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I
Versa o presente expediente sobre CONSULTA formulada a esta Corte de Comas pelo
ilustre Preleito do Municipio de Jaqueira, Sr.
Fernando Rego Barros.
As qtiestöes suseitadas pelo consulente,
assinaladas as us. 01 e02. dizern respeito arcsponsabilidade pelo pagamento de direitos (aposentadoria. férias e licença-prênuo) dos servidores transferidos do MunicIpio de origern in ea.su. Maraial - para o Município novo.
Jaqueira.
II - ADNIISSIBILIDAI)E
Opino, in limine, pelo CONHECIMENTO desta consulta. porquanto presentes Os pressupostos de adnii ssihilidadc consignados na
Resolucao TC 24/95.
III - MERITO

A

Coni arrirno nos §' 1° e 2° do artigo
14 da Lei Complenientar Estadual N° 08/92 disciplinadora da instalacao de novos Municipio
no Esrado de Pernambuco -, bern como no § 2°
do artigo 202 da Constituiçao Federal disciplinador da contagern recIproca de tempo
de servico para efeito de aposentaçao, opino clue
se responda ao consulente nos seguintes termos:

Os direitos e vantagens adquiridos pelos
servidores pühlicos, ames de serem transferidos para o MunicIpio novo, nos termos dos §
1° e 2° da Lei Complernentar Estadual N° 08/
90, serão de responsabilidade do MunicIpio de
origem. Assirn, tanto o pagarnento de férias,
acrescidas de urn terço, quanto o pagamcrito
de licença-prernio, adquiridas pelos servidores
quando do excrcIcio de cargo püblico no Municiplo de origem, será da responsabilidade deste, ainda que o usufruto venha it ocorrer nurn
periodo em que o servidor jl esteja prestando
serviços no MunicIpio novo.
Se o servidor vier a adquirir o direito a
aposentadoria - nos termos do artigo 40 da
Constituiçio Federal - quando já estiver yincutado funcionalmente ao MunicIpio novo. o
pagarnent() dos proventos serii da responsabilidade deste. cabendo-Ihe, todavia. valer-se da
compensaço recIproca dos sisternas
previdenciarios previsa no artigo 202, § 2° da
Constituiçio Federal.
E 0 relatório.
Recife, 26 dc fevereiro de 1997.
Vakieci r Fernandes Pascoal
Auditor
OBS. - Posicionamento da Auditoria
Geral acolhido pelo Tribunal Pleno.
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