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REsoLugAo ADMINISTRATIVA N. 0073/2009

Institui o Regimento Interno do Tribunal de
Contas dos Municipios do Estado de Goias.

TITULO I
DA COMPETENCIA E JURISDICAO (Arts. 1°a 5°)

CAPiTULO I

DA COMPETENCIA

Art. 1° Ao Tribunal de Contas dos Municipios, Orgao de controle externo,
compete, nos termos da Constituigao Estadual e na forma estabelecida neste
Regimento:

I - apreciar e emitir parecer previo nas contas anuais de governo
prestadas pelo Chefe do Poder Executivo municipal;

II - exercer a fiscalizagao contabil, financeira, orgamentaria, operacional
e patrimonial das prefeituras e carnaras municipais e demais entidades instituidas e
mantidas pelo Poder Pak() Municipal;

III - julgar as contas:
dos gestores e administradores, inclusive as do Presidente ou Mesas

da Camara Municipal e demais responsaveis por dinheiros, bens e valores ptiblicos das
administragOes direta e indireta, incluidas as fundagOes e sociedades instituidas e
mantidas pelo Poder PUblico Municipal;

de qualquer pessoa fisica ou juridica, pCiblica ou privada, que utilize,
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores pUblicos ou pelos
quais os municipios respondam ou que, em nome destes, assumam obrigagOes de
natureza pecuniaria;

c) daqueles que derem causa a perda, dano, extravio ou outra
irregularidade que resulte em prejuizo ao Erario Municipal ou a seu patrim6nio;
IV - apreciar para fim de registro, a legalidade dos atos de admissao de pessoal, a
qualquer titulo, na administragao direta e indireta, incluidas as fundagOes instituidas e
mantidas pelo Poder pUblico, excetuadas as nomeacoes para cargo de provimento em
comissao, bem como a das concessOes de aposentadorias, reformas e pensOes,
ressalvadas as melhorias posteriores que nä() alterem o fundamento legal do ato
concessOrio;

V - realizar, por iniciativa prOpria ou da Camara Municipal, inspegOes e
auditorias de natureza contabil, financeira, orgamentaria, operacional e patrimonial, nas
unidades administrativas dos Poderes Legislativo e Executivo municipais e demais
entidades instituidas e mantidas pelo erario municipal;

VI - aplicar aos responsaveis pela pratica de ilegalidade de despesas,
irregularidades de contas, atraso na prestagao de contas, as sangOes previstas na Lei
Organica e neste Regimento, que estabelecerao, entre outras cominacoes, imputagao de
multa, inclusive proporcional ao dano causado ao erario;   

Rua 68 n. 727 — Centro — Fone 3216-6234 Fax 3223-9011 CEP 7 .0	 i i Goittia-Goits.
www.tcm.go.gov.br 



Rua 68 n. 727 —Centro —Fone 3216-6234 Fax 3223-9011 CEP 7 	 100 Goiania
www.tcm.go.gov.br

Estado de Goias
Opt= TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

Regimento Interno - R.A. 0073/2009
TITULO I - DA COMPETENCIA E JURISDICAO

VII - encaminhar a Assemblêia Legislativa, anualmente, ate cento e vinte
dias apds o inicio do exercicio financeiro, relatOrio das atividades desenvolvidas no
exercicio anterior;

' VIII - prestar a Assemblêia Legislativa as informacOes requisitadas;

IX - assinar prazo para que o Orgao ou entidade adote as providéncias
necessArias ao exato cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade;

X - sustar a execucao de ato impugnado por irregularidade, comunicando
a decisao a Camara Municipal, caso a autoridade competente nao adote tal providencia;

XI - comunicar a Camara Municipal a falta de apresentacao das contas
de governo ou de gestao ao Tribunal, para que possam ser adotadas, por aquele Poder,
as medidas legais aplicaveis a espêcie;

XII - prestar as informacOes solicitadas pela Camara Municipal sobre a
fiscalizacao contAbil, financeira, orcamentäria, operacional, patrimonial e sobre
resultados de auditoria e inspecOes realizadas;

XIII - representar ao Poder ou Orgao competente sobre irregularidades
ou abusos apurados;

XIV - editar atos administrativos de conteklo normativo e de carAter
geral, no ambito de suas atribuictles, para o completo desempenho do controle externo,
os quais deverao ser obedecidos pelos entes fiscalizados, sob pena de
responsabilidade;

XV - organizar seus servicos e prover-Ihes os cargos na forma da lei;

XVI - expedir normas sobre a organizacao dos processos que the devam
ser submetidos a apreciacao e julgamento;

XVII - elaborar, alterar e dar interpretacao ao seu Regimento Interno;

XVIII - eleger seu Presidente, Vice-Presidente, Corregedor e Ouvidor e
dar-Ihes posse;

XIX - conceder Iicenca, fêrias e outros afastamentos aos seus
Conselheiros;

XX - conceder Iicenca, fbrias, aposentadoria, disponibilidade e outros
afastamentos aos servidores de seu quadro de pessoal;

XXI - propor a Assembldia Legislativa do Estado a criacao,
transformacao e extincao de cargos, empregos e funcOes de seu Quadro de Pessoal,
bem como a fixacao da respectiva remuneracao;

XXII - encaminhar ao Poder Executivo suas propostas para o piano
plurianual, lei de diretrizes orcamentarias e orcamento anual aprovadas pelo Tribunal
Pleno, que somente poderao ser alteradas pelos Orgaos têcnicos competentes mediante
comunicacao ao Tribunal;

XXIII - velar pelo exercicio de atividades correcionais;

XXIV - decidir sobre dentancia que the seja encaminhada por qualquer
cidadao, partido politico, associacao ou sindicato, na forma estabelecida neste
Regimento Interno;
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VII - encaminhar a Assembldia Legislativa, anualmente, ate cento e vinte
dias apOs o inicio do exercicio financeiro, relatOrio das atividades desenvolvidas no
exercicio anterior;

VIII - prestar a Assembldia Legislativa as informacties requisitadas;
IX - assinar prazo para que o Orgao ou entidade adote as providdncias

necessarias ao exato cumprimento da lei, se verificada a ilegalidade;
X - sustar a execucao de ato impugnado por irregularidade, comunicando

a decisao a Camara Municipal, caso a autoridade competente nao adote tal providdncia;
XI - comunicar a Camara Municipal a falta de apresentagao das contas

de governo ou de gestao ao Tribunal, para que possam ser adotadas, por aquele Poder,
as medidas legais aplicaveis a espacie;

XII - prestar as informagOes solicitadas pela Camara Municipal sobre a
fiscalizacao contabil, financeira, orcamentaria, operacional, patrimonial e sobre
resultados de auditoria e inspecties realizadas;

XIII - representar ao Poder ou Orgao competente sobre irregularidades
ou abusos apurados;

XIV - editar atos administrativos de conteklo normativo e de carater
geral, no ambito de suas atribuicOes, para o completo desempenho do controle externo,
os quais deverao ser obedecidos pelos entes fiscalizados, sob pena de
responsabilidade;

XV - organizar seus servicos e prover-Ihes os cargos na forma da lei;
XVI - expedir normas sobre a organizacao dos processos que Ihe devam

ser submetidos a apreciacao e julgamento;
XVII - elaborar, alterar e dar interpretacao ao seu Regimento Interno;
XVIII - eleger seu Presidente, Vice-Presidente, Corregedor e Ouvidor e

dar-Ihes posse;
XIX - conceder licenca, fdrias e outros afastamentos aos seus

Conselheiros;
XX - conceder Iicenca, fdrias, aposentadoria, disponibilidade e outros

afastamentos aos servidores de seu quadro de pessoal;
XXI - propor a Assembleia Legislativa do Estado a criacao,

transformacao e extincao de cargos, empregos e funcOes de seu Quadro de Pessoal,
bem como a fixacao da respectiva remuneracao;

XXII - encaminhar ao Poder Executivo suas propostas para o piano
plurianual, lei de diretrizes orcamentarias e orcamento anual aprovadas pelo Tribunal
Pleno, que somente poderao ser alteradas pelos Orgaos têcnicos competentes mediante
comunicacao ao Tribunal;

XXIII - velar pelo exercicio de atividades correcionais;
XXIV - decidir sobre denUncia que Ihe seja encaminhada por qualquer

cidadao, partido politico, associacao ou sindicato, na forma estabelecida neste
Regimento Interno;
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VI - os sucessores dos administradores e responsâveis a que se refere
este artigo, ate o limite do valor do patrimOnio transferido;

Rua 68 n. 727 — Centro — Fone 3216-6234 Fax 3223-9011 CEP 7
www.tcm.go.gov.br

-100 Goiania-Goias. Z-;

Estado de Goias
Z'NZ TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

Regimento Interno - R.A. 0073/2009
TITULO I - DA COMPETENCIA E JURISDICAO

XXV - decidir sobre consulta que Ihe seja formulada por autoridade
competente, a respeito de dOvida suscitada na aplicagao de dispositivos legais e
regulamentares concernentes a matêria de sua competdncia, na forma estabelecida
neste Regimento Interno;

XXVI - disponibilizar para a Justiga Eleitoral a relagäo dos agentes
pOblicos que tiverem suas contas relativas ao exercicio de cargos ou fungOes pUblicas
rejeitadas por irregularidade insanävel e por decisao irrecorrivel, para as eleigOes que se
realizarem nos cinco anos seguintes, contados a partir da data da decisäo.
XXVII - Expedir medida cautelar;

Art. 2° Para o desempenho de sua competdncia, ao Tribunal sera
encaminhado, pelas Prefeituras, Camaras Municipais e demais entidades
jurisdicionadas, em cada exercicio, o rol dos gestores ou responsdveis e suas
alteragOes, bem como outros documentos ou informagOes que considere necessdrios, na
forma estabelecida em ato normativo.

Art. 3° Ao Tribunal, no ambito de sua compet6ncia e jurisdigao, assiste o
poder normativo e regulamentar, podendo, em conseq0éncia, expedir normas e
regulamentos sobre matêrias de suas atribuigOes e sobre a organizagao dos processos
que the devam ser submetidos, obrigando ao seu cumprimento, sob pena de
responsabilidade.

CAPiTULO II
JURISDICAo

Art. 4° 0 Tribunal de Contas dos Municipios tem jurisdigao pr6pria e
privativa em todos os municipios do Estado de Goi6s, sobre as pessoas e materias
sujeitas a sua compet6ncia.

Art. 5° A jurisdigao do Tribunal abrange:

I - qualquer pessoa fisica ou juridica, ptiblica ou privada, que utilize,
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiro, bens e valores pUblicos ou pelos
quais o Municipio responda, ou que em nome deste, assuma obrigagOes de natureza
pecunikia;

II - aqueles que derem causa a perda, extravio ou outra irregularidade de
que resulte dano ao erärio municipal;

III - os dirigentes ou liquidantes de empresas encampadas ou sob
intervengao ou que de qualquer modo venham a integrar, provisOria ou
permanentemente, o patrimOnio do Municipio ou de outra entidade pUblica municipal;

IV - todos aqueles que devam prestar contas ou cujos atos estejam
sujeitos a sua fiscalizagao por expressa disposigao de lei;

V - os responsäveis pela aplicagão de qualquer recurso repassado pelo
municipio, mediante convdnio, acordo, termo de parceria, ajuste ou outros instrumentos
congdneres;
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VII - os representantes do municipio ou do poder pUblico na assembleia
geral das empresas estatais e sociedades anOnimas de cujo capital participem,
solidariamente, corn os membros do conselho fiscal e de administracao, pela pratica de
atos de gestao ruinosa ou liberalidade a custa das respectivas sociedades.

TITULO II
DA ORGANIZACÂO E composicAo (Arts. 6° a 137)

CAPITULO I
DA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

Art. 6°. 0 Tribunal de Contas dos Municipios do Estado de Goias, organ
constitucional de controle externo, compOe-se de sete Conselheiros, corn sede na
Capital do Estado e jurisdicao em todo o territOrio do Estado de Goias, tem sua
competencia definida nas Constituip5es Federal e Estadual e na sua Lei Organica - Lei
n. 15.958/07, 	 e suas modificacties posteriores, possuindo a seguinte estrutura
organizacional basica:

Tribunal Pleno;
Primeira e Segunda Cameras
Presidencia;
Vice-Presidencia;
Corregedoria-Geral;
Ouvidoria
Gabinete dos Conselheiros;
Auditorias;

Ministerio Pilblico de Contas;
Diretoria de Planejamento e Implementacao de Sistema;

XI. Superintendencias;
XII - DivisOes;
XIII - Setores;

CAPITULO II
DO TRIBUNAL PLENO

SECA° I
DISPOSOEs GERAIS

Art. 7°. 0 Tribunal Pleno a integrado pelos sete Conselheiros.

Contas.
	 § 1°. Atua junto ao Tribunal Pleno um membro do Ministerio PUblico de

§ 2°. 0 Tribunal Pleno se reunire durante o ano civil, exceto nos periodos
das ferias coletivas nos meses de janeiro e julho, bem como • rccesso de 22 a 31 de
dezembro. 
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Art. 8°. Na sessao do Tribunal Pleno, os Conselheiros, os Auditores
Substitutes de Conselheiros, os representantes do Ministdrio PUblico de Contas e o
interessado em fazer sustentacao oral usarao traje social completo.

SEcAO II
DA COMPETENCIA DO TRIBUNAL PLENO

Art. 9°. Compete privativamente ao Tribunal Pleno:

I - deliberar originariamente sobre:
emissao de parecer prêvio sobre as contas de governo prestadas

anualmente pelos Chefes do Poder Executivo dos municipios;
incidente de uniformizagao de jurispruddncia;
aprovagao e revogagao dos prejulgados;
conflito de lei ou de ato normativo do Poder PUblico corn a

Constituigao Federal, Estadual e Lei Organica do respectivo municipio, em materia de
competència do Tribunal;

consultas formuladas ao Tribunal;
denÜncia e representagdo, em matdria de sua competdncia;
realizagao de auditoria e inspegao complexa nos municipios;
excecoes de suspeigao ou impedimento e conflito de competëncia

entre relatores;
inabilitagao de responsavel e inidoneidade de licitante, nos termos dos

artigos 50 e 51 da Lei Organica deste Tribunal;
avocagao de processos, por sugestao de Conselheiro, de Auditor

quando em substituigao de Conselheiro e do Procurador de Contas;
I) pedido de representagao ao Poder Executivo Estadual pela

intervene ao nos municipios;
representagao pelo prOprio Tribunal, ao Poder Executivo Estadual

pela intervengao em todos os municipios que nao aplicarem o minim°
constitucionalmente estabelecido nos servigos e Wes pilblicas de sakle e na
manutengao e desenvolvimento do ensino;

sustagao da execucao de contrato, convënio, termo de parceria e
ajustes congdneres, quando nao adotada pela Camara Municipal;

II - deliberar sobre os recursos ordinkios, embargos de declaragao,
embargos de divergdncia e recurso de revisao;

III - decidir sobre reclamagOes a despachos decisOrios do Presidente, do
Vice-Presidente, do Corregedor e do Relator;

IV - decidir sobre medidas cautelares;

Art. 10. Compete, tambêm, ao Tribunal Pleno deliberar sobre:

I - fixagao de diaria de viagem, ajuda de custo e auxilio-transporte dos
membros e servidores do Tribunal;

II - proposta orgamentdria anual do Tribunal;

III - contas anuais e relatOrios de atividades do Tribunal;
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IV - proposta de projeto de lei que o Tribunal deva encaminhar
Assemblêia Legislativa;

V - proposta de acordo de cooperacao, objetivando intercambio de
informagOes que visem ao aperfeicoamento dos sistemas de controle e fiscalizacao;

VI - materia regimental ou de cal-Ater normativo;

VII - piano anual de inspecao voluntdria;

VIII - eleicao do Presidente, do Vice-Presidente, do Corredor e do
Ouvidor;

IX - composicao das Camaras, bem como autorizacao de transferancia
ou permuta de Conselheiros;

X - organizacao e reestruturacao dos servicos internos do Tribunal e
provimento dos cargos, observada a legislacao pertinente;

XI - concessao de aposentadorias e pensOes dos membros,
procuradores e servidores do Tribunal;

XII - homologacao do relatOrio apresentado pela Corregedoria em
relacao a avaliacao da comissao de desempenho e de estagio probat6rio, para fins de
aquisicao da estabilidade no servico pUblico e efetividade no cargo, respectivamente;

XIII - processos administrativos disciplinares;

XIV - a lista triplice, no caso de vaga de Conselheiro a ser provida por
Auditor ou membro do Ministêrio PUblico de Contas, observados, alternadamente, os
criterios de antiguidade e merecimento, no prazo maxim° de 30 (trinta) dias contados da
vacancia;

XV - a lista dos integrantes da carreira do Minist6rio Ptiblico de Contas,
por ordem de antiguidade, para escolha e nomeacao do Procurador Geral;

XVI - encaminhamento de feitos ao Procurador Geral de Justica, para
providancias cabiveis quando detectados indicios de delitos sujeitos a acao penal
püblica e de ilicitos consistentes na pratica de improbidade administrativa;

XVII - elaboracao e alteracOes do Regimento Interno e sobre as diwidas
suscitadas na sua aplicacao;

XVIII - dar posse aos Conselheiros, Presidente, Vice-Presidente,
Corregedor, Ouvidor, Auditor e Procurador;

IX - conceder comendas a autoridades, servidores pUblicos ou
instituicOes, consoante art. 266.

SECA° III
DAS SESSOES DO TRIBUNAL PLENO

Art. 11. 0 Tribunal Pleno sera dirigido pelo Conselheiro Presidente e tera
seu funcionamento estabelecido neste regimento interno, observadas as disposicOes da
Lei n. 15.958/07 e suas alteracOes posteriores.

§ 1°. 0 Presidente dirigira os trabalhos do Tribunal Pleno cabendo-Ihe,
na mesa de julgamento, o assento central, tendo a sua direita o representante do
Ministêrio PUblico de Contas e a sua esquerda o Superintendente de Secretaria. Os
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Conselheiros, sucessivamente e por ordem de antiguidade, ocuparão os demais
assentos, iniciando-se pelo mais distante a sua direita.

§ 2°. As sessOes do Tribunal Pleno serao convocadas e dirigidas pelo
Presidente do Tribunal e, nos seus impedimentos, sucessivamente, pelo Vice-Presidente
ou pelo Conselheiro mais antigo no exercicio da funcao;

§ 3°. As sessOes do Tribunal Pleno serao ordinaries, extraordinerias,
tecnico-administrativas e especiais e somente poderao ser abertas, exceto as especiais,
para as quais nao hi exigencia de quorum, corn a presence de quatro Conselheiros ou
Auditores regularmente convocados, excluido o Presidente.

§ 4°. Nenhuma sessao podere ser realizada sem a presence do
representante do Ministerio Pirblico de Contas, exceto as sess6es administrativas e
especiais.

Art. 12. As sessOes serao publicas ou reservadas. Estas Oltimas
ocorrerao quando destinadas a tratar de assuntos de natureza administrative interne ou
quando a preservacao de direitos individuais e o interesse publico o exigirem.

Art. 13. As sessOes ordinaries, salvo deliberagao em contrario, serao
realizadas as quartas-feiras, corn inicio as quatorze horas, corn tolerancia de quinze
minutos para verificacao de quorum, lavrando-se ata negative caso este nao seja
alcancado, e termino previsto para as dezoito horas.

