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RESOLUCAO ADMINISTRATIVA N.

Altera art. 2° da Resolugao Administrativa n. 0076/09,

e dd outras providdncias.

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

Considerando a necessidade de corrigir omissOes existentes na Resolugao

Administrativa n. 076/09, que disp6e sobre o funcionamento do Grupo Tecnico, em

especial, no que tange a escolha do coordenador e do coordenador substituto,

RESOLVE

Art. 1° - 0 artigo 2° da Resolugao Administrativa n. 0076/09, passa a vigorar
corn a seguinte redagao:

"Art. 2° - 0 Grupo Tecnico compOem-se dos seguintes membros permanentes: os

Auditores, um representante da Presidencia, o Diretor Tecnico de Planejamento, e ainda,

a criterio do Procurador-Geral de Contas, urn procurador ou urn servidor lotado no

Ministerio PUblico de Contas.

§ 1° - Dependendo da natureza do assunto a ser discutido outros servidores poderio

participar da reunilo, devendo o convite ser formulado pelo coordenador, corn 01(urn)

dia de antecedencia, ou mediante convocaclo, pela Presidencia do Tribunal.

§ 2° - A coordenagIo dos trabalhos ficari a cargo do coordenador e, na sua ausencia, do
coordenador-substituto e, na falta deste, do membro mais antigo no TCM, presente na
reuniio.

§ 3° - A fling -do de coordenador seri exercida por auditor e a de coordenador-substituto

seri exercida por membro permanente, todos com mandato de um ano, coincidente corn

o ano civil, a serem escolhidos ern voto aberto, em reuniio realizada na prime' a

quinzena de dezembro de cada ano, sendo permitida a reconducio.
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0 0 0 6 0 / 10§ 4° - Quando na reuniao referida no 5 3° nä° houver candidato ao cargo de

coordenador, o responsivel pela coordenacao que se finda levara o fato ao

conhecimento do Presidente do Tribunal de Contas dos Municipios para que este

designe o coordenador e o coordenador-substituto para o exercicio seguinte.

§ 5° - Fica impedido de concorrer ao cargo de coordenador o auditor que estiver

respondendo processo administrativo relativo a conduta administrativo-funcional.

§ 6° - Na impossibilidade do Coordenador cumprir o mandato ate o final do exercicio, o

fato devera ser levado ao conhecimento do Presidente, devidamente justificado, corn

antecedencia de 15 (quinze) dias, para este proceda a indicagio do novo coordenador".

Art. 2° - Esta Resolugao entra em vigor na data de sua aprovagao,

revogadas disposigOes em contrerio, em especial, as ResolugOes Administrativas n.s
040/10 e 053/10.

Art. 3° - Incumbe-se a Divisao de Documentagao e Biblioteca em promover a
consolidagao da presente resolugao.

ollitra

Presidente: Cons, alter Jose Rodrigues

Conselheiros participantes da votagio:

4 — Virm	 s 5- Pa	 odrigu d Freitas. 6 - Sebastiao Monteiro. 

Fui presente:	 , Procurador Geral de Contas.
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