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ACORDAO AC-CON N° 
	 0002 9/ 1-2TCM/GO—PLENO 

EMENTA. CONSULTA. PROFESSOR. CONCURSO PUBLICO. 
INGRESSO COM NIVEL. POS-GRADUACAO. PROGRESSAO. 
POSSIBILIDADE. DETERMINACOES. ARQUIVAMENTO. 

1. Nao caracteriza restricao a data limite imposta a decada da 
educacao (23/12/2007), para os professores efetivos para os quais 
tenha sido exigida a formacao superior para ingresso inicial na 
carreira, tendo estes concluido e apresentado o certificado de Os-
graduacao para a obtencao de progressao na carreira. 

2. A progressao na carreira ou promocao obtida em funcao da 
conclusao de curso de pos-graduacao, desde que nao implique 
mudanca de cargo e observe os demais regramentos pertinentes, nao 
malfere a regra constitucional do concurso pbblico; 

3. A obtencao de certificado de pcis-graduacao nao guarda qualquer 
correlacao corn o permissivo veiculado na cabeca e § 4° do art. 87 da 
Lei Federal n° 9.394/96 — Lei de Diretrizes e Bases da Educacao, 
podendo ser concedida progressao na carreira dos servidores do 
magisterio municipal que tenham concluido cursos de pas-graduacao 
a qualquer tempo na vigencia da lei local. 

4. 0 AcOrdao AC-CON n° 0032/2011, mesmo atendendo a uma 
situacao especifica trazida pelo Municipio de Jatai/GO, vincula os 
demais entes municipais a sua estrita observancia, por constituir-se 
em prejulgamento da tese, mas nao do fato ou caso concreto, 
respeitadas as peculiaridades locais, na conformidade do prescrito no 
art. 31, § 3° da Lei Estadual n° 15.958/07. 

5. Este Tribunal de Contas continuara a observar, quando da analise 
dos atos de pessoal, a ocorrencia de todas as situagOes de 
progressao profissional, no fito evitar qualquer desrespeito a regra 
constitucional de exigencia de concurso pUblico para o provimento de 
cargos pOblicos. 

6. DeterminacOes 

7. Arquivamento dos autos. 

Tratam os presentes autos de Consulta formulada pelo senhor Valter 

Goncalves de Carvalho, Prefeito Municipal de Campo Limpo de Goias, atada de 

09/02/2012, corn os seguintes questiona entos: 
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IV - RESPONDER ao Consulente, em decorrencia do enfrentamento 

do merit° do questionamento apresentado, nos seguintes termos: 
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a) Como ficam os casos dos professores efetivos que obtiveram 

progressao na carreira, entre o dia 23/12/2007 ate a data de publicacao da 

Resolucao Consulta n° 0032/2011? 

b) Pode ser concedida progressao na carreira dos servidores do 

magisterio municipal que tenham concluido cursos de pOs-graduacao ate a data de 

publicacao da Resolucao Consulta n° 0032/2011? 

c) A Resolucao Consulta n° 0032/2011, por atender a uma situacao 

especifica trazida pelo Municipio de Jatai/GO, vincula os demais entes municipais 

quanto a sua estrita observancia? 

d) Esse TCM observara, quando da analise dos atos de pessoal, a 

ocorrencia de progressao profissional sem a submissao ao concurso pUblico? 

2. 	 Vistos, relatados e discutidos os presentes autos acordam os 

Conselheiros integrantes do Pleno do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado 

de Goias, por unanimidade, nos termos da Proposta de Decisao n° 0560/2012- 

GCSICJ do Relator, Conselheiro Substituto IRANY JUNIOR, para: 

- CONHECER da presente Consulta, uma vez que preenche os 

pressupostos previstos no art. 31 da Lei n° 15.958/2007 c/c art. 199 do Regimento 

Interno do TCM/GO; 

II - ESCLARECER que este Tribunal de Contas pacificou o 

entendimento sobre a progressao vertical do magisterio, mediante aprovacao do 

Acordao AC-CON n° 08106/10, 20/12/10 (Cachoeira Alta), sendo que o Acordao AC- 

CON n° 0032/2011, de 31/8/2011 (Jatai), a que se refere o Consulente, sobreveio 

aquele; 

III - REITERAR que, a partir de 20/12/10, todos os municipios goianos 

estao obrigados pelo carater normativo, enquanto prejulgamento da tese, a 

observancia dos Acordaos mencionados no item II deste Acordao, mas nao do fato 

ou caso concreto, respeitadas as peculiaridades locais, na conformidade do prescrito 

no art. 31, § 3° da Lei Estadual n° 15.958/07; 



da Lei n° 15.958/2007, para que surta os efeitosieed is ecessarios; 
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a) a data final da Decada da Educacao (23/12/2007) nao representa 

obstaculo a progressao dos professores Nivel I (ingresso na carreira corn formacao 

superior) para professores Nivel II (conclusao e apresentacao do certificado de Os-

graduacao), ocorrida entre aquela data e a publicacao dos Acordaos AC-CON n° 

08106/10, em 20/12/10 (Cachoeira Alta) e AC-CON n° 0032/2011, em 31/8/2011 

(Jatai), pois tal circunstancia configura mera promocao dentro da mesma carreira, 

portanto legal; 

b) a progressao na carreira ou promocao obtida em funcao da 

conclusao de curso de pos-graduacao, desde que nao implique mudanca de cargo e 

observe os demais regramentos pertinentes, nao malfere a regra constitucional do 

concurso pUblico, 

c) a obtencao de certificado de pos-graduacao nao guarda qualquer 

correlacao com o permissivo veiculado na cabeca e § 4° do art. 87 da Lei Federal n° 

9.394/96 (Lei de Diretrizes e Bases da Educacao), podendo ser concedida 

progressao na carreira dos servidores do magisterio municipal que tenham concluido 

cursos de pos-graduacao a qualquer momento de vigencia da lei local, e nao 

somente apps o Acordao AC-CON n° 08106/10, 20/12/10 (Cachoeira Alta) ou do 

Acordao AC-CON n° 0032/2011, de 31/8/2011 (Jatai); 

d) o Acordao AC-CON n° 0032/2011, mesmo atendendo a uma 

situacao especifica trazida pelo Municipio de Jatai/GO, vincula os demais entes 

municipais a sua estrita observancia, por constituir-se em prejulgamento da tese, 

mas nao do fato ou caso concreto, respeitadas as peculiaridades locais, na 

conformidade do prescrito no art. 31, § 3° da Lei Estadual n° 15.958/07; 

e) este Tribunal de Contas continuara a observar, quando da analise 

dos atos de pessoal, a ocorrencia de todas as situacOes de progressao profissional, 

no fito evitar qualquer desrespeito a regra constitucional de exigencia de concurso 

public° para o provimento de cargos pUblicos, 

V - ENCAMINHAR ao Consulente c6pia deste Acordao, Relatorio e 

Proposta de Decisao que o fundamenta, nos termos da Lei n° 15.958/2007 e do 

Regimento Interno; 

VI - DETERMINAR a publicacao do Acordao, nos termos do a igo 101 



21 NOV 2012 em Goiania. 
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VII - DETERMINAR que, depois de cumpridas as demais formalidades 

de praxe, sejam os presentes autos arquivados. 

VIII - ENCAMINHAR o feito a Superintendencia de Secretaria para 

as providencias cabiveis. 
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