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PROCESSO Nº :   16233/2014 

INTERESSADO : MUNICÍPIO DE VICENTINÓPOLIS - FUNPREVI 

ASSUNTO   : APOSENTADORIA DE GENESSI CASSIMIRA BORGES 

 

DESPACHO Nº 3.755/2014 

 

EMENTA. ATO DE APOSENTADORIA. 

DILIGÊNCIA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA 

CUMPRIMENTO. 

 

Trata-se de apreciação da legalidade, para fins de registro, de ato de concessão de aposentadoria 

voluntária com proventos integrais a senhora Genessi Cassimira Borges, servidora do Município de 

VICENTINÓPOLIS, nos termos do art. 71, III, da Constituição Federal c/c art. 1º, IV e 21, II, da Lei Estadual n° 

15.958/2007.  

Pela Portaria n° 034/14, de 1º/8/2014, foi concedida a servidora aposentadoria com proventos fixados 

integralmente, no cargo de professor PII. 

Ao proceder ao controle da legalidade, compete ao Tribunal de Contas apenas constatar se o 

procedimento adequou-se à norma. Face os exames realizados por esta Secretaria nos presentes autos, encontrou-se, 

algumas situações a serem esclarecidas. 

Após estudo realizado na presente documentação, consta a informação de que a parcela denominada 

titularidade possui amparo legal na Lei Municipal nº 574/2011, entretanto, não consta dos autos o ato administrativo que 

concedeu e o que incorporou a referida parcela a remuneração da servidora.  

Outra divergência encontrada é em relação ao tempo de contribuição, pois na certidão de f. 23/24 está 

expresso que a requerente no ano de 1989  iniciou suas atividades em 27 de fevereiro, entretanto, o tempo líquido relativo 

a este ano não corresponde com o período citado. No caso os cálculos devem ser refeitos, e se for o caso apresente nova 

certidão.  

Verifica-se ainda, que compõe a remuneração da servidora o valor da parcela alusiva ao 

complemento constitucional, entretanto, esta parcela não foi devidamente fundamentada. 

Ante ao exposto, encaminhem-se os autos ao Setor de Diligências para a realização de abertura de 

vista ao responsável, senhor Erivaldo Pereira da Silva, Gestor do Instituto de Previdência Social de Vicentinópolis, para, 

no prazo regimental de 20 dias: 

d)  esclareça a divergência relativo ao tempo de contribuição da servidora ocorrida no ano de 

1989, pois o tempo líquido relativo a este ano não corresponde com o período citado; 

e) junte o ato administrativo que concedeu e o que incorporou a parcela titularidade a 

remuneração da servidora; e 

f) apresente a fundamentação legal relativo a parcela complemento constitucional que compõe 

a remuneração da servidora, caso necessário retifique a portaria. 

Salienta-se ainda que a ausência de manifestação, no prazo fixado, enseja a aplicação da multa 

prevista no art. 47-A, inciso X, da Lei Estadual n. 15.958/07. 

 

SECRETARIA DE ATOS DE PESSOAL, em Goiânia, aos 19 de agosto de 2.014. 

 

 

 Lúcia Vânia Firmino de Almeida 

                   Secretária      

 

                                                                                                              Claudia Alessandra da Silva 

                                                          Auditora de Controle Externo 

 

Sessão Técnico-Administrativa 

 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA RA Nº. 00189/2014 

 

Submete os integrantes do Ministério Público de Contas às 

mesmas normas que regem os membros do Ministério Público 

Comum. 
 

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, no uso das 

atribuições legais e regimentais, em especial a contida no art. 70, inciso X do Regimento Interno desta Corte, e 

Considerando que o art. 130 da Constituição Federal atribui aos membros do Ministério Público de 

Contas os mesmos direitos, vedações e forma de investidura do Ministério Público Comum, caracterizando nitidamente o 

regime de paridade; 

Considerando que o art. 98 da Lei Orgânica desta Corte determina a aplicação subsidiária aos 

membros do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, no que couberem, das disposições da Lei 
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Orgânica do Ministério Público Estadual, pertinentes a direitos, garantias, prerrogativas, vedações, regime disciplinar e 

forma de investidura no cargo; 

Considerando o princípio constitucional da unidade do Ministério Público; 

Considerando o teor do Parecer Jur nº. 212/2014, procedente da Assessoria Jurídica da Presidência, 

contido nos autos de nº. 06103/14; 

Considerando que o Supremo Tribunal Federal – STF decidiu que os integrantes do MP junto aos 

Tribunais de Contas submetem ao mesmo estatuto jurídico que rege, no que concerne a direitos, vedações e forma de 

investidura no cargo, os membros do Ministério Público Comum; 

Considerando os Despachos nºs. 268/2012 e 304/2013 da lavra do Procurador Geral de Justiça que 

adotou como razão para decidir os Pareceres nºs. 215/2012 e 113/2013 da Assessoria Jurídico–Administrativa da 

Procuradoria Geral de Justiça do Estado de Goiás, 

 

RESOLVE 

 

Art. 1° - Aplicar aos Procuradores do Ministério Público de Contas, no que couberem, as disposições 

das Leis Estaduais que regem o Ministério Público Estadual, pertinentes a direitos, garantias, prerrogativas, vedações, 

regime disciplinar e forma de investidura no cargo. 

 

Art. 3° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, Goiânia, aos 

20/08/2014. 

 

Cons. Honor Cruvinel de Oliveira 

Presidente 

1 – Cons.ª Maria Teresa F. Garrido Santos 

 

 

2 – Cons. Virmondes Borges Cruvinel 

3 – Cons. Sebastião Monteiro 4 – Cons. Francisco José Ramos 

(voto contra) 

 

 

5 – Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto 

 

 

Procurador Geral de Contas 

 

 

6 – Cons. Daniel Augusto Goulart 

 

 

 

 


