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Processo nº 11835/2016 
 

Fls. 

ACÓRDÃO AC-CON Nº   00017/2016 - TCMGO-PLENO 

Processo n° 11835/2016 

Município São Luis de Montes Belos 

Órgão Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos 

Assunto Consulta 

Período de Referência 2016 

Consulente 
Maria Anatilde Pereira de Carvalho Silva (Diretora Executiva e 
Gestora) 

CPF nº 387.611.301-68 

Relator Conselheiro Substituto Irany Júnior 

CONSULTA. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE ATENDIDOS. 
CONHECIMENTO. EFICÁCIA NORMATIVA GERAL. APLICAÇÃO DO ART. 6º DA 
EC Nº 41/2003. SERVIDORES PÚBLICOS EFETIVOS. ADMISTRAÇÃO DIRETA, 
AUTÁRQUICA E FUNDACIONAL. INGRESSO ATÉ 31/12/2003. 
APOSENTADORIA. PROVENTOS INTEGRAIS.   

1. Conhece-se da consulta pelo cumprimento dos requisitos de admissibilidade, 
outorgando-lhe eficácia normativa plena; 

2. Responde ao consulente que: 

a) na fixação da data de ingresso no serviço público, para fins de verificação do 
direito de opção pelas regras de que trata art. 6º, caput da Emenda Constitucional 
n. 41/03, quando o servidor tiver ocupado, sem interrupção, sucessivos cargos na 
Administração Pública direta, autárquica e fundacional, em qualquer dos entes 
federativos, será considerada a data da investidura mais remota dentre as 
ininterruptas (Orientação Normativa n. 02/2009 do MPS). 

b) exclui-se da regra anterior aquele que tenha ocupado emprego público celetista 
em empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações públicas de 
direito privado. 

Trata-se de consulta formulada pela Diretora Executiva e Gestora do 

Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos de São Luis de Montes 

Belos, senhora Maria Anatilde Pereira de Carvalho Silva, com o objetivo de obter 

posicionamento deste Tribunal a respeito do tema destacado a seguir: 

Aplicação da regra prevista no artigo 6º, caput, da Emenda Constitucional nº 41/2003 para 
situação de servidor que ingressou no serviço público antes de 31/12/2003 e, posteriormente 
fora aprovado em novo concurso de provas ou provas e títulos para cargo distinto, porém sem 
ocorrer vacância no que pese ao lapso temporal entre os mesmos. 

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

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

http://www.tcm.go.gov.br/


Estado de Goiás  
Tribunal de Contas dos Municípios 
Pleno 

AC-CON                                  RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 3216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO.2 
www.tcm.go.gov.br 

Processo nº 11835/2016 
 

Fls. 

de Goiás, nos termos da Proposta de Decisão nº 322/2015-GCSICJ do Conselheiro 

Substituto Irany Júnior, Relator, para: 

I -  CONHECER da consulta uma vez preenchidos os pressupostos 

legais previstos no art. 31 da Lei Estadual nº 15.958/2007; 

II -  RESPONDER ao consulente que:   

a) na fixação da data de ingresso no serviço público, para fins de 

verificação do direito de opção pelas regras de que trata art. 6º, caput da Emenda 

Constitucional n. 41/03, quando o servidor tiver ocupado, sem interrupção, 

sucessivos cargos na Administração Pública direta, autárquica e fundacional, em 

qualquer dos entes federativos, será considerada a data da investidura mais remota 

dentre as ininterruptas (Orientação Normativa n. 02/2009 do MPS); 

b) exclui-se da regra anterior aquele que tenha ocupado emprego 

público celetista em empresas públicas, sociedades de economia mista e fundações 

públicas de direito privado.  

3) À Superintendência de Secretaria para as providências cabíveis. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

em Goiânia, aos 09 dias do mês de novembro de 2016. 

 

Conselheiro Honor Cruvinel de Oliveira 
Presidente 

 

Francisco José Ramos Nilo Resende 
Conselheiro Conselheiro 

Daniel Goulart Joaquim Alves de Castro Neto 
Conselheiro Conselheiro 

Não Votante Irany de Carvalho Júnior 
Conselheiro Substituto (Relator) 

 

Presente: José Gustavo Athayde   Ministério Público de Contas 
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