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RESOLUCÃO ADMINISTRATIVA N. O O50
	 9

Acrescenta parfigrafos ao art. 2° da Resoloci° Administrativa n

004/07, mantendo-se os demais termos daquele ato.

0 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE
GOIAS, no use de suas atribuicaes legais e constitucionais;

Considerando que a realizacao de refeicaes nas salas de trabalho tem gerado
reclamacees de varios servidores, em razao do odor de alimentos no ambiente e ate mesmo
em salas vizinhas, e ainda o constrangimento do pUblico externo ao chegar para examinar
algum processo na mesa do servidor que esta almocando;

Considerando que para minimizar o cheiro de comida abrem-se as janelas corn
os aparelhos de ar condicionado ligados, comprometendo o seu regular funcionamento;

Considerando que apes a mudanca de sua sede, a ASTCON ficou
impossibilitada de proceder o recebimento de alimentacao e remédios adquiridos por seus
associados por meio do guiche corn acesso pela Rua 70;

Considerando os demais documentos constantes dos autos n.03979/09,

RESOLVE

Art. 1° - Acrescentar os paragrafos 1°, 2° 3° e 4° ao art. 2° da Resolucao
Administrativa RA n. 004/07, corn a seguinte redacao:

"Art. 2° - {...}

§ 1° - 0 servidor que utilizar servico de entrega de medicamentos e
alimentacao deveré agendar corn a empresa fornecedora para que esta ocorra
nos periodos das 12:00 as 13:00 horas ou das 15:30 a 16:00 horas, no local
indicado no caput deste artigo.

§ 2° - Os produtos adquiridos sera° recebidos por urn servidor designado pela
Presidencia do TCM, que procedera a entrega de medicamentos ao solicitante
em seu local de trabalho. As refeicaes serao conduzidas ao refeit6rio da
ASTCON.

§ 3° - Fica terminantemente proibida a realizacao de refeicaes no local de
trabalho, bem corno de lanhes cujo odor se propague pela sala. 0 chefe da
unidade responders solidariamente, em caso de de 	 primento desta
determinacao.
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em Goiania, 16 SET 29oe    

Presidente: Conselheiro Walter Josd Rodrigues

Conselbeiros Participantes da votacão:

1 —Maria F. Garrido

3 — Vi ZI es Cruvinel

‘.

PauloPaulo	 M. Ortegal.

ani de 0 eira

— au	 odrigu de Freitas.

— Sebastiâo Monteiro.

2 — Jos
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§ 4° - As confraternizaciies e comemoracOes de aniversarios, dentre outras.
realizadas no horario de expediente, devem ser feitas no refeitOrio existente na
ASTCON, mantendo-se em ordem o ambiente de trabalho.

Art. 2° - Esta Resolueao entrard em vigor 15 dias ape 's a sua aprovacão.
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