§ 1°. A criterio do Tribunal Pleno, por proposta do Presidente, as sessOes
ordinaries poderao ser prorrogadas por ate sessenta minutos e, se necesserio,
convocada sessao extraordineria;

§ 2°. Por proposta do Presidente, de Conselheiro, de Auditor
regularmente convocado ou do representante do Ministerio PUblico de Contas, aprovada
pelo Tribunal Pleno, a sessao ordindria podere ser interrompida para realizacao de
sessao extraordindria, de carater reservado, prevista no artigo 12.

§ 3°. Se nao houver expediente no dia previsto para sessao ordineria, os
processos serao incluidos na pauta da sessao ordineria subseqiiente.

Art. 14 - 0 julgamento de processos de inspecão ou auditoria, uma vez
iniciado, ultimar-se-6 na mesma sessao, ainda que excedida a hora regimental;

Art. 15. As sessOes extraordinerias serao realizadas no horerio de
expediente do Tribunal e convocadas para os seguintes fins:

I - posse de Conselheiro;
II - posse de Auditor e Procurador de Contas;
III - posse do Presidente, Vice-Presidente, Corregedor, Ouvidor e

Procurador Geral de Contas;
IV - deliberacao acerca da lista triplice de Auditores e de membros do

Ministerio PUblico de Contas, para preenchimento de cargo de Conselheiro;
V - julgamento e apreciacao dos processos restantes da pauta de

sessao ordindria;
VI - quando for necesseria a discussao de assuntos considerados de

extrema releväncia e que nao possam esperar pela sessao or aria;
Rua 68 n. 727 — Centro — Fone 3216-6234 Fax 3223-9011 CE	 Goiänia-Goibs.	 13
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VII - quando, em razao da matêria, devam os processos ser decididos
corn urgdricia ou apreciados e decididos de forma sigilosa;

Art. 16. As sessOes extraordinarias sera° convocadas corn anteceddricia
minima de vinte e quatro horas pelo Presidente, de oficio ou por proposta de
Conselheiro ou Auditor regularmente convocado, ressalvadas as de carater reservado e
aquelas que tenham como objeto o inciso V do artigo 15, dispensada nestes casos a
publicagao da pauta;

Paragrafo imico. Ao convocar a sessao extraordinaria, o Presidente
fixara dia e hora para seu inicio e a pauta a ser deliberada.

Art. 17. As sessOes especiais serao realizadas para solenidades
comemorativas, sem exigencia de quorum.

Art. 18. Ocorrendo convocacao de sessao extraordinaria ou especial,
nao sera realizada sessao ordinaria se houver coincidancia de data e horario.

Art. 19. As sess6es têcnico-administrativas serâo realizadas as quartas-
feiras, corn inicio as nove horas, corn tolerancia de quinze minutos para verificacao de
quorum, lavrando-se ata negativa caso este nao seja alcancado, e termino previsto para
as doze horas;

§ 1°. A pauta da sessao tdcnico-administrativa sera organizada pela
Chefia de Gabinete da Presidancia, sob a supervisao do Presidente.

§ 2°. sao matdrias de competência da sessao tècnico-administrativa
aquelas elencadas no inciso I, alineas b, c, d, e, e inciso III do artigo 9°; inciso I, alineas
a, b, c, d, e, f, g, j. I, m do artigo 10, todos deste Regimento.

§ 3°. Nao sera realizada a sessao tdcnico-administrativa quando nao
houver matêria para composicao da pauta, hipOtese em que a Superintendéncia de
Secretaria comunicara aos membros do Tribunal, ao representante do Ministêrio PUblico
de Contas e aos demais setores têcnicos da Casa.

Art. 20. 0 julgamento ou apreciacao pelo Tribunal Pleno comecard corn
os processos constantes da pauta, observada a ordem prevista no art. 28 deste
Regimento.

Paragrafo Onico - Os processos convergentes poderao ser relatados em
conjunto, salvo se houver sustentacao oral ou destaque pelo Conselheiro ou
Representante do Ministêrio PUblico de Contas.

CAPITULO III
DAS CAMARAS

SECAO I
DAS DISPOSICOES GERAIS

Art. 21. Cada Camara compor-se-a de 03 (trbs) membros, incluido o seu
Presidente;

Paragrafo Cmico. Funciona junto a cada Camara urn representante do
Ministerio Riblico de Contas.
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sEcAo
DA COMPETENCIA DAS CAMARAS

Art. 22. Compete privativamente as Cameras:

I - Julgar as contas:
dos gestores e administradores, inclusive as do Presidente ou da

Mesa da Camara Municipal e demais responseveis por dinheiros, bens e valores
pOblicos das administragOes direta e indireta, incluidas as fundagOes e sociedades
instituidas e mantidas pelo Poder PUblico Municipal;

de qualquer pessoa fisica ou juridica, ptiblica ou privada, que utilize,
arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores pUblicos ou pelos
quais os municipios respondam ou que, em nome destes, assuma obrigagOes de
natureza pecuniaria;

apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de admissao de
pessoal, a qualquer titulo, por Orgao ou entidade da administragao direta ou indireta dos
municipios, excluidas as nomeacoes para cargo de provimento em comissao ou fungao
de confianga;

apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos de concessao de
aposentadoria e pensao, ressalvadas as melhorias posteriores que nao tenham alterado
o fundamento legal do ato concessOrio;

IV. deliberar sobre licitagOes e procedimentos de inexigibilidade e
dispensa, bem como apreciar, para fim de registro, os contratos deles decorrentes, na
forma prevista em ato normativo do Tribunal;

V - deliberar sobre a legalidade dos atos fixatOrios de subsidios dos
agentes politicos dos municipios, bem como dos de revisäo de que trata o art. 37, inc. X
da Constituigao Federal, anotando-os para fins de acompanhamento dos respectivos
pagamentos;

VI - declinar de sua competäncia para o Tribunal Pleno em matêria cuja
complexidade e relevancia assim o exija;

VII - encaminhar os feitos ao Procurador Geral de Justice,	 para
providäncias cabiveis quando detectados indicios de delitos sujeitos a agao penal
ptiblica e de ilicitos consistentes na pretica de improbidade administrative;

deliberar sobre os relatOrios resumidos da execugao orgamenteria e
de gestao fiscal de que trata a	 Lei Complementar n. 101/2000 -	 Lei de
Responsabilidade Fiscal, na forma disciplinada em ato normativo do Tribunal;

deliberar sobre declaragOes de bens e outras matdrias nao incluidas
expressamente na competdncia do Tribunal Pleno.

SECAO III
DAS SESSOES DAS CAMARAS

Art. 23. A Primeira e Segunda Cameras sao presididas, respectivamente,
pelo Vice-Presidente do Tribunal e pelo Conselheiro mais antigo no exercicio do cargo,
designados pelo Presidente, na mesma sessao de eleigao dos dirigentes do Tribunal;
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§ 1°. Na hipOtese de o Vice-Presidente suceder o Presidente do Tribunal,
assumira a presidência da Primeira Camara o Conselheiro mais antigo no exercicio do
cargo, entre os que dela fizerem parte;

§ 2°. 0 presidente de cada Camara sera substituido, em suas auséncias
e impedimentos, pelo Conselheiro mais antigo no exercicio do cargo, entre os que dela
fizerem parte;

§ 3°. 0 Conselheiro, ao ser empossado, passard a integrar a Camara
onde existe vaga;

§ 4°. 0 Presidente da Camara, para relatar os feitos ao seu encargo,
passara a presiancia para o Conselheiro mais antigo, entre os que dela fizerem parte;

Art. 24. A Camara somente podera funcionar corn tits Conselheiros.
§1°. Na ausencia justificada de urn dos Conselheiros, o Presidente do

Tribunal convocara urn Conselheiro da outra Camara ou Auditor para substitui-lo;
§ 2°. Caso o quOrum indicado no caput venha a ser comprometido em

virtude de declaragOes de impedimento de urn ou mais Conselheiros ou Auditores
regularmente convocados, o Presidente da Camara respectiva podera retirar o processo
de pauta e solicitar a Presidencia do Tribunal a convocacao, para uma prOxima sessao,
de Conselheiros de outra Camara ou de Auditores em nUmero suficiente a recomposicao
do quorum, quando se dart inicio a nova discussao e votacao acerca da matêria.

Art. 25. As sesseles ordinarias da Primeira e da Segunda Camaras
realizar-se-ao as tercas-feiras e as quintas-feiras, respectivamente, corn inicio as
quatorze horas.

Paragrafo Onico. As Camaras se reunirao durante o ano civil, exceto nos
periodos das fêrias coletivas nos meses de janeiro e julho, bem como no recesso de 22
a 31 de dezembro.

Art. 26. Na sessao da Camara, os Conselheiros, os Auditores substitutos
de Conselheiros, os representantes do Ministêrio Pirblico de Contas e a parte
interessada em fazer sustentacao oral usara'o traje social completo.

Art. 27. Ocorrendo convocacao de sessao extraordinaria, a sessao
ordinaria da Camara, se houver coincidência de data e de horario, podera ser realizada,
posteriormente, em data e horario estabelecidos pelo seu Presidente.

Art. 28. 0 julgamento ou apreciacao pelas Camaras comecard corn os
processos constantes de pauta, iniciando pelos de consulta, inspecao e auditoria e,
apOs, pelos classificados no Grupo I, seguindo-se os do Grupo II e do Grupo III, na forma
definida no artigo 34.

Paragrafo Unico - Os processos convergentes poderao ser relatados em
conjunto, salvo se houver sustentacao oral -7 destaque pelo Conselheiro ou
Representante do Ministêrio PUblico de Contas.

n

Art. 29. Os Presidentes das Camaras deverao votar e relatar os
processos que Ihes forem distribuidos.

Art. 30. As Camaras obedecerao, no que cou 	 s normas relativas ao
Tribunal Pleno.
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CAPITULO IV
DAS PAUTAS DO TRIBUNAL PLENO E DAS CAMARAS

Art. 31. As pautas de julgamento das sessOes ordinaries e
extraordindrias serao elaboradas pela Superintenclancia de Secretaria, sob a supervisão
do Presidente do respectivo colegiado.

Paragrafo (wilco. As pautas das sessOes serao divulgadas mediante
afixacao em local prOprio e acessivel no edificio-sede do Tribunal e disponibilizada no
Boletim EletrOnico do Tribunal, na pagina wwvv.tcm.ao.qov.br , corn, no minim, vinte e
quatro horas de antecedancia;

Art. 32. Nos processos relativos a inspecOes e auditorias a
Superintenclancia de Secretaria divulgarâ no Boletim EletrOnico do Tribunal, na pagina
www.tcm.go.gov.br do Tribunal, corn antecedancia de, no minim, dez dias, a data do
julgamento.

Art. 33. A divulgacâo da pauta ou de seu aditamento no Boletim
Eletremico do Tribunal, na pagina www.tcm.qov.do.br, suprird a ausancia de
comunicacao, aos responsaveis ou interessados, da data de julgamento.

Art. 34. Para efeito de composicao da pauta, os processos a serem
apreciados serao divididos em trés grupos, assim constituidos:

I - Grupo I: processos em que o Relator acolhe em seu voto as
conclusOes das manifestacoes coincidentes da Auditoria e do Ministerio PUblico de
Contas, no sentido da aprovacao, regularidade ou legalidade;

II - Grupo II: processos em que o Relator acolhe em seu voto as
conclusties das manifestacOes coincidentes da Auditoria e do Ministario PUblico de
Contas, no sentido da rejeicao, irregularidade ou ilegalidade;

III - Grupo III: processos em que o Relator discorda das conclusties de
pelo menos uma das manifestacOes ou da Unica manifestacao emitida.

Art. 35. As pautas deverao indicar as partes, breve histOrico do objeto,
valor e outras informacOes necessaries ao conhecimento do processo, disponiveis em
sistema.

Art. 36. Prescinde de publicacao a inclusao ern. iauta de processos
referentes a:

I - adocao ou referendo de medida cautelar;

II - aprovacao de atos normativos;

III - apreciacao de pedidos pare instauracao de procedimentos de
inspecao complexa e auditoria;

IV - matarias administrativas;

V - materia de natureza administrativo-disciplinar quando requerida a sua
dispensa pelo investigado;

Art. 37. Somente poderao figurer na pauta os processos encaminhados
Superintendancia de Secretaria, para esse fim, corn tempo suficiente para a observancia
do prazo estabelecido no paragrafo Unico do artigo 31.

Rua 68 n. 727 — Centro — Fone 3216-6234 Fax 3223-9011 CEP
www.tcm.go.gov.br

100 Goiania-Goias.	 ' 17



Estado de Goias
442M2M TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

•..-Mer= Regimento Interno - R.A. 0073/2009
TITULO II - DA ORGANIZACAO E COMPOSICAO

Art. 38. Tera preferdncia para julgamento ou apreciacdo, o processo
incluido em pauta no qual devera ser produzida sustentacao oral.

CAPITULO V
DA ORDEM DOS TRABALHOS

Art. 39. A hora prevista, o Presidente declarard aberta a sessdo,
mencionando os nomes dos Conselheiros, dos Auditores convocados e do representante
do Ministerio Pak° de Contas presentes e indicando os nomes dos ausentes e os
motivos das respectivas ausdncias, quando cientificado.

Art. 40. Se nao houver quorum, a materia constante da ordem dos
trabalhos ficara automaticamente transferida para a sessdo seguinte.

Art. 41. Havendo quorum, o Presidente ordenard ao Secretario a leitura
da ata da sessdo anterior, a qual, depois de discutida e aprovada, corn as retificacties
que houver, sera assinada pelos Conselheiros, Auditores convocados e pelo
representante do Ministario PUblico de Contas, que estiverem presentes a sessdo.

Paragrafo Onico. A leitura da ata podera ser dispensada a requerimento
de urn Conselheiro, por voto da maioria dos presentes, se previamente distribuidi 'pia
aos Conselheiros, Auditores convocados e representante do Ministêrio PrOb o de
Contas.

Art. 42. Proceder-se-a, em seguida, ao expediente, para comunicacOes,
indicacOes, mop:5es e requerimentos, os quaffs, quando couber, sera° objeto de
deliberacdo.

Art. 43. Encerrada a fase do expediente seguir-se-do:
I - a devolucdo dos processos corn pedido de vista;
II - as comunicacOes das medidas cautelares previstas neste regimento.

Art. 44. ApOs as comunicacOes a que se refere o artigo 43, inc. II, sera°
apreciados os processos incluidos em pauta, respeitada a ordem crescente das regiOes,
salvo pedido de preferdncia deferido pelo Presidente, de Conselheiro ou de Auditor
convocado, formulado, oralmente, no inicio da sessào, corn observancia da seq0dncia
estabelecida no artigo 34;

Art. 45. 0 relator do processo clever& corn objetividade e clareza,
identificar a materia corn apresentacdo de elementos indispensaveis a sua
caracterizacao, narrando fatos e mencionando as posicOes dos setores têcnicos e
Ministario PUblico de Contas, fundamentando a sua decisdo, de modo a oferecer
condigties a seus pares, para formacdo de juizo individual sobre o processado.

§ 1°. A simples leitura da minuta do acOrddo ou resolucdo nä° da inicio
fase de votacdo, podendo, ainda, a materia ser discutida.

§ 2°. Cabe ao Relator prestar os esclarecimentos solicitados no curso
dos debates.

Art. 46. 0 Presidente, durante a discussdo, podera aduzir informacOes
que orientem o Tribunal Pleno.
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Art. 47. No curso da discussao, o Relator, qualquer Conselheiro ou
Auditor convocado poder6 solicitar a audidncia do Ministerio PUblico de Contas.

Art. 48. 0 representante do Ministerio PUblico de Contas poderd, ainda,
usar da palavra, a seu pedido, para prestar esclarecimentos, alegar ou requerer o au
julgar oportuno. 	

,,,_,

Art. 49. Cada Conselheiro ou Auditor convocado podera falar sobre o
assunto em discussao, e nenhum falarâ sem que o Presidente lhe conceda a palavra,
nem interrompera, sem licenga, o que dela estiver usando.

Art. 50. 0 Conselheiro ou Auditor convocado que alegar impedimento ou
for declarado suspeito, nao participara da discussao e da votagao do processo.

Art. 51. Na fase de discussao, qualquer Conselheiro ou Auditor
convocado podera pedir vista do processo, passando a funcionar como revisor, sendo
facultado ao representante do Ministèrio PUblico de Contas fazer o mesmo pedido.

§ 1°. 0 processo sera encaminhado pela unidade responsavel pelo
secretariado das sessOes, no mesmo dia, a quem houver requerido vista, devendo ser
devolvido a Superintenddncia de Secretaria para inclusao na pauta da sessao
subseq0ente.

§ 2°. A vista requerida pelo Ministerio PUblico de Contas poderd se dar
em mesa, durante a sessao, ficando a discussao da matêria suspensa ate seu
pronunciamento.

§ 3°. Novos pedidos de vista poderao ser concedidos, pelo prazo fixado
no § 1°, para cada solicitante, devendo o processo ser restituido pelo Ultimo deles ao
relator, para inclusao na pauta da prOxima sessao, obedecido o disposto no artigo 31.

§ 4°. Em processo de que pedir vista, e vedado ao revisor determinar
diligencia ou juntada de documentos, a qual so poderd efetuar-se mediante proposta
deferida pelo Tribunal Pleno ou Camara, conforme o caso, depois de ouvido o Relator.

§ 5°. Se o revisor, por qualquer motivo, nao puder comparecer a sessao,
sera considerado como desistente do pedido de vista, devendo devolver o processo na
sessao subseq0ente, sob pena de avocagao, salvo previa justificagao dirigida ao
Presidente do Colegiado.

§ 6°. Voltando o processo a pauta, sera reaberta a discussao, dando-se
a palavra ao relator, que apresentard novamente a mataria, podendo falar, em seguida,
conforme o caso, os revisores e o representante do Ministerio Ptiblico de Contas, na
ordem em que foram formulados os respectivos pedidos de vista.

Art. 52. A discussao tambem podera ser adiada, por decisao do
Colegiado, mediante proposta fundamentada do Presidente, de qualquer Conselheiro ou
de Auditor convocado, nos seguintes casos:

I - se a materia requerer maior estudo;
II - para instrugao complementar, por ter sido considerada incompleta;
III - quando se tratar de interesse fundamental do Tribunal ou alteragao

de sua jurispruddncia;
IV - se for requerida sua apreciagao em se	 o • • erior.
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Paregrafo Unico. As providencias previstas nos incisos I a III deverao ser
processadas em careter de urger-Ida, devendo ser incluido na pauta da sessao
subseq0ente;

Art. 53. Apresentado o processo pelo relator e nao mais havendo quem
queira discutir a materia, o Presidente encerrare a fase de discussao e abrire, a seguir, a
fase de votacao.

Art. 54. Iniciada a fase de votacao do processo, cessare a competencia
do Relator para determinar qualquer diligencia a revelia do Tribunal Pleno ou da
Camara, exceto no cumprimento de providencias por estes ordenadas.

Art. 55. As questlies preliminares ou prejudiciais sera° decididas antes
do julgamento ou da apreciagao de merit° proposta pelo relator.

§ 1° Se a preliminar versar sobre falta ou impropriedade sanevel, o
Colegiado poderd converter o julgamento ou apreciacao em diligencia.

§ 2° Rejeitada a preliminar, dar-se-a a palavra ao relator e, se for o caso,
ao revisor, para apresentarem os seus votos, com as correspondentes minutas de
resolucao ou acOrdao.

Art. 56. Apresentados os votos a que se refere o § 2° do artigo 55,
qualquer Conselheiro ou Auditor convocado podera pedir a palavra, para encaminhar a
votacao.

Art. 57. Concluida a fase de encaminhamento, o Presidente tomare os
demais votos, observada a ordem decrescente de antigOidade.

