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PROCESSO: TC/016594/2017 

ASSUNTO: CONSULTA 

INTERESSADO: JAQUELINE GONÇALVES CARVALHO DE BRITO – PRESIDENTE 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE BURITI DOS LOPES 

RELATOR: JACKSON NOBRE VERAS 

PROCURADOR: MÁRCIO ANDRÉ MADEIRA DE VASCONCELOS 

 

 

1 – RELATÓRIO  

 

Cuidam os autos de consulta formulada por Jaqueline Gonçalves Carvalho de 

Brito, na qualidade de Vereadora Presidente da Câmara Municipal de Buriti dos Lopes, 

solicitando posicionamento desta Corte de Contas acerca da responsabilidade pelo pagamento 

do subsídio de vereador, no exercício do cargo de secretário municipal que opte, com 

fundamento em lei municipal, pela remuneração do mandato eletivo. 

 

A consulente, conforme se verifica na Peça 02, fez os seguintes 

questionamentos: 

 

a) O ônus do pagamento de vereador licenciado que opte pela remuneração do mandato eletivo 

cabe ao Poder Legislativo ou Executivo? 

 

b) Como fica em relação ao gasto com folha de pagamento de no máximo 70% estabelecido no 

§ 1º, art. 29-A da CF, caso seja de competência da Câmara Municipal arcar com a remuneração do vereador 

licenciado, este valor será computado no referido percentual? 

 

c) Em caso de ser responsabilidade do poder Legislativo continuar pagando a remuneração do 

vereador licenciado, caberá ao Poder Executivo indenizar a Câmara Municipal com o valor correspondente a 

remuneração do suplente que ocupar a vaga, haja vista que o titular da vaga estará exercendo atividades do Poder 

Executivo? 

d) Se o Poder Executivo repassar ao Legislativo como forma de indenização o valor da 

remuneração do suplente que assumiu a vaga, esse valor será computado no repasse do duodécimo estabelecido 

no art. 29-A da CF? 
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e) Caso o vereador licenciado já tenha assumido o cargo de Secretário Municipal e recebido a 

remuneração pelo Poder Executivo e a competência de pagamento seja do Poder Legislativo, como a Câmara 

deverá proceder em relação ao mês que já foi pago? 

 

À Peça 03, determinei o encaminhamento dos autos à Comissão de Regimento 

e de Jurisprudência para, no prazo de cinco dias, promover a juntada de informação sobre a 

existência de prejulgado ou de decisão reiterada sobre o tema com a subsequente remessa à 

unidade técnica competente para a instrução, conforme art. 328 do Regimento Interno. No 

mesmo despacho, autorizei o encaminhamento à DFAM para análise e manifestação nos 

moldes do disposto no art. 329 e 330 do RITCE, retornando os autos ao Relator para o regular 

prosseguimento processual. 

 

Em seguida, a Comissão de Regimento e Jurisprudência informou a 

inexistência de prejulgado ou decisão reiterada sobre o tema, vide Peça 04. 

 

Ato contínuo, a DFAM emitiu parecer técnico acostado na Peça 05. Na 

sequência, os autos foram encaminhados ao Ministério Público de Contas para análise e 

manifestação, tendo o Parquet opinado pelo não conhecimento da presente consulta, porém, 

adentra ao mérito, para o caso da mesma vir a ser conhecida. 

 

É o que basta relatar. Passo ao voto. 

 

VOTO 

 

2 – FUNDAMENTAÇÃO 

 

2.1 – DO CONHECIMENTO: 

 

Como bem explicitado pelo Ministério Público de Contas, a presente consulta 

preenche parcialmente os requisitos de admissibilidade previstos no artigo 201 do Regimento 

Interno do Tribunal de Contas do Estado do Piauí – RITCE/PI, vez que embora tenha sido 
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formulada por parte legítima, não foi instruída com parecer do órgão de consultoria jurídica 

da entidade consulente, bem como não consta nos autos cópia da legislação pertinente ao 

objeto da consulta, em desacordo com o disposto no art. 201 do mencionado diploma legal 

desta Corte de Contas, motivo pelo qual o Parquet opina pelo seu não conhecimento. 

 

  Contudo, embora a consulta não tenha preenchido todas as formalidades legais, 

conforme ressaltou o MPC, mas considerando o interesse público da matéria, proponho o voto 

pelo seu conhecimento. 

  

2.2 – DO MÉRITO 

 

De início, o Ministério Público de Contas ao abordar a matéria objeto da 

presente consulta faz a transcrição dos artigos 29, VI e IX, 56, I, § 1º, § 2º e § 3º, ambos da 

Constituição Federal, e do art. 40 da Lei Orgânica Municipal de Buriti dos Lopes, com o 

objetivo de subsidiar a análise dos questionamentos formulados. 

 

Ressalta o Parquet, que a Lei Orgânica do Município de Buriti dos Lopes 

prevê a hipótese de licenciamento da vereança para o exercício do cargo de Secretário 

Municipal, com a opção pela remuneração do mandato eletivo; contudo, nada dispõe a quem 

cabe o ônus do pagamento do subsídio, se ao Poder Legislativo ou ao Executivo. 

