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MU NICIPIO SANTO ANTONIO DO DESCOBERTO

ORGAO FMS

ASSUNTO Consulta sobre a legalidade de abertura de filial da Farmácia
Popular do Brasil, e sua forma de prestacdo de contas.

CONSULENTE ANTONIO DONIZETE DE OLIVEIRA

Vistos e examinados os presentes autos, que tratam de expediente encaminhado a esta
Corte pelo Assessor Juridico do Fundo Municipal de Saale de Santo Antonio do Descoberto,
Antonio Donizete de Oliveira, questionando sobre a legalidade de abertura de filial da Farmàcia
Popular do Brasil e sobre sua forma de prestacäo de contas, destaca-se:

Encaminhados os autos a anâlise da Auditoria de Contas Mensais de Gest5o, esta
teceu os seguintes comenthrios:

Inicialmente, cumpre observar que o documento de fl. 01 foi subscrito por autoridade
nao inserida no rol de legitimados para consultar o TCM/GO, estatuido pelo art. 31 da Lei
Estadual n° 15.958/2007;

Referida consulta nao esta instruida corn o devido parecer juridico, requisito previsto
no § 1° do artigo citado;

Nesse contexto, entende a Especializada que a presente consulta deve ser arquivada
por nä° preencher os requisitos previstos no art. 31 da LOTCM/GO.

Os autos seguiram para anâlise da Procuradoria Geral de Contas que se manifestou de
acordo corn o entendimento da Auditoria.

DO VOTO: 

Apesar de constar no Certificado de Auditoria que o art. 31 da Lei Estadual n°
15.958/2007, nao traz o Gestor de fundo como legitimado para formular consulta perante o
TCM, o Regimento Interno/TCM em vigor prevé tal legitimidade no art. 199, II.

A consulta foi formulada pelo Assessor Juridico da Autoridade consulente, tendo sido
anexada as fls. 02 a respectiva Procuracào, sendo o Sr. Jair Shigueki Yamamoto o Gestor do
Fundo Municipal de SaCide de Santo Antonio do Descoberto-exercicio 2009.

Entretanto, tambêm preve o art. 199, § 1° do Regimento Interno/TCM, que a consulta
deve vir instruida corn parecer do Orgão de assistència tecnica ou juridica da autoridade
consulente, o que nao ocorreu no presente caso.

Desta forma, a presente consulta nao dever r conhecida, por nao estarCaretamente
instruida.

Assim sendo,
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RESOLUCA- 0 CONSULTA RC N00 0 0 1 41 1 0

RESOLVE

0 Tribunal de Contas dos Municipios pelos membros integrantes de seu Colegiado,
nao conhecer da presente Consulta, uma vez que estâ desacompanhada de parecer juridic°
do Orgäo, devendo ser dada ciéncia do inteiro teor desta decisão, corn o subseqUente
arquivamento do processo.

A Superintendência de Secretaria, para as providOncias.

Monteiro Guimardes Filho

Fui presente: , Procurador de Contas
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