
Estado de Goias
Tribunal de Contas dos Municipios

‘ESOLUCAO CONSULTA RC N° 00018/10

PROCESSO : 07671/10
NATUREZA CONSULTA	 ,
CONSULENTE • PATRICIA DE SOUZA MEDEIROS /
ORGAO/ENTIDADE : MUNICIPIO DE NOVO GAMA /

I. RELATORIO

Trata-se de consulta formulada pela escriturkia da CAmara Municipal de

Novo Gama, senhora Patricia de Souza Medeiros, sobre a legalidade da acumulacâo de

vencimentos de cargo comissionado com gratificacão de atividade legislativa, bem como se

haveria ilegalidade no fato de não ter ocorrido nenhuma designagâo ou nomeacão de servidor

efetivo para exercer cargo em comissào ou funcao de confianca.

A consulta contèm a indicacâo de seu objeto, todavia, nä° foi instruida com

o parecer juridic° do Orgão de assisténcia têcnica ou juridica da autoridade consulente.

E o relatOrio.

,1FUNDAMENTACAO

Preliminarmente, cabe asseverar que a autoridade consulente nä° estâ

elencada entre aquelas mencionadas no art. 31, I a IV, da Lei n° 15.958/2007, e tambêm art. 199,

I a V do Regimento Interno em vigor, o que evidencia a ilegitimidade da parte consulente,/

Nâo consta nos autos parecer do Orgão de assistência têcnica ou juridica da

autoridade consulente, conforme exige o art. 31, § 1°, da Lei n° 15.958/2007, e art. 199, § 1°, do

RI/TCM, o que conduz, necessariamente, ao näo conhecimento da consulta.

Alêm disso, a matêria configura caso concreto, sendo que a resposta

eventualmente dada pelo Tribunal poderia constituir prejulgamento, o que leva o nao

conhecimento do expediente a titulo de consultai

III. ANALISE DA AUDITORIA DE ATOS DE PESSOAL/

Ante o exposto, a Auditoria concluiu pelo juizo negativo da admissibilidade

da consulta, diante da ilegitimidade da parte e da auséncia do parecer do Orgäo de assisténcia

têcnica ou juridica da autoridade consulente, bem como por versar sob caso concreto.
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IV. ANALISE DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS 

0 Parquet analisou os autos e auferiu que a presente consulta não

preenche os requisitos previstos na Lei n o 15.958/07 (Lei Orgénica do TCM), razâo pelo qual não

deve ser conhecida.

Elencou o Orgâo Ministerial que a consulta foi formulada por pessoa não

elencada no rol de legitimados para formularem consulta; nâo foi instruida corn parecer do Orgâo

de assistdncia técnica ou juridica e refere-se a caso concreto(

Assim sendo,

RESOLVE

0 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS(Pelos membros integrantes

de seu Colegiado, nao conhecer da presente Consulta; uma vez que foi subscrita por

autoridade nao-Iegitimada, formulada a respeito de caso concreto e desacompanhada de parecer

juridico do Orgdo, devendo ser dada ciéncia do inteiro teor desta decis5o, corn o subseq0ente

arquivamento do processo.

A Superintendència de Secretaria, para as providèncias.

Tribunal de Contas dos Municipios, em Goiani,"

Presidente: Cons. Walter José Rodrigues Relator: Cons. P o Rod ues de Freitas

Cons. Subs. Vasc•evedo Jambo

Cons. Sebastiâo Monteiro Guimardes Filho

Fui presente: , Procurador de Contas

RIJA 68 N° 727 - CENTRO - FONE : 216-61-60- FAX : 225-0525 - CEP : 74055-100 - GOIANIA-GO
www.tcrn.go.Aov.br

RGP

MAI 2010


	Page 1
	Page 2

