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AGENTES POLITICOS. OBRIGATORIEDADE. 3. DETERMINAÇÕES.

Conhece-se da consulta, que cumpre os requisitos de admissibilidade, dando-
lhe eficácia normativa geral.

Aqueles que acumularem quaisquer atividades remuneradas no âmbito do
setor privado com o exercício de mandato eletivo deverão obrigatoriamente
contribuir com regime geral previdenciário sobre todas as suas remunerações,
observados os limites do teto previdenciário.

Se houver acumulação do cargo efetivo com o cargo eletivo, contribuirá ao
RPPS relativamente à remuneração do cargo efetivo, e contribuirá para o RGPS
em virtude da remuneração do cargo eletivo. Caso investido no cargo eletivo e
afastado do cargo efetivo, fará a opção pela remuneração de um dos cargos e
contribuirá para o regime a que estiver vinculado.

Mesmo quando aposentado, independentemente do regime previdenciário a
que vinculado, é obrigatória a contribuição ao regime geral de previdência social.

A Câmara Municipal, como integrante da administração direta e como
responsável pelo pagamento da remuneração dos segurados, deve proceder, além

— das retenções das contribuições dos segurados, também, o repasse da
contribuição patronal ao regime previdenciário.

Determinações.

Trata-se de Consulta formulada pelo senhor Valdemar Barbosa,

Pre ente da Câmara Municipal de Nerópolis, autuada em 13/8/2014, pretendendo

sposta sobre os questionamentos do tópico a seguir:

Q-1. O vereador que contribui em outra fonte com o teto máximo de contribuição, como
aposentado ou não, ainda que a outro instituto (RPPS, IPASGO), deverá contribuir ao RPGS
sobre a sua remuneração do cargo eletivo?

0-2. O vereador com idade de 70 anos deverá contribuir ao RGPS sobre a remuneração de
cargo eletivo?

Q-3. Nas situações anteriores, deverá o Poder Legislativo contribuir com a parte patronal?
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12, § 4°, da Lei n° 8.212/1991 e do art. 11, § 2° Orientação Normativa n° 2/2009 - MPS.
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Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acordam os

Conselheiros integrantes do Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado

de Goiás, nos termos da Proposta de Decisão n° 1038/2014-GCSICJ do Conselheiro

Substituto Irany Júnior, Relator, para:

I - CONHECER da consulta, pelo cumprimento dos requisitos de

admissibilidade, outorgando-lhe eficácia normativa geral;

II - RESPONDER ao consulente, em decorrência da análise de mérito,

que:

a) Questão 1 - O vereador que contribui em outra fonte com o teto máximo de

contribuição, como aposentado ou não, ainda que a outro instituto (RPPS, IPASGO), deverá

contribuir ao RPGS sobre a sua remuneração do cargo eletivo?

Resposta:

Sim, aqueles que acumularem quaisquer atividades remuneradas

no âmbito do setor privado com o exercício de mandato eletivo, deverão

obrigatoriamente contribuir com o regime geral previdenciário sobre todas as suas

remunerações, observados os limites do teto previdenciário, caso em que deverá

comprovar mensalmente por meio de documento que o atinge;

Sim, se houver acumulação do cargo efetivo com o cargo eletivo,

em vista da compatibilidade de horários, na forma do Art. 38, III da CF, contribuirá ao

RPPS relativamente à remuneração do cargo efetivo, e contribuirá para o RGPS em

virtude da remuneração do cargo eletivo. Caso investido no cargo eletivo e afastado

do cargo efetivo, nos termos do art. 38, II da CF, fará a opção pela remuneração de

um dos cargos e contribuirá para o regime a que estiver vinculado.

3. Sim, mesmo aposentado, independentemente do regime

previdenciário a que é vinculado, é obrigatória a contribuição ao regime geral de

previdência social.

b) Questão 2 - O vereador com idade de 70 anos deverá contribuir ao RGPS

sobre a remuneração de cargo eletivo?

Resposta: Sim, a idade é fator irrelevante para isentar o trabalhador da

contribuição previdenciária, ou seja, conforme já explicitado, mesmo que o exercente de

mandato eletivo tenha ocupado cargo efetivo na Administração Pública e tenha sido

aposentado compulsoriamente, deverá continuar contribuindo ao RGPS, nos termos do art.
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c) Questão 3 - Nas situações anteriores, deverá o Poder Legislativo contribuir

com a parte patronal?

Resposta: Sim, a Câmara Municipal, como integrante da administração direta

e como responsável pelo pagamento da remuneração dos segurados, deve proceder, além

das retenções das contribuições dos segurados, também, o repasse da contribuição

patronal ao regime previdenciário.

III - ENCAMINHAR ao Consulente as cópias deste Acórdão, do
Relatório e Proposta de Decisão que o fundamenta, nos termos da Lei n°
15.958/2007 e do Regimento Interno;

IV - DETERMINAR a publicação do Acórdão, nos termos do art. 101,
da Lei n° 15.958/2007, para que surta os efeitos legais necessários;

V - DETERMINAR que, depois de cumpridas as demais formalidades
de praxe, sejam os presentes autos arquivados.

À Superintendência de Secretaria para as providências cabíveis.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS,
em Goiânia, 	 17 DEZ 2014

Conselheiroor Cruvinel de Oliveira
residente

Maria 'eresa F Garrido Santos
Conselheiro

Virmo ides Cruvinel
Conselheiro

'''f;
Nilo Resende

Conselheiro
aniel Goulart
Conse

Não Votante:	 Ir	 alho Júnior
Co	 iro em Substituição (Relator)

Presente: Ministério Público de Contas
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