 

Nesse contexto, como bem coloca a Consulente, na hipótese em tela o vereador 

estará desempenhando as funções de Secretário Municipal, servindo ao Poder Executivo, e, 

por conta da vaga existente em face da sua licença, inevitavelmente, o suplente de vereador 

assumirá a sua vaga, em conformidade com o art. 39 da Lei Orgânica Municipal. 

 

Ante o exposto, a Consulente apresenta a este Tribunal os questionamentos 

abaixo analisados pelo Ministério Público de Contas: 

 

  Em relação ao primeiro questionamento formulado, qual seja, a quem compete 

o ônus do pagamento de vereador licenciado que opte pela remuneração do mandato eletivo, 
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o MPC informa que o Plenário desta Corte de Contas já tratou de matéria semelhante ao 

responder consulta formulada pela Câmara Municipal de Barras, por meio da Resolução 

484/2005, de 1º de setembro de 2005, tendo definido a situação da seguinte forma: 

 

“Processo nº 02189/2005. INTERESSADO: Câmara Municipal de Barras. 

ASSUNTO: A quem cabe o ônus do pagamento de Vereador licenciado para exercer 

o cargo de Secretário Municipal e que optou pelos subsídios do cargo eletivo? (...) 

decidiu o plenário, unânime, em sessão datada de 27 de maio de 2005 (fls. 06/14) 

pelo conhecimento do presente processo como consulta, respondendo que, em vista 

do princípio da legalidade da administração pública, o ônus do pagamento de 

vereador licenciado para exercer cargo de secretário municipal e que opta pela 

remuneração do mandato eletivo, cabe à câmara municipal, podendo a lei orgânica 

municipal dispor de forma diversa. PROCESSO: TC-E- 2189/05 

CONCLUSÃO: Cabe à Câmara Municipal, podendo a Lei Orgânica do Município 

dispor de modo diverso. Resolução TCE/PI nº 484/05”. (grifei). 

 

  No caso em tela, considerando que a Lei Orgânica Municipal não prevê a quem 

compete tal pagamento, o ônus pelo pagamento do subsídio de vereador licenciado recai, a 

princípio, sobre a Câmara Municipal. 

 

  Entretanto, ressalta o MPC que de acordo com a análise da DFAM, na prática, 

observou-se que tal medida acaba por inviabilizar a administração das Câmaras Municipais 

que arcam com tais despesas, tendo como consequência o descumprimento dos limites de 

despesa com pessoal do Poder Legislativo, vide arts. 29 e 29-A, da CF/88 e arts. 18 a 20 da 

LC 101/00, na medida em que além do subsídio do vereador licenciado, também efetuam o 

pagamento do suplente que assume a vaga. 

 

  Assim sendo, após ponderar sobre o tema, o MPC firmou o entendimento de 

que é razoável que o Poder Executivo assuma a responsabilidade pelo pagamento do subsídio 

de vereador licenciado para exercer o cargo de secretário municipal, sob pena de inviabilizar a 

administração da Câmara Municipal, inclusive, com o descumprimento dos índices legais e 

constitucionais. Entretanto, ressalta o Parquet, para que o Poder Executivo arque com tal ônus 
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é imprescindível que os Municípios estabeleçam expressamente em suas Leis Orgânicas, 

referida obrigação. (grifei). 

   

  No que tange ao segundo questionamento do Consulente, realizado nos 

seguintes termos: Como fica em relação ao gasto com folha de pagamento de no máximo 70% 

estabelecido no § 1º, art. 29-A da CF, caso seja de competência da Câmara Municipal arcar 

com a remuneração do vereador licenciado, este valor ser computado no referido 

percentual? 

 

  O posicionamento do MPC é no sentido de que caso haja previsão na Lei 

Orgânica Municipal transferindo tal ônus para o Poder Executivo Municipal, a Câmara de 

Vereadores continuará responsável pelo pagamento do subsídio de vereador, no exercício de 

cargo de secretário municipal, que opte pela remuneração do mandato eletivo, e, por 

conseguinte, tais despesas serão levadas em consideração no cálculo dos gastos com pessoal 

do Poder Legislativo municipal, estipulados tanto nos arts. 29 e 29-A, da CF/88, como nos 

arts. 18 a 20 da LC 101/00. 

 

  Em relação ao terceiro item questionado pela Consulente da seguinte forma, 

verbis: 

Em caso de ser responsabilidade do Poder Legislativo continuar pagando a 

remuneração do vereador licenciado, caberá ao Poder Executivo indenizar a Câmara 

Municipal com o valor correspondente a remuneração do suplente que ocupar a 

vaga, haja vista que o titular da vaga estará exercendo atividades do Poder 

Executivo? 

 

  O MPC assevera que, enquanto não houver previsão na legislação municipal 

transferindo o ônus para o Executivo Municipal, não há que se falar em indenização no que 

tange aos gastos com o suplente. 

