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Tribunal Pleno

Consulta formulada pela Prefeita de Emas-PB, Sra. Fernanda
Maria Marinho de Medeiros Loureiro, acerca da
possibilidade legal de remunera~ao de servidor publico
integrante do quadro de servidores efetivo, ocupante do cargo
em comissao cumulativo ao recebimento de subsidios pela
fun~ao de SecretArio do Municipio. Conhecimento. Resposta
nos termos do Relat6rio da Auditoria com 0 complemento do
Voto do Relator.

Cuida-se de Consulta formulada pela Prefeita do Municipio de Emas-PB, Sra. Fernanda
Maria Marinho de Medeiros Loureiro, na qual indaga acerca da possibilidade legal de remunera~ao de
servidor publico integrante do quadro de servidores efetivo, ocupante do cargo em comissao cumulativo
ao recebimento de subsidios pela fun~ao de SecretAriodo Municipio.
A Unidade Tecnica de Instru~ao produziu 0 relat6rio de fis. 05/08 demonstrando, a luz
da Constitui~ao Federal vigente, que a remunera~ao dos Agentes Politicos, a exemplo dos SecretArios
Municipais, deve ser exclusivamente por subsidios fixados por lei municipal em parcela tinica, sendo
vedada qualquer outra especie remunerat6ria. Assim, 0 servidor, quando exercendo a fun~ao de
Secretario Municipal fica afastado do cargo de natureza efetiva, fazendo jus tlio somente ao recebimento
dos subsidios.
Os autos foram encaminhados ao Ministerio Publico Especial, que opinou que a resposta
se de nos moldes tra~ados pela d. Auditoria dessa Corte de Contas.

A consulente, na forma do disposto no art. 2°, letra "a" da Resolu~ao Normativa RN TC
02/05, e autoridade competente para formular consulta a esta Corte, aMm disso, constata-se que a
consulta reveste-se das formalidades previstas nos incisos I, IT, ill e IV do art. 3° da mesma Resolu~ao.

Considerando que os termos propostos pela Unidade Tecnica de Instru~ao, as fis. 05/08,
sao no sentido de que 0 servidor, quando exercendo a jum;ao de Secretario Municipal fica afastado do
cargo de natureza efetiva, fazendo jus tao somente ao recebimento dos subsidios, voto complementando
tal entendimento, visto que por analogia a previsao legislativa de outros Estados 1, 0 servidor quando da
investidura em qualquer cargo de Secretario, podenl optar entre 0 subsidio do cargo de SecretArioou a
remunera.Oo do seu cargo pennanente on em ego , ic,
~
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Ademais, previsao similar consta no Estatuto do Servidor Estadual Lei n° 58/2003, art.
91, inciso II, quando preve que 0 servidor investido em mandato eletivo de Prefeito ou de Govemador,
sera afastado do cargo, sendo-lhe facultado optar entre sua remunera~ao no Estado e a do cargo eletivo.
Assim, no merito, voto pela resposta a Consulente nos termos propostos pela Unidade
Tecnica de instrucao, as fls. 05/08, cujo inteiro teor passa a fazer parte integrante do parecer, com 0
complemento de que quando da investidura de servidor efetivo em cargo de Secretlirio Municipal, 0
servidor podera optar entre 0 subsidio do cargo de Secretlirio ou a remunera~ao do seu cargo permanente
ou emprego publico, desde que exista previsao na legisla~ao municipal.

VISTOS, RELATADOS e DISCUTIDOS os presentes autos do Processo TC n° 03502/10,
referente a consulta formulada pela Prefeita do Municipio de Emas-PB, Sra. Fernanda Maria Marinho
de Medeiros Loureiro;
CONSIDERANDO que a consulta atende aos termos da Resolu~ao Normativa RN TC
02/05 deste Tribunal;

o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA PARAiBA, a unanimidade, em sessao
plenliria realizada nesta data, decide Conhecer da presente consulta, respondendo nos termos propostos
pela Unidade Tecnica de Instru~ao as fls. 05/08, cujo inteiro teor passa a fazer parte integrante deste
parecer, com 0 complemento de que quando da investidura de servidor efetivo em cargo de Secretlirio
Municipal, 0 servidor podera optar entre 0 subsidio do cargo de Secretario ou a remunera~ao do seu
cargo permanente ou emprego publico, desde que exista previsao na legisla~ao municipal, procedendo-se
remessa de c6pia a digna autoridade consulente e disponibilizando-o aos demais Municipios.
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A matena tra1;a
a nos presentes autoJ versa sobre a Consulta formulada pela
Prefeita Municipal de Ebas