§ 1°. Antes de proclamado o resultado da votacao, cada Conselheiro ou
Auditor convocado, caso modifique o seu voto, podere falar uma vez, sendo facultado ao
Presidente, de oficio ou a pedido, reabrir a discussao.

§ 2°. Nenhum Conselheiro ou Auditor convocado presente a sessao
podere deixar de votar, salvo se alegar impediment° ou declarada a sua suspeicao, nos
termos do artigo 50.

§ 3°. Caso o pedido de vista, com base neste artigo ou no artigo 51, haja
sido feito por Auditor convocado, cabers a este votar no lugar do Conselheiro
substituido, mesmo que cessada a convocacao.

§ 4° 0 Relator, os Conselheiros ou os Auditores convocados que je
tenham proferido seus votos poderao modifice-los ate a conclusâo do julgamento do
processo.

Art. 58. 0 Conselheiro que estiver momentaneamente substituindo o
Presidente na sessao podere pedir vista de processo.

Art. 59. Cabers ao Presidente do Tribunal Pleno proferir voto de
desempate.

§ 1°. Se o Presidente declarar impedimento no momento do desempate,
o processo sere retirado de pauta para apreciacao na sessao seguinte, corn a
convocacao de urn substituto, que deverd proferir o voto.
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§ 2°. Na hipOtese do § 1°, podera continuar presidindo a sessao, durante
a reapreciacao do processo, aquele que declarou impedimento, somente nä° Ihe sendo
permitido voter.

Art. 60. Encerrada a votacao, o Presidente proclamara o resultado,
declarando-o:

I - por unanimidade;
II - por maioria;
III - por voto de desempate.

Art. 61. Vencido no todo ou em parte o voto do Relator, o Conselheiro ou
Auditor convocado que houver proferido o voto divergente vencedor redigirt a resolucao
ou acórdao.

Art. 62. Por proposta de Conselheiro, Auditor ou de representante do
Ministeriolico de Contas, o Tribunal podera:

determinar a supressao, nas peps processuais, de palavras ou
expressOes desrespeitosas ou descorteses, incompafiveis corn o tratamento devido ao
Tribunal e as autoridades pUblicas em geral;

mandar retirar dos autos as pecas consideradas, em seu conjunto, nas
condicOes definidas no inciso anterior.

Art. 63. Esgotada a ordem dos trabalhos, o Presidente declararb
encerrada a sessao.

Art. 64. As atas das sess6es serao Iavradas pela Superintenddncia de
Secretaria e delas ou de seus anexos deverao constar:

I - o dia, ma's e ano, bem como a hora da abertura e do encerramento da
sessao;

II - o nome do Conselheiro que presidiu a sessao e do secretario desta;
III - os nomes dos Conselheiros, dos Auditores convocados e do

representante do Ministario PUblico de Contas presentes;
IV - os nomes dos Conselheiros e dos Auditores convocados que nao

compareceram e o motivo da ausdncia, quando cientificado;
V - o nome do responsävel ou do interessado no julgamento, bem como

do seu representante legal quando presente;
VI - o expediente e as comunicacOes a que se referem os artigos 42 e

43;

VII - os processos apreciados, indicando-se alêm dos nilmeros, os
nomes do relator e do revisor se houver, a natureza, o nome das partes e seus
procuradores e o resultado da decisao, corn indicacao dos votos vencedores e vencidos,
corn os respectivos fundamentos, e as declaracOes de impedimento e suspeicao;

VIII - os pedidos de vista;
IX - as materias extra-pauta;
X - as demais ocorrèncias na sessao.
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§ 1°. A ata deverd ser assinada por todos os presentes a sessao e por
quem houver secretariado os trabaihos, podendo essas ser apostas eletronicamente;

§ 2°. A ata sera publicada no Boletim EletrOnico do Tribunal, na Internet.

CAPITULO VI
DA ELEicAo E POSSE DO PRESIDENTE, DO VICE-PRESIDENTE, DO

CORREGEDOR E OUVIDOR.

Art. 65. Os Conselheiros elegerao o Presidente, o Vice-Presidente, o
Corregedor e o Ouvidor do Tribunal, para o mandato correspondente a urn exercicio
financeiro, sendo permitida a reeleigao.

§ 1°. A eleigao realizar-se-a por escrutinio secreto ou por aclamagao em
sessao ordindria, na primeira quinzena do mas de dezembro ou, em caso de vaga
eventual, na segunda sessao ordindria, apOs sua ocorrancia, exigida a presenga de, pelo
menos, quatro Conselheiros titulares, incluido o Presidente.

§ 2°. 0 eleito para a vaga que ocorrer antes do termino do mandato
exercerd o cargo no period° restante.

§ 3°. Nao se procederd a nova eleigao se a vaga ocorrer dentro dos
noventa dias anteriores ao têrmino do mandato.

§ 4°. Somente os Conselheiros titulares, ainda que ern gozo de licenga,
fdrias, ou afastamentos corn causa justificada, poderao tomar parte nas eleigOes.

§ 5°. A posse dos eleitos se dal-6 em sessao extraordindria a ser
realizada ate o dia vinte de dezembro, para entrar em exercicio a partir de primeiro de
janeiro do ano seguinte ao da eleigao.

§ 6°. Sera° designados pelo Presidente dois Conselheiros para
funcionarem como escrutinadores.

Art. 66. Set-6 considerado eleito no primeiro escrutinio o Conselheiro que
obtiver mais da metade dos votos dos membros do Tribunal;

Pardgrafo Linico. Na hipOtese de nenhum Conselheiro obter maioria de
votos, ou no caso de empate no primeiro escrutinio, realizar-se-a urn segundo,
concorrendo apenas os dois Conselheiros mais votados para o respectivo cargo, e, se
nenhum deles alcangar a maioria absoluta, proclamar-se-a eleito, dentre os dois, o mais
votado, ou, se ocorrer empate, o mais antigo no cargo.

Art. 67. A antigilidade dos Conselheiros sera determinada na seguinte
ordem:

I - pela data da posse.
II - pela data da nomeagao.
III - pela idade.

Art. 68. A vacancia dos cargos eletivos ocorrerd nas hipOteses previstas
no artigo 87 deste Regimento.
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CAPITULO v11
DAS COMPETENCIAS E DA ESTRUTURA

SECA° I
DO PRESIDENTE

Art. 69. 0 Presidente exerce a direcao e o poder de policia do Tribunal
de Contas dos Municipios do Estado de Goids e de seus servicos.

Art. 70. Compete ao Presidente do Tribunal, alem de outras atribuicOes
previstas em lei:

I - representar o Tribunal perante os Poderes da Uniao, dos Estados,
Distrito Federal e Municipios;

II - dar posse aos Conselheiros, Auditores, Procuradores de Contas,
Procurador Geral de Contas, dirigentes de unidades e demais servidores do Tribunal;

III - expedir atos de nomeacao, promocao, demissão, exoneracao,
aposentadorias e outros relativos a provimento e vacAncia de cargos e funcOes do
Tribunal, bem como praticar os demais atos concernentes a administracao de pessoal,
observadas as normas prescritas para os servidores pUblicos em geral;

IV - autorizar despesas, diretamente ou por delegacao, movimentar
contas e praticar os demais atos relativos a administracao financeira, necesskios ao
funcionamento do Tribunal, respeitadas as exigdncias legais;

V - cumprir e fazer cumprir as deliberacOes do Tribunal;

VI - autorizar e homologar processos licitaterios do Tribunal, bem como
os atos de dispensa e inexigibilidade de licitacao;

VII - autorizar e celebrar contratos, convdnios e instrumentos
congdneres;

VIII - decidir sobre instauracao de sindicAncia ou processo administrativo
discipliner quando propostos contra Conselheiros, Auditores, Auditores-Substitutos e
demais servidores do Tribunal de Contas;

IX - dar crência ao Tribunal Pleno dos expedientes de interesse geral
recebidos dos Poderes constituidos ou de quaisquer outras entidades;

X - submeter a decisdo do Tribunal Pleno, por si ou por meio de Relator,
qualquer questâo de natureza administrativa que, a seu juizo, entenda ser de interesse
do Tribunal;

XI - atender aos pedidos de informacOes e requisicOes, quando nos
limites de sua competdncia;

XII - apresentar ao Tribunal Pleno, para apreciacao, as contas anuais e
os relaterios de suas atividades;

XIII - propor o reexame, de officio, de prejuigado do Tribunal;

XIV - votar os projetos de atos normativos ou administrativos referentes
ao Tribunal;
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XV - encaminhar os processos atingidos pela irrecorribilidade que
contenham aplicacäo de multa e/ou determinacao de restituicao de recursos aos cofres
pCiblicos para cobranga judicial;

XVI - decidir sobre pedido de sustentacao oral em sessao plenaria, na
forma estabelecida neste regimento;

XVII - decidir sobre pedido de parcelamento de multa e dar quitacao aos
responseveis pelo recolhimento, na forma disposta em ato normativo do Tribunal;

XVIII - decidir as questOes administrativas, ou a seu critêrio, considerada
a relevancia da matêria, designar relator para submete-la ao Tribunal Pleno,
resguardados os casos de competéncia da Corregedoria;

XIX - expedir certidOes requeridas ao Tribunal de Contas, na forma
disciplinada em ato normativo;

XX - aplicar aos servidores do Tribunal as penalidades decorrentes de
processo administrativo discipliner, nos termos da Iegislacao pertinente;

XXI - expedir carteira de identificacao funcional aos Conselheiros,
Auditores, Auditores-Substitutos, Procuradores de Contas e servidores;

XXII - designar Conselheiros e/ou servidores para, isoladamente ou em
conjunto, procederem a estudos e trabalhos de interesse geral;

XXIII - convocar as sessOes do Tribunal Pleno e presidi-las, orientando
os trabalhos e mantendo a ordem;

XXIV. convocar Auditor para substituir Conselheiro, nas 	 hipOteses
previstas neste regimento;

XXV - convocar, a seu critdrio, Conselheiros para completer quorum de
Camara diverse da que pertencer, para determinada sessao ou julgamento e, em casos
especiais, depois de pedido justificado pelo Presidente da Camara interessada;

XXVI - apresentar aos membros do Tribunal Pleno proposicao de
alteracao ou emenda do regimento interno, de oficio ou a requerimento de Conselheiro,
bem como apresentar minuta de projeto de emenda constitucional, projeto de lei, de
resolucao e de instrucao normative;

XXVII - expedir atos administrativos para a boa execucao das
disposiciies contidas neste regimento e em resoluctles ou instrucOes aprovadas pelo
Tribunal Pleno;

XXVIII - processar as representacties pela intervencao em municipio,
depois de aprovadas pelo Tribunal Pleno;

XXIX - encaminhar ao Tribunal de Contas do Estado, para os fins
constitucionais, depois de deliberacao pleneria, a prestacao de contas anual do Tribunal;

XXX. encaminhar ao Governador do Estado, no prazo de ate trinta dias
ape* a aprovacao pelo Tribunal Pleno:

a lista triplice de Auditores e de Procuradores de Contas, para fins de
preenchimento da vaga de Conselheiro, na forma a que se refere o inc. IV, do § 3°, do
art. 80 da Constituicao Estadual;

a lista triplice de Procuradores de Co. para nomeacao do
Procurador Geral; 	 ---
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XXXI - receber denÜncia ou representacao contra servidor ou
Conselheiro do Tribunal, encaminhando-as, se for o caso, ao Corregedor, corn as
observacOes e providencias que julgar necessaries;

XXXII - atribuir aos servidores do Tribunal, conforme a necessidade do
servico, outros encargos eventuais, alêm dos que originariamente Ihes sào atribuidos;

XXXIII - submeter a apreciacao e decisao do Tribunal Pleno, de officio ou
por provocacao, as hipOteses de omissao ou &arida na aplicacao ou interpretacao das
normas deste regimento;

XXXIV - constituir comissao especial para a realizacao de concurso
*Ito;

XXXV - realizar concurso pUblico para provimento de cargos do Tribunal,
diretamente ou mediante contratacao de entidade especializada e homologar o
resultado;

XXXVI - solicitar a cessao de servidores pLiblicos de Orgaos das esferas
estadual ou federal para prestar servicos a este Tribunal, bem como ceder servidores
para outros Orgaos, mediante autorizacao do Tribunal Pleno, nos termos da legislacao
em vigor e ato normativo deste Tribunal;

XXXVII - determinar a divulgacao, no Boletim EletrOnico do Tribunal, das
entidades pUblicas ou privadas impedidas de celebrar convenio e receber auxilio ou
subvencOes dos municipios;

XXXVIII - determinar a inclusäo de processo corn vista concedida na
pauta de julgamento da sessao ordineria imediatamente seguinte a sua concessao;

XXXIX - supervisionar os trabalhos da Escola Contas;

XL - promover, corn o auxilio da Escola de Contas, a difusao dos
conceitos e normas pertinentes ao controle externo, perante aos Orgaos pUblicos
municipais e a sociedade em geral, atraves de cursos, seminerios e simp6sios;

XLI - movimentar os creditos orcamentarios consignados ao Tribunal e
praticar os atos de administracao financeira, orcamenteria e patrimonial necesserios ao
seu funcionamento;

XLII - emitir e publicar o RelatOrio de Gestao Fiscal exigido pelo artigo 54
da Lei Complementar n. 101, de 04.05.2000 e encaminhe-lo ao Tribunal de Contas do
Estado;

XLIII - encaminhar a Assembleia Legislative trimestral e anualmente o
relatOrio de suas atividades, sendo o primeiro em ate quarenta e cinco dias do
encerramento do periodo e o segundo ate cento e vinte dias do encerramento do
exercicio;

XLIV - voter obrigatoriamente em matêria de natureza administrative,
consulta e prejulgados, cabendo-Ihe ainda o voto de desempate;

XLV - requisitar os recursos financeiros correspondentes aos creditos
orgamentarios, inclusive os creditos suplementares e especiais destinados ao Tribunal,
que lhes sera° entregues em duodecimos ate o dia 20 (vinte) de cada mes;

XLVI - determinar a adocao das medidas necessarias a restauragao ou
reconstituicao de autos;
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XLVII - designar a comissao especial de avaliacao de desempenho, para
fins da aquisicao da estabilidade de que trata o art. 41, § 4° da Constituicao Federal;

XLVIII - decidir quanto ao recebimento dos recursos interpostos;
XIX - designar a comissao de avaliacao do estagio probatOrio, para fins

de efetividade no cargo;
Paragrafo Clico. 0 Presidente podera delegar as competancias

elencadas nos incisos I, IV, XI, XIX, XXXIX e XL;

sEcAo II
DA ESTRUTURA DA PRESIDENCIA

Art. 71. CompOem a estrutura da Presidencia:
I - Chefia de Gabinete;
II - Assessoria Juridica;
III - Assessoria de Comunicacao Social;
IV - Controle Intern°.

SUBSECAO I
DA CHEFIA DE GABINETE DA PRESIDENCIA

Art. 72. sao atribuicOes da Chefia de Gabinete:
I - dar apoio tacnico e administrativo a Presidencia;
II - orientar e supervisionar os trabaihos dos Orgaos que compOem a

Presidencia;
III - coordenar e representar a Presidencia, quando designado;
IV - examinar e encaminhar o expediente da Presidencia;
V - redigir os atos e correspondancias da Presidencia;
VI - assessorar a Presidencia na elaboracao do relatOrio anual do

Tribunal;

transmitir as unidades administrativas do Tribunal as determinacties
emanadas da Presidencia.

dirigir os servicos têcnico-administrativos da Presidencia;
IX. desempenhar os encargos especiais que 'he forem determinados.

suBsEcAo
DA ASSESSORIA JURIDICA

Art. 73. sao atribuicoes da Assessoria Juridica:
I - estudar, analisar e examinar, sob o aspecto juridico legal, os assuntos

ou os processos que, pela Presidencia, de oficio ou por provocacao, forem submetidos
sua apreciacao;
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II - emitir parecer nos processos administrativos relacionados corn
direitos e deveres de servidores;

III - representar ad juditia, quando autorizada, para a defesa dos
interesses do Orgão, bem como dos servidores do Tribunal em acOes judiciais
relacionadas ao exercicio da funcao;

IV - acompanhar a tramitagao de processo judicial em que o Tribunal
figure como parte ou em que o seu Presidente figure como autoridade coatora;

V - acompanhar a tramitacao do processo judicial relacionado a feito
submetido a apreciacao do Tribunal, quando lhe for dada a noticia do feito, prestando as
informacOes necessarias

VI - acompanhar as decis6es dos tribunais superiores que envolvam
materias inerentes as atribuicOes deste Tribunal;

VII - emitir parecer em processos que versem sobre a edigao de
prejulgados do Tribunal;

VIII - manifestar em consultas cuja matêria nao esteja dentro das
competancias das Auditorias especializadas;

Paragrafo (wilco - A Assessoria Juridica elaborarâ relatOrios bimestrais
para a Presidancia, noticiando o tramite dos processos referidos nos incisos III, IV, V e
VI deste artigo e comunicando a ocorrancia de transit° em julgado;

suBsEcAo In
DA ASSESSORIA DE COMUNICACAO SOCIAL

Art. 74. Compete a Assessoria de Comunicacao Social:
I - prestar assessoramento em assuntos de comunicacao social e de

relacionamento do Tribunal corn a imprensa e os seus jurisdicionados;
II - planejar, coordenar e supervisionar programas e projetos

relacionados corn a comunicacao interna e externa de awes do Tribunal de Contas, bem
como redigir materias sobre atividades do Tribunal e distribui-las a imprensa para
divulgacao;

III - acompanhar e analisar materias divulgadas pelos veiculos de
comunicacao social relacionadas as atividades do Tribunal, a autoridades ou a
servidores da Casa, visando a edicao e distribuicao dos informativos didrios de
divulgacäo interna;

IV - produzir material de divulgacao para as awes de programas
institucionais e de eventos produzidos pelo Tribunal;

V - gerenciar e assegurar a atualizacao das bases de informacao
necessarias ao desempenho de sua competancia, em especial as que possam fornecer
tratamento estatistico as materias veiculadas sobre a atuacao do Tribunal;

VI - promover o relacionamento entre o Tribunal de Contas e a imprensa
e zelar pela boa imagem institucional do Tribunal;

VII - coordenar os trabalhos jornalisticos nas dependancias do Tribunal e
a cobertura de eventos oficiais realizados pelo Tribunal de C
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VIII - agendar entrevistas a serem concedidas a veiculos de
comunicacao e, quando solicitado, assessorar o Presidente, os Conselheiros e as
demais autoridades do Tribunal em entrevistas;

IX - observar a legislacão, as normas e instrucOes pertinentes quando da
execucão de suas atividades;

X - providenciar o registro das acOes institucionais do Tribunal nos
sistemas informatizados ou, conforme o caso, em home page;

XI - compilar, montar, classificar, redigir, editar, publicar e divulgar os
peri6dicos informativos do Tribunal;

XII - padronizar e elaborar a apresentagao das publicacOes;
XIII - manter atualizados os enderecos de entidades, Orgaos afins e

respectivas autoridades para envio e recebimento de publicacOes;
XIV - organizar e executar o servico de cerimonial do Tribunal;
XV - desempenhar outras atribuicOes que Ihe forem confiadas.

suBsEcAo IV
DO CONTROLE INTERNO DO TRIBUNAL

Art. 75. Compete ao Controle Interno do Tribunal:
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no piano plurianual, na lei

de diretrizes orcamentarias e na lei orgamentaria anual, bem como suas alteragOes em
nivel de projetos e atividades;

II - aferir a legalidade e avaliar os resultados quanto a eficacia e
eficiancia da gestao orcamentaria, financeira, contabil, operacional e patrimonial;

