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RELATORIO

Trata-se de consulta formulada pelo presidente da Camara Municipal de

Valparaiso de Goias, senhor Walter Mattos, sobre a possibilidade ou nâo de a prefeitura nomear

os aprovados no concurso 001/2010 antes de resolver pendencias referentes as nomeacties do

concurso realizado em 2003.

A consulta nao foi instruida corn o parecer juridico do Orgao de assisténcia

têcnica ou juridica da autoridade consulente.

E o relaterio.

ANALISE DA AUDITORIA DE ATOS DE PESSOAL

Conforme previsto no art. 31, I, da Lei n° 15.958/2007, o consulente possui

legitimidade ativa para efetuar consultas a este Tribunal, em razão de ocupar o cargo de

presidente da Camara.

Entretanto, nao consta dos autos parecer do Orgão de assisténcia têcnica ou

juridica da autoridade consulente, conforme exige o art. 31, § 1°, da Lei n° 15.958/2007, o que

conduz, necessariamente, ao nä() conhecimento da consulta.

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

eventualmente dada pelo Tribunal poderia constituir prejulgamento.

Assim, concluiu a especializada pelo juizo negativo da admissibilidade da

consulta, diante da ausancia do parecer do ergão de assistência têcnica ou juridica da autoridade

consulente, bem como por versar sobre caso concreto.

III. ANALISE DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS

0 Parquet manifestou-se por meio do Parecer n° 2536/2010, onde concluiu

que o consulente nâo atendeu requisito essencial para o conhecimento das consultas formuladas

perante esta Corte, tendo em vista ausancia de Parecer do ergao de a 	 téncia juridica.
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Alêm disso, a presente consulta versa sobre caso concreto, tendo sido na

verdade urn pedido de informagOes.

Desta forma, a Procuradoria de Contas manifestou-se no sentido de que näo

seja conhecida a consulta formulada, devendo o processo ser arquivado, ap6s a comunicagão ao

consulente, nos termos do art. 32 da lei 15.958/07, art. 200 do Regimento Interno do TCM/GO.

Assim sendo,

ACORDA

0 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, pelos membros integrantes

de seu Colegiado, nä° conhecer da presente Consulta, uma vez que foi formulada a respeito de

caso concreto e desacompanhada de parecer juridico do Orgão, devendo ser dada ciencia do

inteiro teor desta decisâo, corn o subseqUente arquivamento do processo.

A Superintendència de Secretaria, para as providèncias.

Tribunal de Contas dos Municipios, em Goidnia	 2 JUN 2010
Presi	 e: ons. Walter Josê Rodrigues	 Relator: Cons. P	 ues de Freitas

Participantes da votag5o:

Co s. S	 la° Monteiro Guimaräes Filho

Fui presente: , Procurador de Contas
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