
 

 
Estado de Goiás 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 

 

RUA 68 Nº 727 – CENTRO – FONE : 3216-6000 – FAX :  3225-0525 – CEP : 74055-100 – GOIÂNIA-GO 
www.tcm.go.gov.br 

1 de 2 

Processo n. 

0695916 

             

Fl.:  

ACÓRDÃO AC-CON n.00003/2017  PLENO  – TCM 

Processo : 06959/16 
Município : Anápolis 
Órgão : Câmara Municipal 
Assunto : Consulta – nomeação de servidor para vaga fora do 

cadastro de reserva 
Consulentes : Lisieux José Borges (Presidente da Câmara) 
Relator  
Revisor 

: Conselheiro-Substituto Irany Júnior 
: Conselheiro Francisco José Ramos  
 

 
 

Município de ANÁPOLIS. CONSULTA. VOTO REVISOR. CONHECE, 
excepcionalmente, conquanto não cumpridos todos os requisitos de 
admissibilidade. RESPONDE, em decorrência da análise de mérito. 
ALERTA. DÁ ciência ao consulente da decisão. DETERMINA o 
arquivamento dos autos. Convergente com a SAP e o MPC. 

 

 

Tratam os autos de Consulta formulada pelo senhor Lisieux José 

Borges, Presidente da Câmara Municipal de Anápolis (2016), autuada em 

28/04/2016, com o objetivo de obter resposta acerca do seguinte questionamento: 

 
“Tendo a Câmara Municipal preenchida todas as vagas ofertadas no concurso realizado e, 

em razão de aposentadorias de servidores, sendo criadas, mediante lei, novas vagas, 

poderá o Poder Legislativo contratar candidatos aprovados no concurso público 001/2012, 

conforme edital de homologação, mesmo que para a vaga criada, não se observe no edital 

do certame previsão de VAGA RESERVA”. 

 

ACORDAM os Conselheiros do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás, reunidos no Colegiado, acolhendo as razões expostas no voto do 

Revisor:  

1. CONHECER a presente Consulta, excepcionalmente, conquanto não 

cumpridos todos os requisitos de admissibilidade; 

2. RESPONDER ao consulente, em decorrência da análise de mérito, 

que: 

2.1 A Administração Municipal acha-se vinculada e não poderá 

nomear candidatos aprovados em concurso público que não tenham sido 

classificados para as vagas ofertadas ou cadastro de reserva (quando houver), 
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mesmo que surjam novas vagas durante a validade do certame, a menos que tal 

possibilidade esteja expressa nas normas editalícias e venha devidamente motivada; 

3. ALERTAR o Consulente e demais gestores municipais acerca dos 

termos do art. 32 da LOTCM c/c art. 200 do RITCM, os quais impedem que o 

Tribunal conheça de Consultas que versem apenas sobre casos concretos. 

Conquanto possam ser as situações fáticas plano de fundo dos questionamentos 

formulados pela Administração Municipal, as indagações deverão ser veiculadas e 

encaminhadas a esta Corte de Contas em forma de tese abstrata; 

4. ALERTAR o Consulente e demais gestores municipais que as 

Consultas respondidas por este Tribunal, apesar do seu caráter normativo, referem-

se às asserções abstratas trazidas a seu conhecimento, não vinculando, em 

absoluto, o prejulgamento elaborado a qualquer causa particular ou situação pré-

existente. 

5. DAR ciência ao consulente da presente decisão; e 

6. DETERMINAR o arquivamento dos autos. 

 

À Superintendência de Secretaria, para os fins. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

em Goiânia, aos 08 dias do mês de fevereiro de 2017. 

 

Presidente: Cons. Joaquim Alves de Castro Neto 

 

Revisor: Cons. Francisco José Ramos 

Participantes da votação: 
 

1. Cons. Sebastião Monteiro  

 

2. Cons.ª Maria Teresa Garrido Santos (votou contra) 

 

3. Cons.    Daniel Goulart (votou contra)   4. Cons. Nilo Resende 

 

5. Cons. Valcenôr Braz de Queiroz     

 

Presente   José Gustavo Athayde Ministério Público de Contas 
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