III - apoiar o controle externo no exercicio de sua missao institucional;
IV - verificar a consistancia dos dados contidos no RelatOrio de Gestao

Fiscal, conforme estabelecido no artigo 54, da Lei Complementar n° 101, de 4 de maio
de 2000, que devera tambarn ser por ele assinado;

V - verificar e avaliar a adocao de medidas para o retorno da despesa
total corn pessoal ao limite de que tratam os artigos 22 e 23, da Lei Complementar no
101/2000;

VI - verificar a observancia dos limites e das condicOes para realizacao
de operacOes de cradito e inscricao em Restos a Pagar;

VII - verificar a destinacao de recursos obtidos corn a alienacao de
ativos, tendo em vista as restricties constitucionais e as da Lei Complementar no
101/2000;

SECA-0 In
DO VICE-PRESIDENTE

Art. 76. Ao Vice-Presidente compete:
I - substituir o Presidente em seus impedimentos, ausancias, ferias ou

outro afastamento legal e suceda-lo no caso de vaga, nas hi Oteses previstas no
Paragrafo Unico do artigo 87 deste Regimento.
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II - despachar processos em que o Presidente seja parte interessada;
III - conceder ao Presidente os direitos e vantagens que lhe forem

assegurados em lei;
IV - relatar suspeicao oposta ao Presidente, quando nao reconhecida de

officio;
V - presidir a Camara a que pertencer;
VI - coordenar os trabalhos de edicao do Informe TCM e outras

publicacOes similares, corn a supervisao da Presidència.
VII - auxiliar o Presidente no exercicio de suas funcOes sempre que

solicitado;

SEcAo IV
DO CORREGEDOR

Art. 77. Ao Corregedor compete:
I - organizar e dirigir os servicos da Corregedoria, respeitadas as normas

vigentes e este regimento interno
II - fiscalizar, em caso de aplicacäo de multa, o cumprimento da

respectiva decisao, quanto ao prazo para o seu recoihimento;
III - inspecionar os servicos de contabilidade orcamentaria, financeira e

patrimonial do Tribunal;
IV - acompanhar permanentemente os processos no ambito do Tribunal,

verificando o fiel cumprimento dos prazos regimentais, bem como relatar e disponibilizar
os dados constantes dos relatOrios estatisticos mensais relativos as atividades
desenvolvidas pelas unidades têcnicas do Tribunal, na sessao tecnico-administrativa;

V - realizar correicoes e visitas de inspecao as unidades administrativas
do Tribunal, por iniciativa pr6pria ou por solicitacao do Presidente, a fim de assegurar o
seu regular funcionamento;

VI - relatar os processos administrativos referentes a deveres dos
Conselheiros, Auditores, Auditores-Substitutos e servidores do Tribunal;

VII - apreciar as representacOes relativas a atuacao e a conduta dos
Conselheiros, Auditores, Auditores-Substitutos e servidores do Tribunal;

VIII - examinar e relatar ao Tribunal Pleno o processo sobre desempenho
dos servidores submetidos a estagio probatOrio, opinando, fundamentadamente, por sua
confirmacao no cargo ou sua exoneracao, bem como o processo de avaliacao especial
de desempenho, para efeito de aquisicao de estabilidade no servico

IX - fiscalizar as atividades funcionais dos servidores do Tribunal;
X - apresentar ao Tribunal Pleno, anualmente, relatOrio de suas

atividades, ate a Ultima sessao têcnico-administrativa do mbs de fevereiro do ano
subseq Ciente;

XI - representar ao Tribunal Pleno sobre irregularidades ou abusos
verificados durante os servicos de correicao ou inspecao, apresentando, nos termos da
lel , as providancias que entender necesstrias a sua imediata cess
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XII - instaurar e presidir sindicancia ou processo administrativo discipliner
contra os Conselheiros, Auditores, Auditores-Substitutos e servidores que descumpram
prazos ou normas regimentais, apresentando ao final, relatOrio conclusivo pare
apreciacao do Presidente, propondo a penalidade a ser aplicada, quando for o caso;

XIII - encaminhar para deliberacao pleneria, proposta de sindicancia ou
de processo administrativo discipliner contra o Presidente do Tribunal;

XIV - comunicar ao Procurador Geral de Contas junto ao Tribunal sobre
o descumprimento de prazos por quaisquer dos procuradores ou servidores;

XV. solicitar ao Presidente do Tribunal de Contas servidores para prestar
servicos a Corregedoria;

XVI - desempenhar quaisquer outras atribuicOes que Ihes sejam
delegadas pelo Presidente;

§ 1°. 0 Conselheiro Corregedor, no exercicio de suas atribuicOes, se
constatar qualquer irregularidade, fare representacao circunstanciada ao Presidente do
Tribunal e este ao Pleno, conforme o caso, para as provicrencias julgadas necessaries;

§ 2°. 0 Corregedor, em suas ausencias e impedimentos, por motivo de
licence, ferias ou outro afastamento legal, sere substituido pelo Conselheiro mais antigo
em exercicio no cargo.

Art. 78. No exercicio de suas atribuicOes, podere o Corregedor, em
qualquer tempo, gestionar junto a qualquer reparticao municipal, onde deva apurar atos
e fatos que atentem contra a etica e conduta funcional, imputados aos Conselheiros,
Auditores, Auditores-Substitutos e servidores do Tribunal.

SUBSECAO 'MICA
DA ASSESSORIA DE ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E DE

PRODUTIVIDADE

Art. 79. Junto a Corregedoria funciona a Assessoria de
Acompanhamento de Processos e de Produtividade, a qual compete:

I - o acompanhamento e a avaliacao de todo o fluxo processual interno,
pertinentes as Auditorias, Procuradoria Geral de Contas, Diretoria de Planejamento e
Implementagao de Sistemas, Superintenddncias, SecOes e Setores do Tribunal,
objetivando a verificacao da regularidade do funcionamento das unidades, observando,
em especial:

se a unidade vem cumprindo as atribuicOes que Ihe sao conferidas;
se nao ha processos irregularmente parados;

c) se sao procedidas regularmente as comunicacoes das deliberacOes e
dos despachos proferidos nos diversos processos;

II - a avaliacao e a afericao periOdica da produtividade de todos os
servidores do Tribunal, que exercam funcOes atinentes ao controle externo, bem como
aqueles diretamente ligados as atividades de apoio;

III - a solicitacao das informacOes e dados informatizados dos sistemas
do Tribunal, bem como relatOrios peri6dicos junto aos responseveis pelas diversas
unidades do Tribunal, visando subsidiar a elaboracao de seus relatOrios mensais e
anual;
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sEcAo V
DO OUVIDOR

Art. 80. Ao Ouvidor compete:

I - receber, avaliar e, se for o caso, encaminhar a Corregedoria as
reclamaglies apresentadas contra Conselheiros, Auditores, Auditores-Substitutos e
servidores;

II - receber e encaminhar ao Procurador Geral de Contas as
reclamagties apresentadas contra os Procuradores de Contas;

III - receber sugesthes e criticas sobre os servigos prestados pelo
Tribunal e propor a Presidencia as adogOes das medidas cabiveis;

IV - contribuir para melhoria da gestao do Tribunal e dos Orgaos e
entidades a ele jurisdicionadas;

V - atuar na defesa da legalidade, legitimidade, economicidade,
moralidade, impessoalidade, publicidade e eficiencia dos atos administrativos praticados
por autoridades, servidores e administradores pablicos, bem como dos demais principios
constitucionais aplicaveis a Administragao PUblica.

VI - receber denÜncias de irregularidades contra autoridades municipais
jurisdicionadas ao Tribunal, apresentadas a Ouvidoria, encaminhando-as ao setor
competente para instauragao do devido processo, se for o caso.

VII - apresentar ao Tribunal Pleno, quadrimestralmente, relatOrios de
suas atividades, e ate a Ultima sesseo tecnico-administrativa do me's de fevereiro do ano
subseqUente o relatOrio anual consolidado.

Art. 81. 0 funcionamento da Ouvidoria sere regulamentado em ato
normativo do Tribunal.

SECA° VI
DOS CONSELHEIROS

Art. 82. Compete ao Conselheiro:

I - propor, discutir e votar matêrias de competencia do Tribunal;

II - apresentar, relatar e votar os processos que the sejam distribuidos,
nos prazos estabelecidos em lei e neste regimento;

III - substituir, na ordem decrescente de antigOidade, o Vice-Presidente
em suas ausencias e impedimentos e, da mesma forma, o Corregedor e o Ouvidor;

Ouvidor.
	 IV - votar na eleigeo do Presidente, Vice-Presidente, Corregedor e

Art. 83. Como Relator, compete ao Conselheiro:

I - presidir a instrugao do feito, determinando todas as providencias e
proferindo as decisOes preliminares necesserias equele fim, respeitados os

atos normativos do Tribunal;

II - decidir sobre os incidentes relativos ao pedido principal;
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III - atuar como juizo monocretico, nas hipOteses e na forma prevista
neste regimento e em ato normativo do Tribunal;

IV - decidir sobre pedido de vista e ccipia de autos ao respectivo
interessado de feito em andamento, respeitados os atos normativos do Tribunal;

V - determiner ao Orgeo competente as citactles, intimacties e
notificacties, na forma prevista neste regimento;

VI - assinar os expedientes dos feitos em andamento e os oficios
expedidos pelo gabinete, em processos dirigidos a qualquer autoridade ou pessoa
correlacionada corn o processo a ele distribuido;

VII - determiner as medidas cautelares, de que tratam os artigos 53 e
seguintes, da Lei Estadual n. 15.958/07 e suas modificacOes posteriores, na forma
estabelecida neste regimento;

VIII - pedir incluse° em pauta e relater no Orgâo colegiado, propondo a
deciseo nos feitos que !he forem distribuidos;

IX - exercer o juizo de admissibilidade nas consultas e comunicacao de
irregularidades, mediante despacho fundamentado;

§ 1°. Os atos de comunicacao podereo ser delegados aos Auditores e
Auditores Substitutos, por expediente especifico do Relator.

§ 2°. Os despachos de mero expediente poderdo ser delegados ao
Chefe de Gabinete do Conselheiro, por ato prOprio, no qual sera° especificadas as
hipOteses de delegaceo.

suBsEcAo I
DO COMPROMISSO, DA POSSE E DO EXERCICIO.

Art. 84. Os Conselheiros tomam posse em sesseo extraordineria do
Tribunal Pleno, podendo faze-lo perante o Presidente, em period° de recesso.

§ 1°. Antes da posse, o Conselheiro apresentard o laudo medico de
aprovaceo em inspecao de sat de, a declaraceo de bens e de nao acumulaceo indevida
de cargos, assim como comprovare a regularidade de sua situacao militar e eleitoral.

§ 2°. No ato da posse, o Conselheiro prestare o compromisso solene de
"cumprir e defender as Constituicties da Republica e do Estado, observer a lei, manter,
acima de tudo, a dignidade do cargo e promover, no que couber, o bem pUblico e a
Justice".

§ 3°. 0 prazo para a posse do Conselheiro sere de trinta dias
consecutivos, a partir da publicacâo do ato de nomeacao no Dierio Oficial do Estado,
prorrogevel por mais sessenta dias no maxim°, mediante solicitacao escrita.

§ 4°. Sere lavrado pelo dirigente da unidade administrative competente
da Secretaria do Tribunal, em livro pro:51)d°, o termo de posse do Conselheiro.

§ 5°. Em caso de impedimento devidamente justificado, a posse podere
se dar mediante procuracdo especifica, devendo o empossado firmer o compromisso por
escrito.

§ 6°. Neo se verificando a posse no prazo legal, o Presidente comunicare
0 fato ao Governador do Estado.  
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SUBSECAO II
DOS IMPEDIMENTOS E SUSPEICOES

Art. 85. Estäo impedidos de exercer, simultaneamente, o cargo de
Conselheiro parentes consangiiineos ou afins, na linha ascendente e na colateral, ate o
terceiro grau.

§ 1°. 0 impedimento decorrente da restricao imposta no caput resolve-
se:

I - antes da posse, contra o ultimo nomeado ou contra o mais mop, se
nomeados na mesma data;

II - depois da posse, contra o que Ihe deu causa;
III - se a ambos imputevel, contra o que tiver menos tempo de exercicio

no Tribunal.
§ 2°. Verificada uma das hipOteses de impedimento, o Presidente do

Tribunal comunicare o fato ao Governador do Estado, para os fins de direito e
providencias.

§ 3°. Aplicam-se aos Conselheiros do Tribunal de Contas, no que
couber, as suspeicOes e impedimentos aplicaveis aos Desembargadores do Tribunal de
Justica do Estado.

§ 4°. Ocorrendo as hip6teses de impedimento ou suspeicao do
Conselheiro o processo respectivo sere redistribuido pelo Presidente da sessao a outro
relator, mediante sorteio.

SUBSECAO III
DAS INCOMPATIBILIDADES

Art. 86.E vedado ao Conselheiro:
I - exercer, ainda que em disponibilidade, outro cargo, emprego ou

funcâo, salvo de magisterio;
II - exercer cargo tecnico ou de direcao de sociedade civil, associacao ou

fundacao, de qualquer natureza ou finalidade, salvo de associacao de classe, sem
remuneracao;

III - exercer comissao remunerada ou não, inclusive em Orgaos de
controle da administracao direta ou indireta, ou em concessionerias de servico pOblico;

IV - exercer profissao liberal, emprego particular, comercio, ou participar
de sociedade comercial, exceto como acionista ou cotista sem ingerencia;

V - celebrar contrato com pessoa juridica de direito pablico, empresa
pUblica, sociedade de economia mista, fundacao, sociedade instituida e mantida pelo
Poder PUblico ou empresa concessioneria de servico pUblico, salvo quando o contrato
obedecer a normas uniformes para todo e qualquer contratado;

VI - dedicar-sea atividade politico-partideria;
VII - manifestar, por qualquer meio de comunicacao, opiniao sobre

processo pendente de julgamento, seu ou de outrem, ou emitir juizo depreciativo sobre
despachos, votos ou decisOes do Tribunal, ressalvada a criti acnos autos, no exercicio
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do magistario, em obras têcnicas, em artigos, ensaios, ou outras publicacOes
conganeres;

VIII - atuar em processo de interesse prOprio, de c6njuge, de parente
consangOineo ou afim, na linha reta ou na colateral, ate o terceiro grau, ou de amigo
intimo ou inimigo capital, assim como em processo que tenha funcionado como
advogado, perito, representante do Ministerio Pirblico ou servidor do Tribunal.

IX - representar interesses de gestores e agentes politicos municipais
junto a este Tribunal, antes de decorridos fres anos do afastamento do cargo por
aposentadoria ou exoneracao.

SUBSECAO IV
DA VACANCIA

Art. 87. A vacancia do cargo de Conseiheiro ocorrere nas hipOteses de:
I - RenCincia;
II - Exoneracao;
III - Aposentadoria;
IV - Perda do cargo;
V - Falecimento.

suBsEcAo v
DAS FERIAS E DAS LICENCAS

Art. 88. Em cada ano civil, os Conselheiros terao direito a sessenta dias
de ferias, sendo estas concedidas sem prejuizo dos seus vencimentos, remuneracao ou
subsidios e de quaisquer vantagens inerentes ao exercicio do cargo.

§ 1°. As ferias serao gozadas em tras periodos, sendo que doffs deles
coincidirao, obrigatoriamente, corn as ferias coletivas do Tribunal, ficando os outros trinta
dias de ferias individuais a serem gozados em conformidade corn a escala anualmente
definida em decisao plenaria e fixadas por portaria do Presidente.

§ 2°. Não poderao estar em gozo ferias individuais ao mesmo tempo:
I - o Presidente e o Vice-Presidente.
II - mais de tras Conselheiros, sendo no maxim° urn de cada Camara;
§ 3°. As ferias do Conselheiro que estiver no exercicio da Presidancia

serao concedidas pelo Vice-Presidente.

Art. 89. A licenca para tratamento de sairde do Conseiheiro sera deferida
por ate quinze dias, mediante atestado medico, podendo ser solicitado exames
especializados, quando necesserios.

Paragrafo Cinico - A licenca por period° superior ao mencionado no
caput, somente podera ser deferida mediante inspecao por junta medica oficial do
Estado de Goias.

Art. 90. As demais licences do Conselheiro serao deferidas pelo Tribunal
Pleno, mediante requerimento do interessado.
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§ 1°. 0 Conselheiro em ferias ou de licence devera comunicar sua
Iocalizacao ao Presidente.

§ 2°. Para fins de direito, sera comunicada por escrito ao Presidente, e
por este ao Tribunal Pleno, qualquer interrupcdo do exercicio de ferias ou licence.

SEcAO VII
DOS GABINETES DOS CONSELHEIROS

Art. 91. Comp6em a estrutura do Gabinete do Conselheiro:

I - Chefia do Gabinete;

II - Assessoria Tecnica de Gabinete;

III - Assisténcia Tecnica de Gabinete;

IV - Apoio Administrativo do Gabinete.

SUBSECAO I
DA CHEFIA DO GABINETE DOS CONSELHEIROS

Art. 92. Compete a Chefia de Gabinete do Conselheiro:

I - prestar apoio têcnico e administrativo ao Gabinete;

II - coordenar e representar o Gabinete, quando designado;

III - examinar e encaminhar os expedientes do Gabinete;

IV - redigir os atos e correspondencias do Gabinete;

V - receber os jurisdicionados, orientando-os quanto as dOvidas e
questOes tacnicas apresentadas;

VI - receber e proceder a guarda dos bens, equipamentos e material de
expediente destinados ao Gabinete do Conselheiro;

VII - desempenhar os encargos especiais que the forem confiados.

SUBSECAO II
DA ASSESSORIA TECNICA DO GABINETE

Art. 93. Compete a Assessoria Tecnica do Gabinete:

I - analisar os processos sujeitos a apreciacao do Conselheiro;

II - redigir a minuta do relatOrio e do voto do Conselheiro nos processos
sujeitos a julgamento ou a parecer previo;

III - redigir os expedientes de encaminhamento ao interessado de
consultas cuja materia o Tribunal Pleno tenha decidido anteriormente;

IV - desenvolver outros trabalhos de natureza têcnica afetos ao
Gabinete;

SUBSECAO III
DA ASSISTENCIA TECNICA DO GABINETE

Art. 94. Compete a Assisténcia Tecnica do Gabinete: 
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I - dar apoio a Assessoria Tecnica do Gabinete;

II - revisar as minutas dos atos expedidos pelo Gabinete, quanto a sua
adequacao lingOistica e a sua correspondencia aos dados processuais;

III - exercer outras atribuicOes que Ihes forem determinadas;

SUBSEcAO IV
DO APOIO ADMINISTRATIVO DO GABINETE

Art. 95. Compete ao Apoio Administrativo do Gabinete:

I - receber e encaminhar ao Conselheiro os processos e documentos
que lhe forem enviados;

II - proceder a movimentacao no sistema informatizado das respectivas
remessas e devolucOes;

III - exercer outras atribuicOes que Ihe forem determinadas.

SECA° VIII
DOS AUDITORES

Art. 96. Os Auditores, em nOmero de sete, serao nomeados pelo
Governador do Estado, dentre cidadaos que satisfacam os requisitos exigidos para o
cargo de Conselheiro do Tribunal de Contas dos Municipios, mediante concurso pUblico
de provas e titulos, realizado perante o Tribunal e por este homologado, observada a
ordem de classificacao.

Paragrafo Onico. Dentre os Auditores, urn sera o Auditor Tecnico de
Engenharia, que alern do previsto no caput, devera ser portador de diploma de curso
superior nas areas de Engenharia ou Arquitetura.