 

  Na sequência, a Consulente faz ainda o seguinte questionamento: 
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Se o Poder Executivo repassar ao Legislativo como forma de indenização o valor da 

remuneração do suplente que assumiu a vaga, esse valor será computado no repasse 

do duodécimo estabelecido no art. 29-A da CF? 

 

  Para o MPC o presente questionamento resta prejudicado pela resposta 

anterior, tendo em vista, principalmente, que os atos da Administração Pública estão adstritos 

à previsão legal. 

 

  Por derradeiro, a consulente finaliza com a seguinte indagação? 

 

Caso o vereador licenciado já tenha assumido o cargo de Secretário Municipal e 

recebido a remuneração pelo Poder Executivo e a competência de pagamento seja do 

Poder Legislativo, como a Câmara deverá proceder em relação ao mês que já foi 

pago? 

 

  O Parquet de Contas ratifica o entendimento manifestado no item anterior no 

sentido de que enquanto não houver previsão na Lei Orgânica Municipal, transferindo o ônus 

para o Executivo Municipal, não há que se falar em responsabilidade do referido Poder. Além 

do mais, caso a Lei Orgânica Municipal venha a ser alterada, o Poder Executivo somente 

passará a ser responsável pelo pagamento do subsídio do parlamentar  municipal, licenciado 

para o exercício do cargo de Secretário Municipal, após a alteração legislativa, haja vista a 

impossibilidade de conceder efeitos retroativos a tal norma. 

 

3 – CONCLUSÃO 

 

Diante do exposto, este Relator vota pelo conhecimento da presente consulta e, 

com relação ao mérito, adere ao posicionamento exarado pelo MPC, nos seguintes termos: 

  

a) O ônus do pagamento de vereador licenciado que opte pela remuneração do 

mandato eletivo cabe ao Poder Legislativo ou Executivo? 
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Cabe à Lei Orgânica Municipal dispor sobre o ônus do pagamento de vereador licenciado. Em 

havendo omissão legal sobre o tema, cabe à Câmara Municipal o ônus pelo pagamento da remuneração do 

Vereador licenciado que optar pelo subsídio do mandato eletivo, conforme entendimento desta Corte de Contas 

(Resolução TCE/PI nº 484/2005). 

 

b) Como fica em relação ao gasto com folha de pagamento de no máximo 70% 

estabelecido no § 1º, art. 29-A da CF, caso seja de competência da Câmara Municipal arcar 

com a remuneração do vereador licenciado, este valor será computado no referido percentual? 

 

Caso não haja previsão na Lei Orgânica Municipal transferindo tal ônus para Poder Executivo 

municipal, a Câmara de Vereadores continuará responsável pelo pagamento do subsídio de vereador, no 

exercício de cargo de secretário municipal, que opte pela remuneração do mandato eletivo, e, por conseguinte, 

tais despesas serão levadas em consideração no cálculo dos gastos com pessoal do Poder Legislativo municipal, 

estipulados tanto no arts. 29 e 29-A, da CF/88, como nos arts. 18 a 20 da LC nº 101/00. 

 

c) Em caso de ser responsabilidade do Poder Legislativo continuar pagando a 

remuneração do vereador licenciado, caberá ao Poder Executivo indenizar a Câmara 

Municipal com o valor correspondente a remuneração do suplente que ocupar a vaga, haja 

vista que o titular da vaga estará exercendo atividades do Poder Executivo? 

 

Enquanto não houver previsão na legislação municipal transferindo o ônus para o Executivo 

Municipal, não há que se falar em indenização no que tange aos gastos com o suplente. 

 

d) Se o Poder Executivo repassar ao Legislativo como forma de indenização o 

valor da remuneração do suplente que assumiu a vaga, esse valor será computado no repasse 

do duodécimo estabelecido no art. 29-A da CF? 

 

O presente questionamento resta prejudicado pela resposta anterior, tendo em vista, 

principalmente, que os atos da Administração Pública estão adstritos à previsão legal. 

 

e) Caso o vereador licenciado já tenha assumido o cargo de Secretário 

Municipal e recebido a remuneração pelo poder Executivo e a competência de pagamento seja 

do poder Legislativo, como a Câmara deverá proceder em relação ao mês que já foi pago? 
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Enquanto não houver previsão na Lei Orgânica Municipal, transferindo o ônus para o 

Executivo Municipal, não há que se falar em responsabilidade do referido Poder. Além do mais, caso a Lei 

Orgânica Municipal venha a ser alterada, o Poder Executivo somente passará a ser responsável pelo pagamento 

do subsídio do parlamentar municipal, licenciado para o exercício do cargo de Secretário Municipal, após a 

alteração legislativa, haja vista a impossibilidade de conceder efeitos retroativos a tal norma. 

 

Teresina (PI), 26 de outubro de 2017. 

 

 

(Assinado digitalmente) 

JACKSON NOBRE VERAS 

Relator 
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