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Estado de Goias
Tribunal de Contas dos Municipios

ACORDAO CON N°
00008/11

PROCESSO
RELATOR
NATUREZA
MUNICIPIO
CONSULENTE
GESTOR
CPF

02220/11
CONSELHEIRO PAULO RODRIGUES
CONSULTA
NOVO PLANALTO
TULIO REGES M. BARROS
ODAIR JUSTINO DE SOUZA
025.908.081-00

Vistos e discutidos os presentes autos que tratam de expediente,
autuado como consulta, enderegado a este Tribunal pelo Prefeito Municipal de Novo
Planalto — por procuragão, no qual solicita que este Tribunal verifique a legalidade do
pagamento de diferenga de quinquénio a servidora do quadro de inativos do municipio.

Inicialmente, cumpre registrar que o presente expediente foi subscrito
pelo sen r Tulio Reges M. Barros, o qual se intitula procurador do Prefeito Municipal de
No Planalto.

Ocorre que, na procuragão apresentada as fls. 05 consta como
outorgante pessoa diversa do indigitado Prefeito, deste modo, nao encontra-se
preenchido o requisito de admissibilidade constante do art. 31 da Lei n° 15.958/2007,
atinente a legitimidade da parte para efetuar consultas a esta Corte de Contas.

Observo, ainda, que a materia trazida aos autos nä° se trata de
consulta, mas tao somente de uma prestagào de contas, na qual a municipalidade solicita
que este Tribunal ateste a legalidade de pagamento efetuado a inativo.

Não havendo diivida a ser dirimida por esta Corte, esta Especializada,
considerando que o expediente apresentado não preenche os requisitos de
admissibilidade exigidos pelo art. 31 da Lei n° 15.958/2007, manifesta-se pelo nä°
conhecimento do feito a titulo de consulta.
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ACORDA

0 Tribunal de Contas dos Municipios, pelos membros integrantes de
seu Colegiado:

efetuar juizo negativo da admissibilidade da consulta, uma vez que
nao foram preenchidos os seus pressupostos legais, previstos no art. 31 da Lei n°
15.958/2007; e,

determinar o arquivamento dos presentes autos, apOs
comunicacâo da decisâo ao requerente.

A Superintendencia de Secretaria, para as providencias.

Tribunal de Contas dos Municipios, ern Goiania, aos

Presid cons. Walter Jose Rodrigues Relator: Cons. Paul

Conselheiros presentes:

Conselh

Conselhei

Conseil	 astiao Monteiro Guimara s Filho

C se leiro Paulo 	 m Miranda Ortegal

5- Conselheit	 .rwvine

Fui Presente: Ministerio PUblieo de Contas
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