Art. 97. 0 Auditor, quando em substituicao a Conselheiro, tere os
mesmos direitos, vencimentos e impedimentos do titular e, quando no exercicio das
demais atribuicOes da judicatura, as de Juiz de Direito de entrancia final, prevista no
COdigo de Organizacao Judicieria de Goias.

Paragrafo (irk°. Ato normativo do Tribunal regulamentara a forma de
convocacao dos Auditores, para fim de substituicao de Conselheiro.

Art. 98. Os Auditores tem prazo de trinta dias, a partir da publicacao do
ato de nomeacao no Dial-I° Oficial do Estado, prorrogavel por mais sessenta dias, no
maxim, mediante solicitacao escrita, para posse e exercicio no cargo.

Art. 99. Nos afastamentos por motivo de ferias, vacencia, substituicao de
Conselheiro ou por outro motivo legal, o Auditor sera substituido pelo Auditor Substituto.

Art. 100. 0 Auditor, depois de empossado, somente perdere o cargo em
razao de nao aprovacao em estagio probatOrio ou em virtude de sentenca judicial
transitada em julgado.

Paragrafo Unico. Aplicam-se ao Auditor as vedacOes previstas para o

Art. 101. Compete ao Auditor:
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I - mediante convocagao do Presidente do Tribunal:
exercer, no caso de vacancia, as fungOes relativas ao cargo de

Conselheiro, ate novo provimento;
substituir os Conselheiros em suas ausencias e impedimentos por

motivo de licenca, ferias ou outro afastamento legal;

II - mediante convocacao do Presidente do Tribunal ou de Presidente das
camaras, conforme o caso, substituir os Conselheiros para efeito de quorum do Tribunal
Pleno ou das Camaras, sempre que estes comunicarem ao Presidente do Tribunal ou da
Camara respectiva a impossibilidade de comparecimento a sessao;

III - coordenar as Auditorias especializadas, na forma estabelecida em
ato normativo do Tribunal;

IV - orientar os jurisdicionados sobre materia de competencia da sua
area de atuagao;

V - exercer outras funcOes previstas neste regimento e desempenhar
outros encargos compativeis com a sua area de atuacao, quando determinadas pelos
Conselheiros ou Presidente do Tribunal;

VI - representar ao Tribunal sobre irregularidades de que tenha
conhecimento, na forma prevista neste Regimento.

SEcAO
DA AUDITORIA DE CONTROLE EXTERNO

Art. 102. A Auditoria de Controle Externo, vinculada ao Tribunal Pleno,
as Camaras e a Presiddncia, divide-se em nOmero de sete, por especificidade da area
de atuacao, na seguinte forma:

I - Auditoria de Contas de Governo - ACG

II - Auditoria de Contas Mensais de Gestao - ACMG

III - Auditoria de Atos de Pessoal - AAP;

IV - Auditoria de Licitaci5es e Contratos - ALC;

V - Auditoria de Fiscalizacao - AFISC;

VI. Auditoria de Engenharia - AENG;

VII - Auditoria de Recursos - AAR;

Art. 103. CompOem a estrutura de cada Auditoria:

I - Coordenadoria: desempenhada por urn Auditor ou, em sua falta, por
um Auditor-Substituto;

II - Area de Analise Têcnica:composta por servidores pertencentes ao
quadro permanente do Tribunal, corn formacao profissional de nivel superior;

III - Apoio Administrativo: prestado por servidores pertencentes ao
quadro permanente do Tribunal, corn formacao profissional de nivel superior e medic),
objetivando o desempenho de atividades administrativas ligadas aquela area.
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Art. 104. A Auditoria de Controle Externo, no exercicio de suas
etribuip5es, observard as disposicOes constitucionais e legais, bem como os atos
normativos expedidos pelo Tribunal.

Paragrafo tinico. Na elaboracao do certificado, a Auditoria indicare
obrigatoriamente a avaliacao do cumprimento das recomendacties e determinacOes
expedidas pelo Tribunal Pleno ou Camara quando da deliberacao em feitos anteriores.

Art. 105. Incumbe a Auditoria de Controle Externo apresentar sugesteles
e minutas de projetos visando ao aperfeicoamento, a modernizacao e ao redesenho dos
procedimentos inerentes a sua area de atuacao.

SUBSECAO I
DA AUDITORIA DE CONTAS DE GOVERNO

Art. 106. Compete a Auditoria de Contas de Governo - ACG a andlise:

I - dos pianos plurianuais, leis de diretrizes orcamentarias, leis
orcamentdrias anuais e dos creditos adicionais;

II - dos relatOrios resumidos da execucao orcamentAria (RREO),
relatOrios de gestao fiscal (RGF), monitorando, ainda, as situap5es que exijam a
expedicao de alerta, pelo Tribunal, quanto as exigencies da Lei de Responsabilidade
Fiscal;

III - das contas de governo (balanco geral anual) do Chefe do Poder
Executivo municipal;

IV - dos respectivos embargos de declaracao interpostos;

V - dos processos relativos as consultas, denimcias, solicitacöes e dos
demais feitos relacionados corn sua area de atuacao, inclusive a instrucao dos
processos referentes a pedidos de inspecao e auditoria;

SUBSECAO II
DA AUDITORIA DE CONTAS MENSAIS DE GESTAO - ACMG

Art. 107. Compete a Auditoria de Contas Mensais de Gestao - ACMG a
analise:

I - tecnica e contabil de todas as contas mensais de gestao (balancetes
mensais) das Prefeituras, Cameras Municipais, Fundos, Autarquias, Fundacties,
empresas pUblicas, sociedades de economia mista e demais entidades da Administracao
Indireta do Poder Póblico Municipal;

II - tecnica e contAbil das contas anuais de gestao (balanco geral) da
empresas piblicas e sociedades de economia mista;

III - legal e tecnica dos processos referentes as consultas, denimcias,
informacOes sobre duodecimos, solicitacties e outros relacionados corn sua area de
atuacao, inclusive a instrucao dos processos referentes a pedidos de inspecdo e
auditoria;

IV - dos respectivos embargos de declaracao interpostos;
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SUBSECAO III
DA AUDITORIA DE ATOS DE PESSOAL - AAP

Art. 108. Compete a Auditoria de Atos de Pessoal - AAP a analise:
I - dos editais de concurso ptIblico e dos atos deles decorrentes;
II - dos editais de processo seletivo piablico dos agentes comunitarios de

saCide e agentes de combate as endemias e dos atos deles decorrentes;
III - das admisseies de pessoal a qualquer titulo, excetuadas as

nomeagOes para cargos de provimento em comissao, bem como das rescisiies,
exoneracOes e demissOes;

IV - das aposentadorias e pensOes, ressalvadas as melhorias posteriores
que não alterem o fundamento legal do ato concessOrio;

V - dos processos relativos aos atos fixatOrios dos subsidios dos agentes
politicos, bem como as revisties de que trata o inc. X do art. 37 da Constituigdo Federal;

VI - do registro das declaragOes de bens dos agentes politicos e as dos
ocupantes de cargos em comissao de chefia ou diregao;

VII - dos respectivos embargos de declaragao interpostos;
VIII - dos processos referentes as consultas, dentincias, solicitagOes e

outros relacionados corn sua area de atuagao, inclusive a instrugao dos processos
referentes a pedidos de inspegao e auditoria;

IX - do movimento das folhas de pagamento dos Orgaos que compOem
os municipios jurisdicionados, bem como o acompanhamento das providdncias
indicadas em atos decisOrios do Tribunal, referentes as ilegalidades em feitos de sua
competdncia;

SUBSECAO IV
DA AUDITORIA DE LICITACOES E CONTRATOS - ALC

Art. 109. Compete a Auditoria de Licitagao e Contratos - ALC a analise:
I - das licitagOes e dos contratos firmados pelos municipios, assim como

dos atos de dispensa ou inexigibilidade de licitagao, exceto os relativos a obras e
servigos de engenharia;

II - dos credenciamentos de pessoa fisica ou juridica;
III - das concessOes de adiantamentos, auxilios, subvengOes, convdnios,

termos de parceria e ajustes firmados corn entidades do terceiro setor, inclusive
OSCIP's;

IV - dos processos referentes as consultas, denCincias, solicitagOes e
outros relacionados corn a sua area de atuagao, inclusive a instrugao dos processos
referentes a pedidos de inspegao e auditoria;

V - dos respectivos embargos de declaragao interpostos;
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SUBSECAO V
DA AUDITORIA DE FISCALIZACAO - AFISC

Art. 110. Compete a Auditoria de Fiscalizacao - AFISC:

I - realizar auditorias, inspecOes, vistorias e tomadas de contas
determinadas pelo Tribunal Pleno ou Conselheiro-Relator, exceto as relativas a obras e
servicos de engenharia;

II - analisar os embargos de declaracao interpostos relativos as citadas
atividades e os demais processos relacionados corn a sua area de atuacao;

§ 1°. 0 ato administrativo que determinar a realizacao dos
procedimentos afetos a AFISC devera obrigatoriamente indicar os quesitos a serem
apurados nos trabalhos;

§ 2°. Podera a AFISC no decorrer dos trabalhos propor ao Conselheiro-
Relator novos quesitos que julgar necessarios a eficaz conclusao do feito, para fins de
avaliacao e expedicao de ato resolutivo complementar.

suBsEgAo VI
DA AUDITORIA DE ENGENHARIA - AENG

Art. 111. Compete a Auditoria de Engenharia - AENG, a analise:

I. de contratos, termos aditivos, acordos, convanios e demais atos da
Administracao PUblica Municipal, relacionados a execucao de obras ou servicos de
engenharia, assim discriminados:

construcao civil em geral;
terraplenagem e pavimentacao;
drenagem;
sistemas de abastecimento de agua e esgoto;
obras de arte especiais;
redes de distribuicao de energia;
iluminacao pUblica;
canalizacao de cOrregos;

aterro sanitario;
barragens;

k) transportes;
I) pops artesianos;

engenharia de transito;
engenharia ambiental e meio ambiente;
projetos;
consultorias;
varricao e coleta de lixo;
aquisicao de materials para aplicacao em obras ou servicos de

engenharia;
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t) outras obras ou servicos de engenharia.

II - realizar auditorias, inspecOes e vistorias em servicos e obras pUblicas
realizadas pelos municipios, quando determinadas pelo Tribunal Pleno ou Conselheiro
Relator;

III - dos processos referentes a consultas, denUncias, solicita96es e
outros relacionados corn a sua area de atuacao, inclusive a instrucao dos processos
referentes a pedidos de inspecao e auditoria;

IV - dos respectivos embargos de declaracao interpostos;

§ 1°. 0 ato administrativo que determinar a realizacao dos
procedimentos afetos a AENG devera obrigatoriamente indicar os quesitos a serem
apurados nos trabalhos;

§ 2°. Podera a AENG no decorrer dos trabalhos propor ao Conselheiro-
Relator novos quesitos que julgar necessarios a eficaz conclusao do feito, para fins de
avaliacao e expedicao de ato resolutivo complementar

§ 3°. As referëncias de preco para andlise dos custos das obras e
servicos de engenharia sera° os obtidos junto a:

AGETOP, para construcao civil, obras rodoviarias, obras de artes
especiais, galerias de aguas pluviais e iluminacao pUblica;

CELG, para as obras de distribuicao de energia;
SANEAGO, para sistemas de agua e esgoto e servicos e materiais

hidraulicos;
revistas especializadas, nos casos de pre9os unitarios nao constantes

das planilhas citadas acima;
e) outros meios alêm dos descritos, visando a obtencao dos preps

praticados no mercado.

SUBSECAO VII
DA AUDITORIA DE RECURSOS - AAR

Art. 112. Compete a Auditoria de Recursos - ARR, a analise:

I - dos recursos ordinario e de revisao, bem como os embargos de
divergencia interpostos contra decis6es proferidas pelo Tribunal;

II - exercer outras atribui9Oes que the forem confiadas;

SECA° X
DO MINISTERIO PUBLICO DE CONTAS

Art. 112. 0 Ministerio PUblico de Contas, ao qual se aplicam os principios
institucionais da unidade, da indivisibilidade e da independancia funcional, compee-se de
tres Procuradores de Contas, nomeados pelo Governador do Estado, entre brasileiros,
bacharais em Direito, aprovados em concurso pUblico de provas e titulos, realizado e
homologado pelo Tribunal, observada a ordem de classificacao.

Paragrafo (wilco. 0 Ministario PUblico de Contas tern como Orgao a
Procuradoria Geral de Contas e por chefe o Procurador-Geral, que sera nomeado pelo
Governador, dentre os Procuradores de Contas integrantes da carreira, para exercer o  
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mandato de dois anos, indicados em lista triplice pelo Tribunal Pleno, permitida uma
recondugeo.

Art. 113. Os Procuradores de Contas e o Procurador-Geral tomam posse
em sessão extraordinaria do Tribunal, podendo faze-lo perante o Presidente, em perlodo
de recesso.

Paregrafo unico. Em caso de vacencia do cargo de Procurador-Geral, o
Presidente do Tribunal encaminhara ao Governador do Estado a lista contendo os
nomes de todos os integrantes da carreira do Ministerio PUblico de Contas, por ordem de
antiguidade, para escoiha e nomeacao do novo Procurador-Geral.

Art. 114. Em suas ausencias e impedimentos por motivo de licenga,
ferias ou outro afastamento legal, o Procurador-Geral sera substituido pelo Procurador
que escoiher, fazendo o escolhido jus, nessas substituigOes, ao subsidio do cargo
exercido.

Art. 115. Compete aos Procuradores de Contas, em sua missao de
guarda da lei e fiscal de sua execugeo, alêm de outras estabelecidas neste regimento:

I - promover a defesa da ordem juridica, requerendo perante o Tribunal
de Contas dos Municipios, as medidas de interesse da Justiga, da Administrageo e do
Erkio;

II - comparecer as sessties do Tribunal e dizer de direito, verbalmente ou
por escrito, em todos os assuntos sujeitos a deciseo do Tribunal, sendo obrigatOria sua
audiencia nos processos de tomada ou prestageo de contas, nos concernentes aos atos
de admisseo de pessoal, contratos convenios e concessOes de aposentadorias e
pensOes;

III - interpor os recursos permitidos em lei;

IV - promover junto a Procuradoria-Geral da Justiga e Procuradoria Geral
do Estado, as medidas previstas em lei, remetendo-Ihes a documentageo e instrucoes
necesserias.

Paragrafo unico. Na oportunidade em que emitir seu parecer, o Ministerio
Ptiblico, mesmo que suscite questao preliminar, manifestar-se-a tambêm quanto ao
merit°, ante a eventualidade daquela nao ser acolhida.

Art. 116. 0 Procurador-Geral baixarä as instrugOes que julgar
necessarias, definindo as atribuigOes dos Procuradores de Contas e dos servidores, e a
organizageo dos servigos internos do Ministêrio PUblico de Contas.

Parägrafo Cmico. 0 Ministerio Ptlblico de Contas contard corn apoio
administrativo e de pessoal do Tribunal, conforme organizageo estabelecida em
normativo do Tribunal.

Art. 117. Os Procuradores tem prazo de trinta dias, a partir da publicageo
do ato de nomeageo no Diärio Oficial do Estado, prorrogavel por mais sessenta dias, no
maxim, mediante solicitageo escrita, para posse e exercicio no cargo.

Art. 118. Aos membros do Ministerio PtIblico de Contas aplicam-se,
subsidiariamente, no que couberem, as disposigties da Lei Orgenica do Ministerio
PUblico Estadual, pertinentes a direitos, garantias, prerrogativas, vedagties, regime
disciplinar e forma de investidura no cargo.
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Parbgrafo Onico. Aplicam-se aos Procuradores de Contas as vedaceoes e
restricoes previstas para Conselheiro.

SEcAO
DO NUCLEO DE ASSESSORIA ESPECIAL

Art. 119. 0 Wide° de Assessoria Especial, composto pelos Auditores-
Substitutos, tern as seguintes competdricias:

I - Monitorarnento das decisties emitidas pelo Tribunal;
II - Instructies dos processos relativos a pedidos de certidOes;
III - Apoio consultivo e operacional as Auditorias;
IV - Assessoria especial a Presiddncia;
V - Exercer outras atribuiciies que Ihe forem confiadas.

sEcAo XII
DA DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E IMPLEMENTACAO DE SISTEMAS - DPIS

Art. 120 A Diretoria de Planejamento e Implementacão de Sistemas,
vinculada a Presiancia, é composta da seguinte estrutura:

I - Area de AnAlise Têcnica;
II - Apoio Administrativo;
III - Superintendéncia de InformMica;
IV - Superintendência de Escola de Contas

Art. 121. Compete a Diretoria de Planejamento e Implementacdo de
Sistemas:

I - propor as politicos, diretrizes e procedimentos relativos aos sistemas
de informacäo para o desempenho das atividades administrativas e fiscalizatOrias do
Tribunal;

II - gerenciar e coordenar, junto a Superintenancia de Informatica e
corn o apoio da Area de AnAlise Têcnica e Apoio Administrativo, as etapas de
desenvolvimento, execucao e manutencao dos sistemas de informAtica que se
relacionem corn as atividades do Tribunal;

III - promover estudos acerca das inovacOes e alteracOes efetivadas no
contexto da legislacao, que direta ou indiretamente, impliquem na atualizacao dos
sistemas do Tribunal;

IV - sugerir novos modelos e/ou critêrios de fiscalizacdo, assim como
implemental* as sugestOes viAveis apresentadas pelos diversos setores tAcnicos da
Casa, corn vistas ao crescimento qualitativo e melhoria do desempenho das acties a
cargo do Tribunal;

V - dar suporte tAcnico aos diversos setores do Tribunal, assim como aos
jurisdicionados, corn vistas ao esclarecimento de dilvidas pertinentes ao funcionamento
dos sistemas;
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VI - propor padrOes para a captacäo e transferAncia de informacOes
entre o Tribunal de Contas e as entidades jurisdicionadas, visando ao aprimoramento
dos sistemas e a avaliacão da qualidade e seguranca das informacOes;

VII - manter mapeamento atualizado acerca da distribuicao dos recursos
tecnolOgicos e equipamentos no Ambito do Tribunal, competindo-Ihe, ainda, receber os
pedidos dos diversos setores têcnicos, acerca das necessidades tecnicas e de
equipamentos, para encaminhamento das solucOes junto a PresidAncia.

VIII - exercer outras atribuicOes que Ihe forem determinadas.

SECAO XIII
DAS SUPERINTENDENCIAS

Art. 122. Comp6e a estrutura de cada Superintend&Iola:

I - Chefia: desempenhada por urn Superintendente, titular de cargo de
provimento em comissao;

II - Area de Andlise Tecnica: composta por servidores pertencentes ao
quadro permanente do Tribunal, corn formacao profissional de nivel superior e medio;

III - Apoio Administrativo: prestado por servidores pertencentes ao
quadro permanente do Tribunal, corn formacao profissional de nivel medio, objetivando o
desempenho de atividades administrativas.

ParAgrafo Onico. As Superintendéncias de Secretaria e de Administracäo
estão vinculadas a PresidAncia e as SuperintendAncias de InformAtica e da Escola de
Contas a Diretoria de Planejamento e Implementacão de Sistemas.