- PB, Sr". FE JANDA

kRINHO

DE; MEDEIROS

f

LOUREIRO,

acerca da ~emunera~ao de servidor ocupant~ de cargo efetivo que exerce

fun~ao de SECRETARIO MUNICIPAL.
A consulente quer informa~ao quanto

l' forma cqrreta para remunerar

0

servidor

que se encontra na situa~at acima. Indaga se esses ervidores rOdem acumular, a remun.era~ao
do cargo efetivo com os s~bsidios de Secrebirio,

0 ,

se apen~s deve receber a ,diferen~a entre

os subsidios e a remunera~ao do cargo.
Dessa forma, donsiderando que autos foram encaminhados a esta unidade tecnica
para analise, a auditoria pa~sa a expor seu entendimrnto, conf?rme segue.

I
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2. Entendimento tt~cnico
2.1 Admissibilidade

~

A resposta as consultas formuladas pelas autoridades competentes esta prevista
na Lei Complementar nO~18/931
regulamentalilo quanta

-

Lei Organica jdo Tributal de Contas, epquanto que a

a ~amita~1iOdos

processol de consilla, encontra-se ~stabeleCida na
I

'

IArt.

10 Ao Tribunal de Contad do Estado, 6rgiio de controle externo, compete, nos termos das Constitui~oes
Federal e Estadual e na forma e~tabelecida nesta lei:
( •••)

!

IX - responder a consultas fonnuladas por autoridades competentes, versando sobre duvidas na aplica~ao de
dispositivos legais e regulamentares concementes a materia ge competentia do Tribunal, na forma estabelecida

00 Regim,oto

::::"

d"

""d""t 1'''''10''''" p", H,,,,,,, Mm", J;",."",,,

""26/"4120"'1506

Vers~~o: DefinH:vd. AU1HntiGa~;tio' :::aG36bc4'1?3:ib'lfd88hnl~~9!4eldli41
!mpl"!~:~~so
POC" Ht~itonMOfels de (:':;:Jrvalho ern ]0/04/20"10
On.1G
r::ste refat6rio t~pe(I~3inernnte 0\ lnstn ..H;:{io (10 p,.bcf.~sso. Seu Gonteudo NAO consHtui 0 pos!ciOn;~fnento "findl d() TCL>PB d respeik> d::.l rno1.eria.

.TRIBUNAL DE~CONTAS DO ESTADO

Resoluyiio RN TC N° 02l~5 que disp5e em seu fgo

3~, ,otre oulras formalidades, que a

,

consulta devera versar sobr¢ a interpretayao da lei ou questao
forrnulada em tese.
.
Assim,

a aUdftoria entende

resoluyao retromencionad~
presente consulta

que os requisitos

(Art. 2° e 3°) foram cu~pridos

deve ser recebida

termos.

:e formalidades

pelo Consulente,

impostos

pela

razao pela qual, a

e respondida jpor esta forle de cootas, .. nos seguintes

I
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:
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2.2 Remunera~ao de Sec~etario Municipal

,
A remuneraya~

i

i

1exemplo

dos Agentes Politicos,

:

!dos Secretarios Municipais,

nos

termos definidos pela CODftituiyao Federal, sera fixfda eXclus~vamente por meio de subsidios.
Veja-se:

~

Art. 29. 0 Municipio reger-sef' por lei o~. fulica, votada em dois tumos, com
o irltersticio minimo de dez di s, e aprov da por dois teryos dos membros da
CaI)Jara Municipal, que a pro ulgara, at ndidos os principios estabelecidos
nes~a Constituiyao, na Const tuiyao do respectivo Estado e os seguintes
preceitos:
,:

( ... J

.

J

V subsidios doPrefeito, do: Vice-Prefeito e dos Secretarios Municipais
fixados por lei de iniciativa da Camara M,unicipal, observado 0 que dispoem
os arts. 37, XI, 39, § 4°, 150, '1, 153, III,le 153, § 2°, I; (Redacao dada pela
E I nda constitucional n° 19 e 1998 ,(n,o grifado na origem)
Art[ 39. A Uniao, os Estados" Distrito Jederal e os Munioipios instituirao,
no ,ambito de sua competencia, regime jm-idico unico e pIanos de carreira
para os servidores da administraylio publica direta, das autarquias e das
fun~ayoes publicas. (Vide ADIN n° 2.135-4)
( ...)
§ 4~ 0 membro de Poder, 0 ~etentor de!mandato eletivo,os Ministros de
Es~ado e os Secretarios E~aduais e Municipais serio remunerados
exc,usivamente por subsidio lxado em rarcela unica, vedado 0 acrescimo
de qualquer gratificayao, adic. onal, abon;o, premio, verba de representaylio
ou butra especie remuneratoria, obedecido, em qualquer caso, 0 disposto no
art.:37, X e XI. (Redacao dada pela Emenda Constitucional nO19. de 1998)
(nab grifado na origem)

