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Estado de Goias
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
Gabinete da Presidencia

PROCESSO N. : 13.920/10.

INTERESSADO : 9 a PROCURADORIA DE JUSTIQA DE APARECIDA DE GOIANIA.

ASSUNTO	 : CONSULTA.

ACÔRDÃO AC - CON N° 07604/10

Examina-se nos presentes autos de n. 13.920/10 de consulta formulada pelo
Promotor Elvio Vicente da Silva, titular da 9a Promotoria de Justica do Municipio de
Aparecida de Goiania, acerca de questOes relativas ao quantitativo e atribuicees dos cargos de
assessor parlamentar daquele Legislativo.

No exame do feito a Auditoria de Atos de Pessoal, por meio do CA n° 1429/2010-
SL, fls. 24/6 salienta que a consulta em tela nao atende aos requisitos previstos no art. 31 da Lei
n. 15.938/07, visto que o consulente nao detêm legitimidade para formular consulta perante este
Tribunal, a consulta versa apenas sobre caso concreto e nao foi apresentado o parecer emitido
pelo Orgâo de assisténcia tecnica ou juridica da autoridade consulente, e conclui pelo
arquivamento do feito, ap6s comunicacão ao interessado.

0 Ministerio POblico de Contas, mediante minucioso Parecer n.4728/2010, fls.
28/43, opina pela araise da consulta, em que pese o nao atendimento dos requisitos legais de
admissibilidade, concluindo que compete ao Poder Executivo instituir programas de assisténcia
social, sendo condenado o assistencialismo, o nepotismo e atividades ou gastos corn escritOrios
politico dos edis a custa do eitio.

A Relatora apresentou seu voto adotando o posicionamento emitido pelo Ministerio
POblico de Contas.

Solicitei vistas dos autos e, apOs o exame do feito, mani -
corn o posicionamento exarado pela Auditoria de Atos de Pesso2Xo

to minha concordancia
sentido de que a presente
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es de Freitas.

Fui Presente: Procurador-Geral de Contas.

Conselheiros participantes da votacao:

ani de Oh -ira

weC
Maria	 za F. Garrido.

el.	 e astiao Monteiro.
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consulta nao deve ser analisada por nao atender aos requisitos legais de admissibilidade e,

principalmente, por se tratar de fato concreto, cujas medidas para solucao ja foram adotadas

pelo prOprio Consulente.

Conforme noticiado na inicial, ao tomar conhecimento das possiveis irregularidades

em questao, a materia foi discutida entre o Ministario POblico e a Camara Municipal de

Aparecida de Goiania, o que culminou na assinatura de urn Termo Compromisso e
Ajustamento de Conduta, (doc. fls. 02/4) sendo ali indicadas todas as medidas a ser adotadas

por aquele Legislativo para solucäo do caso, dentre as quais, destacamos a adocao de ponto

eletronico para todos os servidores, atualizacão dos seus dossiés e a realizacão de concurso

pUblico para os cargos de Procurador, Secretario Geral, Assessor Administrativo, Auxiliar de

Administracao, Agente Administrativo, Redator, Garcon, Auxiliar de Servicos Gerais, Assessor

de Comunicacao, Atendente de Recepcao, Telefonista, Fotagrafo, Operador de Video, Agente

de Seguranca do Pierian°, Vigilantes e Auxiliar de Manutencao.

Destarte, concluo pelo arquivamento do feito sem exame do manta, pelas razeles

antes expostas, comunicando a decisäo ao ilustre Consulente.
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Presidente: Cons. Walter Josê Rodrigues. 	 Revisor: Cons. P
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