2007.

E o relatbrio

/Cumpre-se consignar, preliminarmente, que a consulta foi
apresentada p or autoridade legitima, atendendo todos os requisitos de
admissibilidade dispostos no artigo 31 da LOTCM e a matária tratada admite
pronunciamento em tese deste Tribunal.

De inicio, insta esclarecer que a presente consulta versa sobre
suposta clOvida na interpretacäo do termo "proventos integrals" expresso no caput do
art. 3° da Emenda Constitucional n° 47/2005.
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Muito se discutiu sobre os institutos da paridade e da integralidade
por ocasiao das votacties das Emendas Constitucionais n°s 20/98, 41/03 e 47/05.

E certo que o instituto da paridade assegura a equivalancia de
vencimentos (ativos) aos proventos (inativos), sendo deferido aos inativos tudo
aquilo que venha a ser concedidos aos ativos.

Ja o instituto da integralidade se refere a garantia de que os
proventos nao sera) menores que os vencimentos do cargo efetivo em que se der a
aposentadoria.

Desse modo, resta evidente que o art. 3° da Emenda Constitucional
n° 47/05, uma vez atendidos os requisitos dos incisos I, II e III, assegura aos
servidores que ingressaram no servico pOblico ate 16/12/1998 a aposentadoria corn
proventos integrals, os quais correspondem ao vencimento do cargo efetivo, fixado
em lei, acrescido das vantagens de carater permanente.

Pelo Exposto,

ACORDA

0 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE

GOIAS, pelos membros de seu Colegiado, manifestar, em resposta ao consulente, o
seguinte entendimento:

0 instituto da integralidade se refere a garantia de que os proventos
nä° serao menores que os vencimentos do cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, restando evidente que o art. 3° da Emenda Constitucional n° 47/0
uma vez atendidos os requisitos dos incisos I, III, assegura aos servidores que
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ingressaram no servico pillico ate 16/12/1998 a aposentadoria corn proventos

integrais, os quais correspondem ao vencimento do cargo efetivo, fixado em lei,

acrescido das vantagens de cal-61er permanente.

A SUPERINTENDENCIA DE SECRETARIA, para as providéncias

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, em Goiania, aos

DEZ 2nIn

Presidente: Cons. Walter Rodrigues Relator: Cons. Vir o des Cruvinel

Conselheiros participantes:             

Cons. Jo	 e Oliveira
	

Consa. Maria Teresa F. Garrido

Fui presente:  Procurador Gera! de Contas   
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