SUBSEcAO
DA SUPERINTENDENCIA DE SECRETARIA - SSE

Art. 123. A SuperintendAncia de Secretaria compete:

I - lavrar a ata de cada sessào e distribui-la aos Conselheiros e
Procurador de Contas, para conhecimento;

II - proceder a leitura da ata da sessäo anterior, quando nao for
dispensada na forma do parAgrafo Onico do art. 14, que deverd ser assinada por todos
os presentes, podendo essas ser apostas eletronicamente;

III - selecionar o expediente de interesse do Tribunal para ser lido em
sessAo;

IV - organizar a pauta das sessOes;

V - providenciar a lavratura de termo de presence, quando nao se
realizar sessäo por falta de quorum;

VI - proceder ao registro das decisOes tomadas pelo Tribunal;

VII - organizar, classificar, encaminhar, digitalizar e arquivar os atos
decisOrios, normativos e administrativos exarados pelo Tribunal Pleno e pelas Cameras;

VIII - preparar e submeter a decisäo do Presidente da sessao o
expediente do Tribunal Pleno;
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IX - controlar a seqUencia de processos a serem incluidos na ordem do
dia, devendo faze-los ate quarenta e oito horas antes da realizacao da sessao;

X - citar, intimar, notificar e publicar editais por determinacao do Auditor,
Conselheiro e Presidente do Tribunal;

XI - publicar, no placard pr6prio e na Internet, as pautas dos processos
para as sess6es das Camaras e do Tribunal Pleno, corn antecedancia minima de
quarenta e oito horas.

XII - manter controle informatizado das imputacOes de débito e multa
expedidas pelo Tribunal, na forma disciplinada em ato normativo;

XIII - instruir, por determinacao da Presidencia ou dos Conselheiros, os
processos contendo solicitacOes de informacOes armazenadas nos registros
processados pela Superintendéncia de Secretaria;

XV - Encaminhar c6pia das decisOes para o Ministério POblico Estadual e
outros 6rgaos da Administracao PUblica municipal, estadual ou federal, na forma
estabelecida pelo Tribunal Pleno;

XVI - executar outros encargos que Ihe forem atribuidos pelo Pleno,
Camaras ou pela Presidencia.

Paragrafo Onico. Encontram-se vinculadas a Superintendancia de
Secretaria a Divisao de Notificacao e a Divisao de Protocolo.

Art. 124. Compete a Divisao de Notificacao:

I - manter organizados os registros de controle de notificacao e dos
prazos, inclusive por meio eletrOnico;

II - baixar instrucoes para execucdo dos trabalhos da unidade a seu
cargo;

III - exercer a coordenacao dos trabalhos inerentes aos seus setores;

IV - observar o cumprimento dos ajustes firmados entre o Tribunal e a
Empresa Brasileira de Correios e Teldgrafos na parte referente ao retorno dos
comprovantes de comunicacao;

V - realizar outras tarefas compativeis corn suas atribuicães;

Paragrafo unico. Subordinam-sea Divisao de Notificacao os Setores de
Recursos e de Diligencias, corn as seguintes competéncias:

I - Setor de Recursos:
redigir e encaminhar os atos de comunicacao aos jurisdicionados,

para o fim de interposicao de recursos;
controlar o prazo de vencimento das comunicacOes encaminhadas;
encaminhar os processos as unidades têcnicas competentes apOs a

interposicao do respectivo recurso ou transcurso do prazo da comunicacao;
informar o prazo da tempestividade para interposicao de recursos;

e) exercer outras atribuicOes que !he forem confiadas.

II - Setor de Diligancias:
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redigir e encaminhar os atos de comunicacao de abertura de visa aos
jurisdicionados;

controlar o prazo de vencimento das comunicacOes encaminhadas;
encaminhar os processos as unidades têcnicas competentes apOs a

juntada de documentos ou transcurso do prazo da comunicacao;
informar o prazo de vencimento da abertura de vista aos

interessados;
e) exercer outras atribuicOes que Ihe forem confiadas.

Art. 125. Compete a Divisao de Protocolo:

I - receber, registrar, autuar e numerar as folhas dos documentos e
expedientes encaminhados ao Tribunal, corn anotacao da entrada e saida;

II - registrar a saida de expediente originario do Tribunal;

III - classificar os expedientes e documentos e encaminhâ-los ao setor
competente para exame e instrucao;

IV - manter, sempre atualizadas, as anotacoes de entrada e saida do
expediente;

V - prestar informacties sobre andamento de processos e de outros
papêis;

VI -	 proceder ao apensamento, desentranhamento e juntada de
processos, quando determinado pela autoridade competente;

SUBSECAO II
DA SUPERINTENDENCIA DE INFORMATICA - SINFO

Art. 126. A Superintenancia de Informdtica compete:

I - desenvolver e manter os sistemas de informagao, sob
da Diretoria de Planejamento e Implementacao de Sistemas;

II - dar suporte a infra-estrutura de hardware e software;

III - criar, manter e gerenciar os bancos de dados
setoriais;

a coordenacao

corporativos e

IV - prestar suporte ao usuario;

V - disponibilizar e controlar o acesso de usual-jos internos e externos
aos sistemas, aplicativos, bases de dados e demais servicos inerentes a tecnologia da
informacao, corn base nas normas estabelecidas;

VI - gerenciar a infra-estrutura da rede;

VII - propor, juntamente corn a Diretoria de Planejamento e
Implementacao de Sistemas, padites para aquisicao e/ou contratacdo de bens e
servicos de inform6tica;

VIII - prospectar novas tecnologias e sua aplicabilidade no ambiente
corporativo;

IX - efetuar a manutencao da pãgina do Tribunal na rede mundial de
cdmputadores;
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X - prestar informagOes em requerimentos e processos, quando
outorizados;

XI - exercer outras atribuigOes que Ihes forem confiadas.

SUBSEcAO III
DA SUPERINTENDENCIA DA ESCOLA DE CONTAS - SEC

Art. 127. Comp6e a estrutura da Superintenancia da Escola de Contas:

I - Conselho Didatico-PedagOgico;

II - Area Têcnica;

III - Apoio Administrativo.

ParAgrafo unico - 0 Conselho PedagOgico, vinculado a Presiancia, sett
responsAvel pela formulacäo dos programas de treinamento e e composto pelo Chefe
de Gabinete da Presiancia, Diretor de Planejamento e Implementacao de Sistemas e
Superintendentes de Administracào e da Escola de Contas.

Art. 128. Compete a Escola de Contas:

I - executar o programa de treinamento formulado pelo Conselho
PedagOgico;

II - estabelecer a organizacao do processo educacional, do trabaiho
didAtico-pedagOgico e das awes de educagdo;

III - estabelecer a estrutura e organizagao dos programas educacionais;

IV - promover cursos de formagao, ciclos de estudos, conferdncias,
simpOsios, semindrios, palestras e outros eventos assemeihados;

V - organizar cursos de extensào voltados para os interesses na area do
Direito Financeiro, Constitucional, Administrativo, Tributdrio, Contabilidade, Gestao
PUblica, Lingua Portuguesa e outras afetas as atividades do Tribunal.

VI - indicar prioridades e politica de atendimento das necessidades de
desenvolvimento profissional;

VII - orientar a formagao bAsica de servidores recAm admitidos;

VIII - orientar a formacao especializada e o funcionamento do programa
de pOs-graduacao;

IX - indicar a politica de parceria corn outras instituicOes no
desenvolvimento de competências para o aperfeigoamento da gestao pUblica e da rede
de controle pCiblico e social.

X - avaliar os resultados, metodologias e padrOes de qualidade
aplicAveis as no:5es de treinamento, desenvolvimento e educacao.

XI - exercer outras atribuigOes que the forem determinadas. 
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V - anotar as alteracOes nos controles da execucao orcamentaria;

VI - realizar as anotacOes da liberacao 	 nsais ou trimestrais;
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SUBSECAO IV
DA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACAO GERAL - SAD

Art. 129. Compete a Superintendencia de Administracao Geral alêm de
coordenar a execucao das atividades de administracao de financas, pessoal, material e
patrimOn io , documentacao e biblioteca, servicos gerais e transportes, as seguintes
atribuioOes:

I - elaborar os termos de referenda para aquisicao de bens e contratacao
de servicos do Tribunal;

II - elaborar as minutas dos editais de licitacao e seus anexos;

III - acompanhar a execucao dos contratos firmados pelo Tribunal;

IV - presidir os trabalhos de elaboracao da proposta orcamentaria do
Tribunal;

V - propor, anualmente, a revisao dos valores das didrias concedidas
pelo Tribunal aos seus membros e servidores;

Art. 130. Estao vinculadas a Superintendencia de Administracao Geral as
seguintes unidades administrativas:

I - Divisao de Financas e Contabilidade;

II - Divisao de Recursos Humanos;

III - Divisao de Material e Patrim6nio;

IV - Divisao de Documentacdo e Biblioteca;

V - Divisao de Servicos Gerais;

VI - Divisao de Transportes;

VII - Divisao de Arquivo e Expedicao;

sEcAo XIV
DAS DIVISOES

suBsEcAo
DA DIVISAO DE FINANCAS E CONTABILIDADE

Art. 131. Compete a Divisao de Financas e Contabilidade:

I - efetuar o empenhamento e, apOs a liquidaceo, o respectivo
pagamento das despesas do Tribunal;

II - efetuar os competentes registros das receitas e despesas do
Tribunal, bem como do Fundo Especial de Reaparelhamento;

III - controlar a execucao financeira e orcamentaria dos contratos
firmados pelo Tribunal;

IV - fornecer os dados necessarios a elaboracao de pedido de creditos
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VII - controlar a movimentacao de fundos rotativos;

VIII - informer a situacao das dotacOes orcamentarias e prestar as
informacOes de ordem orgamentAria .e financeira;

IX - fornecer os elementos necesserios a elaboragao da proposta
orgamenteria do Tribunal;

X - elaborar mensalmente os demonstrativos contebeis e financeiros do
Tribunal;

XI - controlar os processos de imputacao de multas em favor do Tribunal,
ate o efetivo recolhimento;

XII - desempenhar outras atribuicOes, eventuais ou nao, que concorram
para a eficiancia de suas atividades especificas.

suBsEcAo II
DA DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS

Art. 132 - Compete a Divisao de Recursos Humanos:

I - acompanhar e supervisionar os setores de Administragao de Pessoal
e Recursos Humanos;

II - administrar o Plano de Cargos e Salerios do TCM/GO, cuidando da
anelise, avaliacao, classificagao e descrigao de todos os cargos criados ou a serem
criados;

III - orientar e acompanhar o processo de apuragao de freqiiancia,
examinando aspectos Iegais e regulamentares, a fim de subsidiar os Orgaos quanto ao
seu cumprimento, objetivando a confecgao da foiha de pagamento;

IV - coordenar o piano de beneficios oferecidos aos servidores,
efetuando inclusOes, exclusOes, pedidos e controles, de forma a garantir sua
operacionalizacao e os descontos em foiha de pagamento;

V - atuar como preposto em audiencias de agOes judiciais, relativas a
servidores;

VI - elaborar, ao final de cada ano, relatOrio sobre as atividades da area
e fornecer informacOes gerenciais, financeiras e funcionais para subsidiar estudos e
outras acOes afetas a situacao funcional dos servidores, aos processos de
aposentadorias, pens6es e outras vantagens.

ParAgrafo Unico. Subordinam-sea Divisao de Recursos Humanos os
Setores de Administragao de Pessoal e o de Recursos Humanos, corn as seguintes
competancias :

I - Setor de Administragao de Pessoal:
assegurar a manutencao e atualizacao das informagOes relativas ao

cadastro da vide funcional dos servidores;
analisar e prestar informagOes sobre direitos e deveres dos servidores

ativos, inativos, pensionistas e a disposicao do Tribunal;
c) prestar atendimento as clOvidas e reclamacOes dos servidores sobre

contracheques, beneficios e processos funcionais;
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prestar informacties e providenciar acoes relatives a concessäo de
ferias e licences, identidade funcional;

elaborar declarecOes de interesse dos servidores;
realizar controle da vide funcional dos servidores colocados

disposicao de outros Orgaos, dos servidores de outros Orgaos colocados a disposicao
do Tribunal e Comissionados;

fazer o controle dos contratos e da vide funcional de estagierio e
menor aprendiz;

organizar, manter atualizada, controlar e assegurar a integridade dos
dados e dos sistemas referentes ao cadastro funcional e a freqliencia dos servidores,
escala de ferias, nomeacOes e exoneracoes;

processar as admissties, demissOes, transferencias e pedidos de
ferias, licences e demais afastamentos dos Servidores, zelando pelo cumprimento das
disposicOes legais e regulamentares;

j) processar a folha de pagamento e respectivos calculos de impostos e
encargos sociais incidentes;

I) acompanhar e conferir o sistema de freqiiencia, assegurando a
obtencao de informacties corretas para processamento da foiha de pagamento;

elaborar, ao final de cada ano, relatOrio sobre as atividades da area e
fornecer informacOes gerenciais, financeiras e funcionais para subsidiar estudos e outras
Woes afetas a situacao funcional dos servidores, aos processos de aposentadorias,
pensties e outras vantagens;

elaborar estudos e simulacães de alteracOes na estrutura de cargos e
salerios e seus impactos nos custos de pessoal;

II - Setor de Recursos Humanos:
manter atualizados os perils funcionais e o banco de talentos corn o

curriculo atualizado dos servidores;
executar o processo de selecao interne para promocOes,

movimentacees ou transferencia de servidores;
orientar e acompanhar os gestores na avaliacto do period° de

experiencia dos novos servidores;
levantar necessidades de treinamento, visando fornecer subsidios

pare a elaboracâo dos programas de capacitacao;
desenvolver e realizar pesquisas de clime organizacional, visando

identificar pontos de insatisfacao e propor as acoes corretivas necessaries;
participar do processo de concepcao e desenvolvimento de novos

projetos ou acoes, tais como comunicacao interna, endomarketing, mediacao de
conflitos, clime organizacional, qualidade de vide no trabalho, etc.;

coordenar, controlar, acompanhar e orientar servidores e gestores no
processo de avaliacao de desempenho.

realizar estudos e andlises, entrevistas, testes e dinamicas de grupo,
visando auxiliar o processo de movimentacao de servidores, solucionar conflitos nos
gnipos de trabalho e demais processos de gestao de pessoas.
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SUBSECAO
DA DIVISAO DE MATERIAL E PATRIMONIO

Art. 133. Compete a Divisão de Material e PatrimOnio:
I - adquirir material necessArio ao provimento das necessidades do

Tribuna l , mediante, se for o caso, procedimento licitatOrio;
II - requisitar, receber, guardar, distribuir e zelar pela conservacäo do

material e patrim6nio do Tribunal;
III - organizar a escrituracao necessAria ao controle do material e

patrimOnio;
IV - elaborar quadros estatisticos do movimento de entrada e saida de

material;
V - promover anualmente o inventArio de todo o material, mAquinas e

equipamentos pertencentes ao Tribunal;
VI - controlar o tombamento e a guarda do patrim6nio do Tribunal;
VII - desempenhar outras funcOes, eventuais ou nao, que concorram

para a eficidncia de suas atividades especificas.

SUBSECAO IV
DA DIVISAO DE DOCUMENTACAO E BIBLIOTECA

Art. 134. Compete a Divisao de Documentacão e Biblioteca:
I - gerir o acervo bibliografico, executando atividades e funcOes

biblioteconOmicas de catalogacao, classificacao, indexacão bibliogrAfica de livros,
periOdicos e multimeios;

II - planejar, organizar e realizar atividades de pesquisa e informacão
sobre legislacao, jurisprudAncia e doutrina, registrados em qualquer suporte, em bases
de dados internas e externas;

III - formar, desenvolver e manter atualizado o acervo, utilizando politica
adequada de selecAo e aquisicão de material bibliografico e de multimeios e avaliar a
colegAo corn vistas ao descarte de material;

IV - armazenar, recuperar e disseminar informacOes tAcnicas de
interesse do Tribunal;

V - guardar livros, periOdicos e multimeios de acordo com sistema de
classificacao adotado;

VI - manter e alimentar sistema informatizado de gerenciamento das
atividades desenvolvidas pela Biblioteca;

VII - divulgar o acervo e servicos desenvolvidos pela SegAo;
VIII - organizar documentos, cOpias de resolucOes e decisOes do Tribunal

e manter banco de dados desses atos em base informatizada;
IX - manter cadastro atualizado de usuArios;
X. efetuar e controlar emprestimos de material bibliografico;

Rua 68 n. 727 — Centro — Fone 3216-6234 Fax 3223-9011 CEP 4. 	 0 Goiänia-Goibs. 	 51
www.tcm.go.gov.br



Estado de Goias
41147M,A1 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICEPIOS

Regimento Interno - R.A. 0073/2009
TITULO II - DA ORGANIZACAO E COMPOSICAO

XI - organizar a legislacgo de pessoal dos municipios, suas empresas e
entidades da Administracão direta, indireta e fundacional, em base de dados
inforrnatizada;

XII - acompanhar publicacOes oficiais de interesse do Tribunal;

XIII - manter contato corn outras entidades de forma a promover o
intercambio de informacifies;

XIV - preservar e conservar o acervo utilizando têcnicas apropriadas;

XV - atuar, inicialmente, nos processos de consultas, indicando a
existéncia de resolucão respondendo materia semelhante;

XVI - realizar outras tarefas compativeis corn suas atribuicOes.

SUBSECAO V
DA DIVISAO DE SERVICOS GERAIS

Tribunal;

Tribunal;

Tribunal;

Art. 135. Compete a Divisäo de Servicos Gerais:

I - manter, conservar e limpar os mOveis, equipamentos e instalacees do

II - manter e controlar a vigilAncia e seguranca das instalacties do

III - fiscalizar e controlar o acesso de pessoas as dependências do

IV. abrir as dependências do Orgào antes do inicio do expediente
ordindrio e extraordinariamente, fechando-as quando terminados os trabalhos;

V - ordenar os servicos de telefonia;

VI - ordenar os servicos de copeiragem;

VII - coordenar o pessoal a seu cargo;

VIII - controlar e movimentar adiantamentos de numerârios, visando a
manutencdo da copa;

IX - executar os servicos grâficos do Tribunal;

X - reproduzir copias em maquinas pr6prias, sempre que necesskio, e
em casos autorizados por quem de direito;

XI - executar outros servicos similares que !he forem determinados.

SUBSECAO VI
DA DIVISAO DE TRANSPORTES

Art. 136. Compete a Divisáo de Transporte:

Tribunal;
	 I - organizar os servicos de transporte necessâtios as atividades do

II - manter sob sua guarda e responsabilidade os veiculos destinados
utillzagao do Orgäo, conservando-os em born estado de funcionamento;  
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III - manter o cadastro dos veiculos sob sua responsabilidade, corn
registro das caracteristicas, uso, consumo de combustiveis, quilometragem e
ocorrancias de cada viatura;

IV - fiscalizar e controlar o uso de velculos, fazendo observar as regras
adotadas em atos normativos do Tribunal;

V - administrar os servicos de oficina;

VI - controlar e movimentar adiantamento de numerarios visando
aquisicao de combustiveis e lubrificantes;

VII - coordenar o pessoal a seu cargo;

VIII - executar outras tarefas que the forem determinadas.

SUBSECAO VII
DA DIVISAO DE ARQUIVO E EXPEDICAO

Art. 137. Compete a Divisao de Arquivo e Expedicao:

I - arquivar processos e documentos pertencentes ao Tribunal;

II - organizar e proceder a guarda dos processos que devam retornar dos
municipios de origem, controlando as remessas e os responsaveis pela retirada;

III - fornecer, mensalmente, aos Gabinetes dos Conselheiros, a lista dos
processos que se encontrem a disposicao dos municipios para as comunicacoes que se
impuserem.

IV - executar outras tarefas relacionadas corn as atividades especificas
do servico.

