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RESOLUÇÃO RC Nº 108/96 

 

 

VISTOS, oralmente expostos e discutidos os presentes autos, de nº 

3.20-06185/96, em que o Sr. JOÃO CARSOSO DE MOURA, na condição de vereador 

licenciado e ocupante do cargo de Secretário de Finanças da Prefeitura Municipal de  

SANTO ANTÔNIO DE GOIÁS, consulta a este Tribunal de Contas dos Municípios, 

sobre a possibilidade do Município o ressarcir da diferença salarial existente entre o 

valor da remuneração percebida pelos vereadores em exercício e a por ele percebida 

em decorrência do exercício do cargo de Secretário de Finanças do Município, 

considerando o que dispõe a lei Orgânica do Município de Santo Antônio 

de Goiás, em seus arts. 45, inciso IV e 46, parágrafo 5º, 

 

RESOLVE 

 

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. 

Redação dada pelo AC-CON 022/2018, item 4 

o TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, pelos membros integrantes 
de seu Colegiado, adotando os Pareceres da Superintendência Jurídica e 1ª 
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, 
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deverá a mesma permanecer, enquanto perdurar a situação de investidura 
naquela função. 

À Superintendência de Secretaria, para as providências. 

 

Tribunal de Contas dos Municípios, em Goiânia, aos 12 de setembro 

de 1996. 

 

Presidente 

Relator 

Fui presente:    Procurador Geral de Contas 

 

 


