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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N°00029/08 
                             
                   

                                                        Modifica a Resolução Administrativa n. 069/97, que dispõe sobre o 
logotipo do Tribunal de Contas dos Municípios.  

 
 

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

no uso de suas atribuições legais e constitucionais; 

 

Considerando a necessidade de unificar a identidade visual e regulamentar o uso 

correto dos padrões e gráficos em todos os tipos de impressos, aplicações e produtos do Tribunal 

de Contas Municípios;    

 

Considerando que a modificação ora proposta já foi adotada na prática em diversos 

documentos emitidos pelo Tribunal, inclusive nos crachás dos servidores e na fachada do prédio do 

TCM;  

 

Considerando todas as informações que instruem os autos, prestadas pelo Centro de 

Processamento de Dados desta Corte,  

 

                  RESOLVE 
 

Art.  1º - Alterar os artigos 2º e 3º da Resolução Administrativa n. 069/97, passam a 

vigorar com a seguinte redação: 

 

 “Art. 2º - O logotipo, representado em trabalho artístico, é constituído pela 

tipografia que representa as consoantes TCM escritas em letras maiúsculas, 

referentes as iniciais do nome do órgão, em padrão degradê prateado com 

orientação na vertical, em sua parte inferior inscreve-se o título Tribunal de Contas 

dos Municípios; o perímetro geográfico do Estado de Goiás, com cinco (05) 

estrelas em seu interior, seguindo também o padrão degradê antes referido. 

 
Art. 3º - São suas cores: 
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I - Degradê prateado, com variação do cinza escuro ao branco, seguindo esta 

ordem no sentido vertical, aplicado tanto nas letras como no perímetro do Estado 

de Goiás. 

 

II – Preto, aplicado ao fundo, no sombreamento do lado direito das letras TCM, na 

inscrição inferior do nome do Órgão, no perímetro do Estado de Goiás e nas 

cinco(05) estrelas que o compõe. 

 

Parágrafo único – As letras TCM integrando o perímetro do mapa do Estado de 

Goiás tem relação com os trabalhos do Órgão para o Estado, as cinco estrelas ali 

contidas fazem referência a Bandeira do Estado de Goiás, e o desenho do 

logotipo segue uma anatomia específica para execução por meios gráficos.  

 

Art. 2º - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua aprovação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, em Goiânia, aos 

28/05/2008. 

      

 

Presidente: Cons. Walter José Rodrigues 

 

Participantes da votação: 

 

1 – Cons.ª Maria Teresa Fernandes Garrido                 2 – Cons. Jossivani de Oliveira 

 

 

3 – Cons. Paulo Rodrigues de Freitas                           4  – Cons. Virmondes Cruvinel 

 

 

5 – Cons.Paulo Ernani M. Ortegal.                                6 – Cons. Sebastião Monteiro. 

 

Fui Presente:                                                                    Procurador Geral de Contas. 
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