TITULO III
DAS SUBSTITUICOES (Art. 138)

Art. 138. As substituicties do Presidente, do Vice-Presidente, dos
Conselheiros, dos Auditores, do Procurador-Geral de Contas, dos Chefes de Gabinete,
do Diretor de Planejamento, dos Superintendentes, da Assessoria Juridica, dos Chefes
de Divisao e de Setor, nas faltas e impedimentos eventuais, sera° procedidas da
seguinte forma:

I - o Presidente, pelo Vice-Presidente;

II - o Vice-Presidente, pelo Conselheiro mais antigo, ou da maior idade,
no caso de mesma antigOidade;

III - o Conselheiro, por outro Conselheiro, ou por urn Auditor convocado
pelo Presidente, obedecendo a lista de substituicao previamente aprovada pelo Tribunal;

IV - os Auditores, por urn dos Auditores-Substitutos indicados pelo
Presidente do Tribunal;

V - o Procurador Geral de Contas por urn dos Procuradores de Contas;

VI - o Diretor de Planejamento por urn de seus assessores;

VII - os Chefes de Gabinete, por um dos seus se • res;
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VIII - os Superintendentes por urn de seus assessores;

IX - o Chefe da Assessoria Juridica por um de seus assessores;

X - os Chefes de Divisao por urn dos servidores nela lotados;

XI - os Chefes de Setor por um dos servidores nele lotados.

XII - o Superintendente de Administragao, por um dos Assessores, ou
por um dos Chefes de Secao, a critArio do Presidente;

§ 1°. - As substituicOes serao precedidas das designacOes dos
substitutos pelo Presidente, a excecao das mencionadas nos incisos I e II deste artigo;

§ 2°. 0 substituto percebera, a titulo de substituicao, vencimentos iguais
aos do substituido.

TITULO IV
DO PROCESSO EM GERAL (Arts. 139 a 162)

CAPITULO I
DAS PARTES

Art. 139. Sao partes no processo o responsAvel e o sucessor.

§ 1°. ResponsAvel A aquele assim qualificado, nos termos das
ConstituicOes Federal e Estadual, da Lei Organica do Tribunal de Contas dos Municipios
do Estado de GoiAs e da respective legislacao aplicAvel.

§ 2°. Sucessor A aquele que, assumindo o cargo de Prefeito ou gestor,
demonstre interesse e legitimidade para interposicao de recursos perante o Tribunal,
pare apresentacao da prestacao de contas referente a valores recebidos por seu
antecessor, bem como para a adocao das medidas legais visando ao resguardo do
patrirnOnio pUblico, quando aquele nâo o tiver feito ou impossibilitado de faze-lo.

§ 3°. Sera() ainda admitidos como sucessor os herdeiros do
administrador pUblico, nos casos em que a decisao envolver patrimOnio do gestor
falecido.

Art. 140. As partes podem praticar os atos processuais diretamente ou
por intermAdio de procurador regularmente constituido, ainda que nao seja advogado.

Art. 141. Na auséncia do instrumento de procuracao ou vicio na
representacao da parte a Presid8ncia do Tribunal fixarA prazo de dez di gs para que o
procurador ou responsAvel promova a regularizacao, sob pena de serem tidos como
inexistentes os atos praticados pelo procurador, corn o arquivamento do feito.

ParAgrafo &Um. Nao se aplica o disposto no final do artigo anterior ao
caw de juntada de documentos que efetivamente contribuam na busca da verdade
material.
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CAPITULO II
DA DISTRIBUICAO

Art. 142. A distribuicao de processos aos Conselheiros sera feita por
municipios, que serao divididos em seis regities geogrdficas, conforme definido em ato
normat ivo do Tribunal.

Art. 143. Na sessdo de eleicao dos dirigentes do Tribunal sera feito o
rodizio na ordem crescente das regiOes entre os Conselheiros, que atuardo como seus
respectivos diretores para o exercicio subseqUente.

Art. 144. A composicao das regities nao poderã ser alterada durante o
ano de sua vigdncia, exceto nas hipOteses de:

-	 criacao,	 fusao,	 incorporacao,	 cisao,	 desestatizacao,
desmembramento, extincao ou alteracão de vinculacao organizacional ou sistemica de
unidades jurisdicionadas;

II - impedimento do relator, atinente a determinado municipio;

Art. 145. 0 Presidente designard, entre os Conselheiros, relator de cada
processo referente a:

I - projetos de atos normativos;

II - projetos de atos administrativos;

III - matêrias e processos nao vinculados a regiao especifica.

CAPITULO III
DAS ETAPAS DO PROCESSO, INSTRUCAO E TRAMITACAO

Art. 146. Sao etapas do processo a instrucao, a manifestacao da
Auditoria especializada, o parecer do Ministerio PUblico e o julgamento.

Par6grafo Unico. Na etapa da instrucao, aplica-se aos servidores o
disposto no inc. VIII do artigo 86 deste Regimento.

Art. 147. 0 relator presidird a instrucao do processo, determinando,
mediante despacho, de officio ou por provocagao da Auditoria ou do Ministdrio PUblico de
Contas, o sobrestamento do julgamento ou da apreciacão, a citagao, notificacao e.	 .
mtimacao dos responsaveis, ou outras providdncias consideradas necess6rias ao
saneamento dos autos.

§ 1°. 0 relator poderd, mediante portaria, delegar competancia ao titular
de unidade tècnica, para realizacao das comunicacties, diliOncias e outras proviancias
necessdrias ao saneamento do processo.

§ 2°. A delegacão de compet6ncia a que se refere o parâgrafo anterior,
no caso de citacao, poderâ, a	 critêrio do relator, ter seu alcance restringido a
resPonsdveis ou a valores indicados no instrumento da delegacao.

§ 3°. As diligdncias propostas pelas 	 unidades têcnicas dar-se-ao
exclusivamente para a juntada	 ou apresentagao de documentos 	 novos ou de

-_.	

esclarecimentos necessdrios para o exame de instrucao do mdrito, e nao daqueles
arrolados em atos normativos do Tribunal, de aprese to 	 „obrigatOria, por parte do

--2-j---
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respectivo gestor, quando do encaminhamento do feito, cuja nao apresentacao podera
ensejar a irregularidade de processo.

§ 4°. Podera ser contratado perito para emissao de parecer têcnico
necessario a melhor instrucao de processos, quando se tratar da elucidacão de matêrias
pare as quais o Orgao nao conte, justificadamente, corn professional especializado.

§ 5°. A contratacao dos servicos previstos no paragrafo quarto deste
artigo sera realizada pela Presiddncia, de oficio, ou por solicitacao de Conselheiro,
Auditor ou membro do Ministario Pirblico de Contas, e se circunscrevera, exclusivamente
a solucao do questionamento especifico.

§ 6°. Considera-se terminada a etapa de instrucao do processo no
momento em que a Auditoria emitir o certificado de auditoria.

§ 7° Concluida a instrucao tècnica pela Auditoria competente, mediante
a emissao do certificado de auditoria, os autos deverao ser encaminhados ao Ministerio
Pirblico de Contas, para analise e manifestacao.

Art. 148. As alegacOes de defesa e as raziies de justificativa somente
serao admitidas dentro do prazo determinado nos atos de comunicacao.

Paragrafo Onico. E facultado a parte distribuir, apOs a inclusao do
processo em pauta, memorial aos Conselheiros e ao representante do Ministario

Art. 149. Havendo mais de urn responsavel pelo mesmo fato, a defesa
apresentada por urn deles aproveitard a todos, mesmo ao revel, no que concerne as
circunstancias objetivas, e nao aproveitara no tocante aos fundamentos de natureza
exclusivamente pessoal.

Art. 150. Sao considerados urgentes, e nessa qualidade terao tramitacao
preferencial, os papêis e processos referentes a:

I - solicitacao de realizacäo de auditorias, inspecties e vistorias;
II - solicitacao de informacties e requisicao de resultados de auditorias,

inspecties e vistorias;
III - pedido de informacao ou de certidao para instrucao de mandado de

seguranca ou outro feito judicial;

relator;
	 IV - consulta que, pela sua natureza, exija imediata solucao, a criterio do

criterio do relator;
V - dentIncia ou representacao que indique a ocorr8ncia de fato grave, a

VI - medidas cautelares;
VII - caso em que o retardamento possa representar significativo dano ao

erArio;

VIII - recursos previstos neste Regimento que tenham efeito suspensivo;
IX - outros assuntos que, a criterio do Tribunal Pleno ou do Presidente,

seiam entendidos como urgentes.
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Art. 151. As provas que a parte quiser produzir perante o Tribunal devem
empre ser apresentadas de forma documental, mesmo as declaracOes pessoais de

teroeiros.
Paragrafo Unica. São inadmissiveis no processo provas obtidas por

rneios ilicitos.

CAPITULO IV
DA CONCESSAO DE VISTA E FORNECIMENTO DE COPIA DE PROCESSOS

Art. 152. As partes poderâo requerer vista do processo e cOpia de pecas
dos autos, mediante expediente dirigido ao Relator, obedecidos os procedimentos
previstos neste Capitulo.

§ 1°. Na ausencia ou impedimento por motivo de licence, ferias ou outro
afastamento legal do Relator ou do seu substituto, quando houver, cabers ao Presidente
do Tribunal decidir sobre os pedidos previstos no caput deste artigo.

§ 2°. Nao sere permitida as partes, diretamente ou por intermedio de
seus procuradores, a retirada do processo das dependëncias do Tribunal.

§ 3°. 0 despacho que deferir o pedido de vista devere indicar o local de
exame em que os autos ficarao disponiveis a parte.

§ 4°. Deferido o pedido para o fornecimento das c6pias, o responsevel
ou interessado clever-6 arcar corn os custos de reproducao.

CAPITULO V
DA SUSTENTACAO ORAL

TEsRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
tado de Goias

Art. 153. No julgamento ou apreciacdo de processo as partes poderao
produzir sustentacao oral, apOs a apresentacao, ainda que resumida, do relatOrio e antes
do voto do relator, pessoalmente ou por procurador devidamente constituido, desde que
a tenham requerido ao Presidente do respectivo colegiado ate a abertura da sessão.

§ 1°. ApOs o pronunciamento do representante do Ministerio PUblico de
Contas, a parte ou seu procurador falare uma Unica vez e sem ser interrompida, pelo
prazo de dez minutos, podendo o Presidente do colegiado, ante a major complexidade
da materia, prorrogar o tempo por ate igual periodo, se previamente requerido.

§ 2°. No caso de procurador de mais de uma parte, aplica-se o prazo
previsto no paragrafo primeiro.

§ 3°. Havendo mais de uma parte com procuradores diferentes, o prazo
previsto no § 1° sere concedido a cada urn deles.

§ 4°. Se no mesmo processo houver interesses opostos, observar-se-d,
relativamente a cada parte, o disposto nos paregrafos anteriores quanto aos prazos para
sustentacäo oral.

§ 5°. Ap6s a sustentacdo oral, por solicitacao de Conselheiro, Auditor ou
representante do Ministêrio PUblico de Contas, podere ser concedida a palavra a parte
ou ao seu procurador para esclarecimento sobre os fatos aduzidos pelas partes ou seus

IL

procuradores.
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CAPITULO VI
DA RECONSTITUICAO DOS AUTOS

Art. 154. Todo processo extraviado ou destruido sera reconstituido, corn
observancia das seguintes normas:

I - a competAncia para determinar a reconstituigao de autos A da
presidAnc ia do Tribunal, por iniciativa prOpria, a pedido de Conselheiro ou interessado,
da unidade administrativa, ou do MinistArio PUblico de Contas, cabendo a unidade
administrativa competente para a anAlise do processo extraviado ou destruido as
providdncias necessarias;

II - o processo a ser reconstituido deverd ser autuado corn caps
especifica, contendo na autuagao os mesmos dados da autuagao do processo
extraviado ou destruido e corn a identificagao de "Reconstituicâo de Autos";

III - na reconstituigao do processo, a unidade administrativa competente
deverA solicitar as unidades administrativas por onde tramitou o processo copias de
instrugOes, informagOes, pareceres, oficios, decisOes e de outros atos ou documentos
pertinentes, podendo tambAm solicitar demais documentos a outros Orgaos externos da
administragao publics que guardem corresponclAncia corn o assunto do processo
extraviado ou destruido;

IV - encontrado o processo original, ambos serao anexados corn as
certificagOes devidas, passando a ser o processo principal aquele que estiver em fase
mais adiantada de instrugao;

V - na tramitagao do processo reconstituido deverao ser observadas as
normas de tramitagao previstas para a matAria.

Art. 155. Caso nao seja possivel a reconstituigao de autos extraviados ou
destruidos, o Relator solicitard ao Corregedor-Geral a instauragao de sindicancia para
apuragao dos fatos e identificagao dos responsAveis, na forma do disposto no Estatuto
dos Funciondrios Pilblicos do Estado de GoiAs.

CAPITULO VII
DAS COMUNICAOES

Art. 156. A citagao, a intimagao ou a notificagao far-se-a:
I - mediante ciencia ao responsAvel ou ao interessado, inclusive ao

procurador destes no caso de achar presente em sessao da Camara ou Tribunal Pleno.

telegrama;
	 II - pelo correio, mediante carta registrada corn aviso de recebimento ou

III - por edital publicado no Dian° Oficial do Estado, quando o
destinatArio da citagao, comunicagao de diligAncia ou notificagao nao for localizado;

IV - por meio eletrOnico, fac-simile ou e-mail desde que fique confirmada
inequivocamente a entrega da comunicagao ao destinatario;

§ 1°. Supre a falta da citagao, da comunicagao da diligencia ou da
notificagao o comparecimento espontaneo do responsAvel, devidamente registrado,
desde que ocorrido apOs a determinagao do Tribunal ou do Relator dos atos de
comunicagao referidos.
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§ 2°. A citacao, por carta registrada prevista no inciso II deste artigo, far-
se-6 mediante aviso de recebimento que comprove a entrega no endereco indicado pelo
esponsavel , independente de a assinatura ou a rubrica ser de prOprio punho do citado.

§ 3°. Ato normativo do Tribunal disciplinar y a elaboracao, a expedicao,
os prazos e o controle de entrega das comunicagOes.

CAPITULO VIII
DAS CERTIDOES E PRESTAgA0 DE INFORMAgOES

Art. 157. As certidOes ou informacties requeridas ao Tribunal por pessoa
fisica ou juridica, para defesa de seus direitos ou esclarecimentos de interesse
particular, coletivo ou geral, serao expedidas pela Presiddncia, no prazo maximo de sete
dias a contar da autuacao do requerimento.

§ 1°. Os requerimentos serao instruidos em carater prioritario pelas
unidades competentes, corn fundamento nos julgados do Tribunal, nos sistemas de
informagao, e em outras fontes subsidiarias, e encaminhados a Presiancia.

§ 2°. 0 Tribunal disciplinary em ato normativo a forma de atendimento
aos requerimentos referidos neste artigo, inclusive por meio eletrOnico.

Art. 158. Quando se tratar de mataria cujo sigilo seja considerado pelo
Tribunal como imprescindivel a seguranca da sociedade e do Estado, ou quando a
defesa da intimidade e do interesse social o exigirem, o requerente sera informado sobre
a impossibilidade de atendimento da solicitacao.

Art. 159. 0 denunciante de irregularidades praticadas por agentes
pUblicos municipais podera requerer ao Tribunal, mediante expediente dirigido ao
Presidente, certidao dos despachos e dos fatos apurados, a qual devera ser fornecida no
prazo maxim° de quinze dias, a contar da data da entrada do pedido, desde que o
respectivo processo de apuracao tenha sido concluido ou arquivado.

CAPITULO IX
DOS PRAZOS

Art. 160. Os prazos referidos neste Regimento contam-se dia a dia, a
partir da data:

I - do recebimento pelo responsavel ou interessado:
da citacao;
da intimagao;

c) da notificacao;

II. da publicacao de edital no Dian° Oficial do Estado de Goias, quando,
nos casos indicados no inciso anterior, o responsavel ou interessado nao for localizado.

§ 1°. Quando a citagao, a intimacao ou a notificacao for feita pelo correio,
0 prazo comeca a correr da juntada do aviso de recebimento postal aos autos, sendo
esta devidamente certificada pela Superintenancia de Secretaria ou Divisao de
Notficagao, conforme o caso.

§ 2°. Quando a citacao, a intimacao ou notificacao for por edital, o prazo
Mega a correr da data da efetiva publicagao.
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Art. 161. Na contagem dos prazos, salvo disposicao em contrerio,
excluir-se-e o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento.

§ 1°. Considera-se prorrogado o prazo ate o primeiro dia
subseqiien te se o seu têrmino coincidir com final de semana, feriado ou dia em que o
Tribunal nao esteja em funcionamento regular ou que tenha encerrado o expediente
antes da hora normal.

§ 2°. Nos periodos de ferias coletivas e no recesso a que se refere o § 2°
do artigo 7° e o paragrafo Unico do art. 25, deste regimento, a contagem dos prazos sett
suspense.

CAPITULO X
DAS RESPOSTAS

Art. 162. Os esclarecimentos, justificativas e defesas seräo apresentados
por escrito, acompanhados de documentacao probat6ria das alegacOes, nos prazos e
formes fixados na citacdo, notificacao ou intimacao ou da Ultima publicacao do edital.

§ 1° - As peticOes poderao ser transmitidas via fac-simile ou e-mail e
sera° recebidas pelo Tribunal de acordo corn as normas estabelecidas em ato
normativo.

§ 2°. As peticOes recebidas por fac-simile ou e-mail so sera° %Midas e se
constituirao em processo, se confirmadas corn a entrega dos originais no prazo de cinco
dies Cdeis ap6s sua transmissao.

§ 3°. A confirmacao do recebimento da peticao com a respective
procuracdo, quando for o caso, se dare corn a juntada dos originais das cOpias
encaminhadas via fac-simile ou e-mail, nao sendo admitido o acrescimo de novos
documentos.

§ 4°. A ausencia de confirmacao ou a confirmacao intempestiva implicarä
na destruicão da peticao.

TITULO V
DAS PRESTACOES DE CONTAS (Arts. 163 a 179)

CAPITULO I
DA PRESTACAO DE CONTAS DE GOVERNO

Art. 163. Ao Tribunal de Contas dos Municipios compete, na forma
estabelecida na sua Lei Orgdnica e neste Regimento, apreciar as contas de governo,
prestadas, anualmente, pelo Prefeito Municipal, emitindo parecer previo, no prazo de
sessenta dias a contar do seu recebimento.

§ 1°. 0 Prefeito deverê apresentar ao Tribunal, ate sessenta dias apOs a
abertura da sessào legislative, as contas de governo do exercicio financeiro anterior,
devidamente consolidadas.

§ 2°. As contas de governo consistirao nos balancos gerais do municipio
e nos relatOrios do Orgao de controle interno, contendo manifestacdo conclusive acerca
da conformidade da execucao orcamentdria e financeira no exercicio corn as metas
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fixadas no Plano Plurianual e corn os dispositivos constitucionais e legais, em especial a
Lei de Diretrizes Orcamenterias e a Lei Orcamenteria Anual.

§ 3°. Ato normativo do Tribunal estabelecere a forma e o conteirdo da
prestacão de contas de governo, inclusive por meios eletrOnicos ou assemeihados.

§ 4°. As contas de governo deverdo refletir a execucao orcamenteria e
financeira do Municipio, incluidas as dos Poderes Executivo e Legislativo, sem prejuizo
da apuracâo das responsabilidades individuais ou soliderias quando da apreciacao e
julgamento das contas de gestao.

Art. 164. 0 parecer previo sere:

I - pela aprovacao;

II - pela aprovacao corn ressalva;

III - pela rejeicao.