I

2Art. 3° - A consulta devera revestir-sedas seguintesfonnali1des:
I. referir-sea materia de competpnciado Tribunal;

II. versar sobre a interpretayaoetalei ou questaofonnulada e tese;
III. ser subscritapor autoridadepompetente;

IV. conterindicayaoprecisa da duvida ou controversiasuscitada;
V. ser instrufdacom parecer de assessoriajuridica do 6rgao ou entidade consulente,se existente
f

\
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H"lfJhlr;O de audih>li,l prmoil/zido pur Hello:! Momis de C,lIV,'IiIO e"126/0.1/20101506.
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Dessa forma, nao ha duvidas quanto ao tipo de remunerayao dos Secretlirios

.

I!

Municipais, ou seja, exc1u~ivamente por meio de tbSidiOS. ~'essalte-se que o~,:subsidios dos
agentes politicos, categori~ a qual pertencem os

cretarios Municipais, devem
ser fixados
;
,

I

por lei de iniciativa da Camara
de Vereadores, conforme
d,ispoe
!
'

,

0

artigo 29, inciso V da

CF/88. Sabe-se ainda queias relayoes entre a Administrayao! Publica e os Agentes Politicos
I;

:

estao regulamentadas pela Constituiyao Federal, nao se aplicando

I

demais servidores publico~.

0

regime juridico dos

I

Assim, quanto to fato do cargo de sec'f"rl0

,

'

see tUP'dO por wn s~rvidor efetivo,

nao altera a remunerayao, .isto e, permanece a obrigatoriedade de remunera-10 por subsidios.
i

Ao servidor efetivo ocupahte de cargo de Secretcirio Municipal e assegurado

I

t

0

' '

recebimento

apenas do subsidio referente a este cargo politico, composto de parce1a unica, nao sendo
permitido qua1quer outro acrescimo.
Sobre esta ma~ria, veja-se
de Minas Gerais:

0

entendim

r

:

to jurisptudencial do Tribunal de Justiya

I·

,

.

.

;

EMENTA: APELA<;Ao - CONSTITUCIONAL - A<;Ao DE
COBRAN<;A
QUINQUENIOS. SUPRIMIDOS
VERBA
INDEVIDA - SERVIDQR OCl1PANTE DE CARGO DE
SEtRETARIO
MUICIP~
- jMUNERA<;AO'
PAGA EM
PARCELA UNICA - ART 39, §4° A CF/88. - 0 s~rvidor efetivo
nad faz jus ao recebimen
de qui. quenio e demais' adicionais e
gra,tificayo'esreferentes ao periodoem que ocupou cargo de natureza
polftica, uma vez que nesta epoca ~ua remunerayao era paga em
pa¢ela Unica denominada subsidio, a teor do disposto no art. 39, §4°
da 'CF/88. (TJMG - Apelliyao Civei N° 1.0686.07.204015-3/001 Relator: Desembargador Dirimo Inocencio de Paula - Publicado em:

I

lSr/200S)

I

'

J
i

Assim,

0

serviaor efetivo, quando exercendo a funyao de Secretario Municipal,

fica afastado do cargo de natureza efetiva, fazendo jus ao recebimento dos subsidios,
conforme relatado acima~ tendo em vista que

0

legislaqor constituinte, ao instituir a'

remunerayao por meio su~sidio, nos termos do artlgo 39, §~ da CF/88, assim procedeu em
re1ayao a todos os agentes! politicos, nao fazendo ~nhuma rJssalva quanto a~s ocupantes de
cargos efetivos que viessetp a ocupar tais funyoes.
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Sendo assim, fpelos fatos e fundamerltos expostos e, em resposta a consulta
formulada, a auditoria COrClui que os Agentes Pplfticos, a: exemplo dos SECRET ARIas
MUNICIP AIS, devem ser, remunerados exclusivamente pelo SUBSIDIO do referido cargo,
independentemente

se

;agente pertence ou naf' ao qu~o

0

de servidor~s efetivos da

Administrayao Publica.

Joao Pessoa, 12 de abril de 2010
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