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ESTADO
 Contas dos Municípios
RESOLUÇÃO RC N9 1 2 5/ 8 4)

VISTOS, oralmente expostos e discutidos os presentes autos,

de n9 3.20-003830/89, que tratam de consulta formulada pela PREFEI

TURA MUNICIPAL DE QUIRINOPOLIS, através de seu Prefeito Municipal,

Sr. ONí g IO RESENDE, indagando a quem compete arcar o ônus de 	 des

pesas decorrentes do pagamento de remuneração devida a 	 Vereador

ocupante de cargo de Secretario Municipal,

RESOLVE

o CONSELHO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, pelos membros integran

tes de seu Colegiado, tendo em vista os pronunciamentos da Procura

doria Geral da Fazenda e da Auditoria Financeira e Orçamentária ,

manifestar ao consulente o entendimento de que o Vereador, devida-

mente 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.

A Secretaria Geral, para as t'rovidencias.

CONSELHO DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, aos

Biblioteca
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ESTADO DE GOIÁS

Conselho de Contas dos Municípios
Processo n9 3.20-003830/89, que	 trata
de consulta formulada pela	 Prefeitura

Municipal de Qurinapolis acerca da com

potência de paga,ii.ento da remuneração de

Vereador-Secretário Municipal.

PARECER N9 442/89. — Tratam os presentes autos de Consulta

formulada a este Conselho de Contas dos Municípios, pela Prefei

tura Municipal de QUIRINOPOLIS, através de seu Prefeito, 	 Sr.

ONICIO REZENDE, indagando a quem compete arcar com o anus 	 do

pagamento da remuneração devida a Vereador ocupante de cargo 	 de

Secretãrio Municipal.

O Vereador, devidamente licenciado para tanto, com 	 funda

mento nas disposições combinadas dos artigos: 29, VII, 56, I 	 e

§ 39 do artigo 56 da Constituição Federal, alínea "b" do inciso

I do art. 12 da Constituição Estadual e, inciso IV do art.	 52

da Lei Orgãnica dos Municípios, poderã ocupar cargo de confian

ça no Poder Executivo, podendo optar pela remuneração do 	 manda

to eletivo.

Evidentemente que não poderã acumular remuneração decorren

te do mandato eletivo com a da função pUblica em que for 	 inves

tido. Poderã entretanto, optar pela remuneração decorrente 	 do

mandato, isto é, pelos subsídios.

Não é compreensível que ,o Poder Legislativo remunere	 Verea

dor que esteja prestando serviços ao Poder Executivo, devidamen

te licenciado para tanto.

cont...
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Conselho de Contas dos Municípios 	 fls.2.

Os Orçamentos públicos são elaborados de sorte a se	 permi

tir e prever despesas próprias dos órgãos do Governo e da 	 Admi

nistração centralizada ou que por intermódio deles se 	 devam

realizar, conforme disposição do art. 49 da Lei Federal	 número

4.320/64. Assim sendo, cada 'órgão ou unidade c;çamentãria 	 tem

sua previsão de despesas	 para gerir suas atividades, competin

do a cada qual custeã-las, no âmbito de seus encargos, na 	 medi

da que os objetos de tais	 despesas lhe são destinados. De	 conse

quência, como o Vereador,	 ocupante de cargo de Secretãrio 	 Muni

cipal, presta seus serviços ao Poder Executivo, por ele	 deve

ser remunerado, sendo a despesa devidamente contabilizada 	 na u

nidade orçamentária compatível. Por exemplo, se Secretãrio 	 do

Governo, na Função Administração e Planejamento, com seus 	 desdo

bramentos, e à conta do elemento 3.1.1.1 - Pessoal Civil. 	 Neste

caso, a sua remuneração, em decorrência da opção legalmente 	 per

mitida, poderá ser superior ã dos demais Secretários.

E o nosso entendimento, s.m.j.

la. AUDITORIA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO CONSELHO 	 DE	 CON

TAS DOS MUNICIPIOS, em Goiânia, aos 29 dias do mês de junho 	 do

ano de 1989.

ARLOS B AZXA SILVA

P/ASSESt DE AUDITOR

de Acordo:

CBS/HH.
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Conselho de Gentis dos Muráípios 0.0.1kti

s.  

PROCESSO N9	 : 3.20-003830/89

INTERESSADO : Prefeitura Municipal de QUIRINÓPOLIS

ASSUNTO	 : Solicita parecer.

PARECER N9 1115/E9

Sr. Procurador Geral,

A nossa Lei Orgânica dos Municípios, no seu art.

52, que regulamenta os casos de licenças dos Srs. Vereadores

á bastante claro sobre a matéria, ao afirmar que apenas 	 nos

casos de moléstia grave, devidamente comprovada, e quando 	 o

Edil esta' no desempenho de missões temporárias de caráter cul

tural ou de	 interesse do Município, não se suspenderá a remu

neraçao.

Isso quer dizer que quando o Vereador se	 licen

cia para exercer cargo, função ou emprego públicos, não 	 se

rá remunerado pelo Legislativo.

e	 Ora, o cargo de Secretário Municipal, á uma 	 fun
.

çao típica do Executivo e cabe a ele arcar com o ônus de 	 tal

encargo. Como pode o Edil optar pela sua remuneração de 	 Ve

reador ao invés da de Secretário, tal fato não quer dizer que

quando há tal opção, seja o Legislativo que irá pagá-lo. 	 O

que existe á apenas a definição do "quantum" que irá	 perco

ber na condição de Secretário o u Vereador licenciado, mas	 a
-

despesa com o seu pagamento correrá à conta da dotação	 pr ó

pria da pasta que ocupa.

E o parecer,
â superior apreciação.

PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA junto ao Conselho

de Contas dos Municípios, em Goiânia, aos 26 de junho de 1939.

WALTER SILVA DE MENDONÇA,

Procurador da Fazenda:

DE ACORDO:	 E RdPEDESM3 D S DOS SANTOS,
Procurador Geral da Fazenda.

WSM/nsb*
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