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CONCEITO, ORIGEM STN, OBJETIVOS E
FINALIDADES DOS GT’s
Conceito: Grupo formado por representantes dos estratos
representativos dos partícipes técnicos envolvidos com o
seu tema. Serão três GT’s: GTCON, GTSIS, GTCIN
Origem STN/MF: Modelo originado na STN/MF visando
avaliar melhor o cenário nacional sobre os temas contábil e
de sistemas, com fito à normatização mais efetiva e
exequível.

CONCEITO, HISTÓRICO STN, OBJETIVOS E
FINALIDADES DOS GT’s
Objetivos: Melhorar a qualidade da normatização do TCM,
de forma a alinhar o avanço contábil e de sistemas às
orientações/normatização
do
Órgão
Central
de
Contabilidade Pública no Brasil (STN/MF)
Finalidades: Aprimorar o processo de comunicação entre o
TCM e seus jurisdicionados, subsidiando orientações
prévias às normatizações e avaliando o cenário para
dimensionar avanços técnicos nas informações requeridas.

O CARÁTER CONSULTIVO DO GT
Os Grupos Técnicos serão revestidos de caráter consultivo
do TCM, considerando que a competência normativa é
legalmente exclusiva do Tribunal.
Apesar desta prerrogativa constitucional, o TCM visa, com
o advento dos GT’s, construir normatização mais eficiente,
eficaz, efetiva e exequível a seus jurisdicionados,
considerando que as condições de atendimento às normas
será tratada previamente com os envolvidos no processo.

Distribuição das Cadeiras (Efetivas e de Convidados)
Representantes Organizados: AGM
Representantes Organizados: FGM
Representantes Organizados: UVG
Goiânia
Aparecida
Anápolis
Formosa, Trindade, Valparaíso, Rio Verde, Luziânia e
Aguás Lindas (>100.000<200.000 hab.)
>40.000<100.000 hab. (17 municípios)

2 cadeiras

>10.000<40.000 hab. (64 municípios)

5 cadeiras*

< 10.000 hab. (154 municípios)

5 cadeiras*

2 cadeiras
1 cadeira
5 cadeiras
3 Cadeiras
3 Cadeiras
2 cadeiras cada =
12 cadeiras
5 cadeiras*

* Concedida por inscrição do interessado e, no caso de maior demanda, por sorteio.

Distribuição das Cadeiras (Efetivas e de Convidados)
CADEIRAS EFETIVAS: Cadeira exclusiva vinculada à
distribuição definida, sendo de uso da Entidade, não
vinculada à Pessoa Física. Fidelização da Pessoa Física
limitada a 2 ausências;
CADEIRAS PARA CONVIDADOS: Poderá ser requerida a
participação de ouvintes às reuniões dos GT’s, desde que
previamente inscritos em ambiente e data a serem
amplamente divulgados pelo site do TCM e homologada
sua inscrição. Não serão permitidas participações não
autorizadas previamente pelo comitê gestor dos GT’s.

Estrutura da Informação dos GT’s
• Ambiente no site, exclusivo de cada GT
• Disponibilidade das seguintes informações/documentos:
Agenda – Calendário de Atividades
Pautas das reuniões ordinárias e extraordinárias
Atas das reuniões realizadas
Arquivos das apresentações
Normatização vinculada a temas dos GT’s
Responsabilidade Técnica: Superintendência Gestão Técnica

Calendário e Tipos de Reuniões
- Reunião Ordinária: Ocorrerá 2 vezes ao ano (semestral),

15 dias após as reuniões do GTCON e GTSIS da STN. Ampla
Divulgação e convocação pelo Comitê Gestor da SGT/TCM.
- Reunião Extraordinária: Ocorrerá quando se fizer
necessária a junção dos partícipes de dois GT’s (GTCON e
GTSIS), ou qualquer outra imperiosa excepcionalidade.
Ampla divulgação de forma antecipada ao evento.
- Calendário: Será divulgado o calendário do 2º semestre
de 2013 até 30 de maio, no site do TCM.
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