TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Processo TC nº 06.389/01

CONSULTA

–
CÂMARA
MUNICIPAL
DE
MATARACA.
Conhecimento. Resposta nos termos
do parecer do Ministério Público junto
ao TCE.

PARECER PN – TC - 09/2.007
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Processo TC nº
06.389/01 que trata de CONSULTA encaminhada ao Excelentíssimo Conselheiro
Presidente deste Tribunal pelo Sr. FRANCISCO JOSÉ CORRÊA DIAS DE ARAÚJO,
ex-Presidente da Câmara Municipal de Mataraca, se a receita orçamentária
compensação financeira de exploração mineral entra ou não no cálculo para apuração
do valor do duodécimo referido, e
CONSIDERANDO que a assessoria especial da Presidência, através da
sugestão nº 94/01, entendeu que o exame da matéria, merece ser aprofundada, o que
não se obteria no caso de ser dada uma resposta em caráter administrativo, haja vista
sobre o assunto não se tem, ainda, um pronunciamento do TCE-PB a respeito;
CONSIDERANDO que o órgão ministerial especial emitiu o parecer nº
01308/01, opinando, em preliminar, pelo conhecimento da consulta e, no mérito, pela
sua resposta nos termos deste parecer;
CONSIDERANDO os termos do parecer da assessoria técnica, do parecer
do Ministério Público Especial, da proposta de decisão do Auditor do Relator e o mais
que dos autos consta,
DECIDEM os membros do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, à
unanimidade, em sessão plenária realizada nesta data, conhecerem da consulta e, no
mérito, respondê-la nos termos do parecer do Ministério Público Especial, cuja cópia é
parte integrante deste parecer.
Presente ao julgamento a Exma. Sra. Procuradora Geral.
Publique-se e cumpra-se.
TC – Plenário Min. João Agripino, em 02 de maio de 2007.
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