Art. 165. 0 Tribunal disponibilizare a Camara Municipal, ap6s o transit°
em julgado, o processo de prestacao de contas de governo, acompanhado do respectivo
parecer previo.

Art. 166. Para as contas de governo, considera-se como transit° em
julgado, no ambito deste Tribunal, o parecer previo sobre o qual nao mais couber a
interposicao de recurso ordinario de que trata o artigo 41 da Lei Organica e artigo 226
deste Regimento.

Art. 167. Na forma prevista no § 2° do artigo 31 da Constituicao Federal,
o parecer previo emitido pelo Tribunal somente deixara de prevalecer por decisäo de
dois tercos dos membros da Camara Municipal.

Art. 168. Havendo omissdo no dever de prestar as contas de governo, o
Tribunal determinare a instauracao de tomada de contas especial, na forma estabelecida
neste Regimento Interno e em ato normativo.

Paragrafo Cmico. 0 responsevel pela prestacao de contas de governo
que tiver o seu mandato interrompido antes do ter-min° do exercicio clever-6 elaborar os
balancos gerais da sua gestao e o relatOrio do Orgao do controle interno, na forma a ser
disciplinada por ato normativo do Tribunal.

CAPITULO II
DOS RELATORIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL

Art. 169 Os relatOrios de que tratam os artigos 52 e 54 da Lei de
Responsabilidade Fiscal deverdo ser encaminhados ao Tribunal nos seguintes prazos:

I - o RelatOrio Resumido da Execucao Orcamenteria, em ate quarenta e
cinco dias apOs o encerramento do bimestre;

II - o RelatOrio de Gestao Fiscal, em ate quarenta e cinco dias ap6s o
encerramento do quadrimestre.

§ 1°. Nos municipios corn menos de cinqUenta mil habitantes, os Chefes
dos Poderes Executivo e Legislativo poderao, de forma conjunta e nos termos do artigo
63 da Lei de Responsabilidade Fiscal, optar pela elaboracäo do RelatOrio de Gestao
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Fiscal semestralmente, devendo, nesse caso, encaminhe-lo a este Tribunal em ate
quarenta e cinco dias apOs o encerramento do semestre.

§ 2°. A opcao referida no § 1° devere ser informada ao Tribunal,
mediante oficio conjunto dos Chefes dos Poderes Executivo e Legislativo municipal em
ate noventa dias contados do inicio de cada legislature.

CAPITULO III
DA PRESTACAO DE CONTAS DOS GESTORES MUNICIPAIS

Art. 170. Ao Tribunal compete julgar as contas de gestao, prestadas
pelos administradores e responseveis de que trata o inciso III do artigo 1° deste
Regimento.

Art. 171. As contas dos gestores referidos na alinea "a" do inciso III do
artigo 1°, deste Regimento, inclusive as contas de gestao do Chefe do Poder Executivo,
quando ordenador de despesas, serao apresentadas na forma de balancetes mensais,
no prazo de ate quarenta e cinco dias ap6s o ter-min° do respectivo period°.

§ 1°. Ato normativo do Tribunal estabelecere a forma e o conteklo da
prestacao de contas de gestdo, inclusive por meios eletrOnicos.

§ 2°. Havendo omissao no dever de prestar as contas de gestao, o
Tribunal determinare a instauracao de tomada de contas especial, na forma estabelecida
neste Regimento Interno e em ato normativo.

Art. 172. 0 julgamento das contas de gestao sere:
I - pela regularidade;
II - pela regularidade corn ressalva;
III - pela irregularidade;
§ 1°. 0 julgamento das contas de gestao ocorrere no balancete do me's

de dezembro do exercicio.
§ 2°. 0 Tribunal disponibilizare ao respectivo Orgao, apOs o transito em

julgado, o processo de prestacao de contas de gestao, corn o respectivo acOrdao.
§ 3°. Para as contas de gestao, considera-se como transit° em julgado,

no ambito deste Tribunal, o acOrdao sobre o qual nä° mais couber a interposicao de
recurso ordindrio de que trata o artigo 41 da Lei Organica e artigo 226 deste Regimento.

§ 4°. No julgamento das contas serao definidas as responsabilidades
individualizadas e soliderias do gestor, do contador e do assessor juridic°, relativamente
aos atos e fatos que Ihes competem, aplicadas as sancOes cabiveis, quando for o caso,
nos termos previstos neste Regimento.

Art. 173. As contas de gestao serao consideradas:
I - regulares, quando expressarem, de forma clara e objetiva, a exatiddo

dos demonstrativos contabeis, a legalidade, a legitimidade e a economicidade dos atos
do responsevel;

II - regulares corn ressalva, quando evidenciarem impropriedades ou
qualquer outra falta de natureza formal, ou ainda a pratica de ato ilegal, ilegitimo ou
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antieconOrnico que nao seja de natureza grave e que nao represente injustificado dano
gi0 Erario;

III - irregulares, quando comprovadas quaisquer das seguintes
ocorrencias:

omissao no dever de prestar contas, observado o disposto no artigo
17 da Lei Organica;

pratica de ato de gestao ilegal, ilegitimo ou antieconOmico;
infracao a ato regulamentar, em especial, de natureza contabil,

financeira, orcamentaria, operacional e patrimonial;
injustificado dano ao Erario, decorrente de ato ilegitimo ou

antieco n mi co ;
e) desfalque, desvio de dinheiro, bens ou valores pUblicos.

§ 1°. 0 Tribunal podera considerar irregulares as contas, no caso de
descumprimento de determinagao, de que o responsavel tenha sido comunicado em
processo de tomada ou prestacao de contas.

§ 2°. Nas hipOteses do inciso III, a excecao da alinea "a", o Tribunal ao
julgar irregulares as contas podera fixar a responsabilidade solidaria:

I - do agente pLiblico que praticou o ato irregular;

II - do terceiro que, como contratado ou parte interessada na pratica do
mesmo ato, de qualquer modo haja concorrido para o cometimento do dano apurado.

Art. 174. Verificada a regularidade corn ressalvas ou a irregularidade nas
contas, o Relator ou o Tribunal:

I - definird a responsabilidade individual ou solidaria, pelo ato inquinado;

II - se houver debit° e/ou multa, ordenara a notificacao do responsavel,
para, no prazo estabelecido neste Regimento, apresentar defesa ou recoiher a quantia
devida;

III - adotara outras medidas cabiveis.

§ 1°. Rejeitada a defesa, o Tribunal julgarâ as contas, determinando, se
for o caso, a instauracao do processo de imputacao de debit° e/ou de multa.

§ 2°. Reconhecida pelo Tribunal a boa fe, a liquidacao tempestiva do
debit° atualizado monetariamente sanara o processo, se outras irregularidades nas
contas nao forem observadas.

§ 3°. 0 responsavel que nao atender a notificacao sera considerado
revel pelo Tribunal, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo.

Art. 175. Ao julgar as contas, o Tribunal decidira, conforme o caso, sobre
a responsabilidade civil dos gestores, para fins de representacao ao Orgao ou poder
competente.

CAPITULO IV
DA TOMADA DE CONTAS

Art. 176. Ocorrendo a omissao no dever de prestar contas da aplicacao

	

dos recursos repassados pelo municipio na forma defini 	 ei Organica e neste
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Regimento, da ocorrencia de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou valores
ou, ainda, da pratica de qualquer ato ilegal, ilegitimo ou antiecon6mico de que resulte
dano ao erario, a autoridade administrativa competente, sob pena de responsabilidade
solidaria, devera imediatamente adotar proviancias corn vistas a instauracao da tomada
de contas para apuracäo dos fatos, identificagdo dos responsaveis e quantificacao do
dano.

§ 1°. Nâo observado o disposto no caput deste artigo, o Tribunal
determinara a autoridade administrativa a instauragao de tomada de contas, fixando o
prazo para cumprimento dessa decisao.

§ 2°. A tomada de contas, prevista no caput deste artigo e em seu § 1°,
sera, desde logo, encaminhada ao Tribunal para apreciacao e julgamento, caso o dano
causado ao Erario seja de valor igual ou superior a quantia para esse efeito fixado pelo
Tribunal em cada ano civil, na forma estabelecida em ato normativo.

§ 3°. Se o dano for de valor inferior a quantia referida no § 2° deste
artigo, a tomada de contas sera anexada ao processo da respectiva prestagão de contas
de gestdo alusiva ao Ultimo period° do exercicio do administrador ou ordenador de
despesa, para julgamento e apreciacao em conjunto.

Art. 177. 0 Tribunal disciplinary em ato normativo os critarios de
formalizacao dos respectivos processos, corn vista a racionalizacäo e a simplificacdo do
exame e do julgamento das tomadas de contas,

CAPITULO V
DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL

Art. 178. Diante da omissào no dever de prestar contas da aplicacäo dos
recursos do municipio, da ocorréncia de desfalque ou desvio de dinheiro, bens ou
valores pUblico, ou ainda, da pratica de qualquer ato ilegal, ilegitimo ou antieconOmico,
de que resulte dano ao erario, o Tribunal instaurara o procedimento de tomada de contas
especial, que devera conter os elementos e prazos especificados em ato normativo, sem
prejuizo de outras pecas que permitam ajuizamento acerca da responsabilidade ou não
pelo dano verificado.

Art. 179. Instaurado o procedimento de tomada de contas especial, a
apresentacâo de prestacao de contas posterior nâo elidird a irregularidade da omissào,
podendo o dêbito ser afastado, caso a documentacdo apresentada esteja de acordo corn
as normas legais e regulamentares e demonstre a boa e regular aplicacdo dos recursos.

TITULO VI

DA FISCALIZACAO (Arts. 180 a 198)

CAPITULO I
DA INICIATIVA DA FISCALIZACAO

SECA° I
DA FISCALIZACAO EXERCIDA POR INICIATIVA PROPRIA

Art. 180. 0 Tribunal exercera a fiscalizacâo	 contabil, financeira,
or amentaria, o eracional e patrimonial das unidades dos P 	 es Municipais e das 
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entidades da administragao indireta, inclusive das fundagOes e sociedades instituidas e
rnantidas pelo Poder P6blico Municipal, na forma estabelecida em ato normativo, para
verificar a legalidade, a legitimidade e a economicidade de atos, contratos, convänios,
termos de parceria e outros ajustes, das aplicacOes das subvengOes e ren6ncias de
receitas, corn vistas a assegurar a eficAcia do controle que Ihe compete e a instruir o
julgamento das contas de gestdo.

SECA° II
DA FISCALIZACAO EXERCIDA POR INICIATIVA DA CAMARA MUNICIPAL.

Art. 181. 0 Tribunal apreciard, na forma estabelecida em ato normativo e
em carâter prioritArio, os pedidos de informacdo de auditorias e inspecOes que !hes
foram enderecados pelo Presidente da CArnara Municipal, quando por esta aprovados.

sEcAo III
DA FISCALIZACAO E REGISTRO DE ATOS DE ADMISSAO, APOSENTADORIA E

PENSAO

Art. 182. Ao Tribunal compete apreciar, para fim de registro, a legalidade
dos seguintes atos:

I - admissâo de pessoal, a qualquer titulo, na administracdo direta e
indireta, incluidas as fundacties e sociedades instituidas e mantidas pelo Poder P6blico
Municipal, excetuadas as nomeacOes para cargo de provimento em comissào;

II - concessao de aposentadoria e pensâo, bem como as melhorias
posteriores que tenham alterado o fundamento legal do ato concess6rio.

Parâgrafo 6nico. Os processos relativos aos atos a que se refere este
artigo seräo submetidos ao Tribunal pela autoridade responsAvel, no prazo e forma
estabelecidos em ato normativo, sob pena de multa.

Art. 183. Para o exercicio da competäncia atribuida ao Tribunal, nos
termos do inciso III do artigo 71 da Constituicão Federal, a autoridade administrativa
responsAvel por ato de admissdo de pessoal ou de concessao de aposentadoria e
pensão, a que se refere o artigo anterior, submeterd os dados e informacOes
necessArias ao respectivo Orgäo de controle interno, que deverA emitir parecer sobre a
legalidade dos referidos dados, para instruir o processo a ser encaminhado a apreciacâo
do Tribunal.

Art. 184. ApOs a instrucao do processo, o Tribunal determinarA o registro
do ato de admissao de pessoal e de concessao de aposentadoria e pensão:

I - quando nao houver infracao a norma legal ou regulamentar;

II - quando constatada falta ou impropriedade de cardter formal de que
näo resulte dano ao erario;

Art. 185. Quando o Tribunal julgar ilegal ato de admissão de pessoal, o
Pro° de origem clever& observada a legislacdo pertinente, adotar as medidas
regularizadoras cabiveis, fazendo cessar todo e qualquer pagamento decorrente do ato
Inipugnado.
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§ 1°. 0 responsdvel que injustificadamente deixar de adotar as medidas
que trata o caput, no prazo de quinze dias, contados da ciOncia da decisdo deste

Tribunal, ficard sujeito a multa e ao ressarcimento das quantias pagas apOs essa data.
§ 2°. Se houver indicio de procedimento culposo ou doloso na admissäo

de pessoal, o Tribunal determinarâ a instauracao ou conversao do processo em tomada
de contas especial, para apurar responsabilidades e promover o ressarcimento das
despesas irregularmente efetuadas.

Art. 186. Quando o ato de concessâo de aposentadoria ou pensão for
considerado ilegal, o Orgâo de origem fat-6 cessar o pagamento dos proventos ou
beneficios no prazo de quinze dias, contados da cidncia da decisdo do Tribunal, sob
pena de responsabilidade solid6ria da autoridade administrativa omissa.

§ 1°. Caso nao seja suspenso o pagamento, ou havendo inclicio de
procedimento culposo ou doloso na concessâo de beneficio sem fundamento legal, o
Tribunal determinard a instauracâo ou a conversao do processo em tomada de contas
especial, para apurar responsabilidades e promover o ressarcimento das despesas
irregularmente efetuadas.

§ 2°. Recusado o registro do ato, por ser considerado ilegal, a autoridade
administrativa responsãvel poder6 emitir novo ato, se for o caso, escoimado das
irregularidades verificadas.

SEcAO IV
DA FISCALIZACAO E REGISTRO DE ATOS, CONTRATOS, CONVENIOS, TERMOS

DE PARCERIA E OUTROS AJUSTES.

Art. 187. Para assegurar a efickia do controle e para instruir a
apreciagdo e o julgamento das contas, o Tribunal efetuarâ a fiscalizacdo dos atos de que
resultem receita ou despesa praticados pelos responsdveis sujeitos a sua jurisdicao,
competindo-Ihe, em especial:

I - acompanhar, mediante o envio pelos Orgaos das administracOes direta
e indireta, inclusive das fundacOes, fundos e sociedades instituidas e mantidas pelo
Poder Pa ha), e pela CArnara Municipal:

as leis relativas ao piano plurianual, as diretrizes orcamentdrias, ao
orcamento anual e aos crklitos adicionais;

os editais de licitacao, os contratos, os convdnios, os termos de
parceria, acordos ou ajustes, ou outros instrumentos congeneres, na forma de ato
normativo do Tribunal;

II - realizar inspecties e auditorias;
III - fiscalizar a aplicacao de quaisquer recursos repassados pelo

Municipio mediante lei, convenio, termos de parceria, acordo ou ajuste, ou outros
instrumentos congèneres.

§ 1°. Os processos relativos aos atos a que se refere este artigo sera°
submetidos ao Tribunal pela autoridade responsdvel, no prazo e forma estabelecidos em
ato normativo, sob pena de multa.

§ 2°. A fiscalizacao, o registro e as inspecOes e auditorias de que trata
Lesta Seca() serao regulamentadas em ato normativo.
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§ 3°. 0 Tribunal devera comunicar as autoridades competentes do Poder
ptiblico Municipal o resultado das inspecties e auditorias que realizar, para as medidas
saneadoras das impropriedades e faltas identificadas.

Art. 188. Nenhum processo, documento ou informacao podera ser
sonegad o ao Tribunal em suas inspecães e auditorias, sob qualquer pretexto.

§ 1°. No caso de sonegacao, o Tribunal assinard prazo para
apresentacao dos documentos, informacties e esclarecimentos considerados
necessarios, comunicando o fato a autoridade competente para as medidas cabiveis.

§ 2°. Vencido o prazo e nao cumprida a exigdncia, o Tribunal apticard as
sancoes previstas no artigo 47-A, incisos XII e XIII, da sua Lei Organica, sem prejuizo de
representar junto ao Ministario PUblico Estadual para apreciacao da responsabilidade
criminal.

Art. 189. Ao proceder a fiscalizacao de que trata este Capitulo, o Relator
ou o Tribunal:

I - determinara o registro do feito quando nao apurada transgressao a ato
regulamentar de natureza contabil, financeira, orcamentaria, operacional e patrimonial ou
for constatada tao somente falta ou impropriedade de carater formal;

II - determinara a notificacao do responsavel, caso verificada a
ocorrancia de irregularidade quanto a legalidade, legitimidade ou economicidade.

Art. 190. Verificada a irregularidade de ato, convdnio ou contrato, o
Tribunal, assinara prazo para que o responsavel adote as providdncias necessarias ao
exato cumprimento da lei, fazendo indicacao expressa dos dispositivos a serem
observados.

§ 1°. No caso de ato administrativo, o Tribunal, se nao atendido:

I - sustara a execucao do ato impugnado;

II - comunicard a decisao a Camara Municipal;

III - aplicard ao responsdvel multa prevista no artigo 47-A, inciso X da Lei
Organica;

§ 2°. No caso de convdnio, termo de parceria ou contrato, o Tribunal, se
nao atendido, comunicard o fato a Camara Municipal, a quem compete adotar o ato de
sustacao e solicitar ao Poder Executivo, de imediato, as medidas cabiveis.

§ 3°. Se a Camara Municipal ou o Poder Executivo, no prazo de noventa
dias nao cumprir as medidas previstas no § 2° deste artigo, o Tribunal decidira a respeito
da sustacao do convënio, contrato ou ajuste.

§ 4°. Verificada a hipOtese do § 3° deste artigo, e se decidir sustar o
contrato, o Tribunal:

I - determinara ao responsavel que, no prazo de quinze dias,
iMprorrogavel, adote as medidas necessarias ao cumprimento da decisao;

II - comunicard a decisao a Camara Municipal e a autoridade competente
do Poder Executivo.
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§ 5°. No caso de ato, contrato ou convanio da Camara Municipal, o
Tribunal sustar6 a execucao, comunicando o fato a Mesa Diretora.

Art. 191. Se configurada a ocorrancia de desfaique, desvio de bens ou
outra irregularidade de que resulte dano ao er6rio, o Tribunal ordenar6, desde logo, a
conversao do processo em tomada de contas especial.

Paragrafo Onico. Caso a tomada de contas especial envolva responsavel
por contas de gestao e de governo, dever6 ser observado o disposto no artigo 179
deste Regimento.

SECAO V
OUTRAS FISCALIZACOES

Art. 192. 0 Tribunal estabelecer6, em ato normativo, a forma de
fiscalizacao, acompanhamento e avaliacao:

I - das transferancias constitucionais e legais recebidas;

II - da aplicacao de quaisquer recursos repassados mediante convanio,
acordo, termos de parceria, ajuste ou outros instrumentos conganeres;

III - da aplicacao de recursos transferidos sob as modalidades de
subvencao, auxilio e contribuicao;

IV - da arrecadacao da receita pliblica municipal;

V - da renÜncia de receitas;

VI - do cumprimento, por parte dos Orgdos e entidades do Municipio, das
normas da Lei Complementar n° 101/2000 - Lei de Responsabilidade Fiscal;

VII - dos processos de desestatizacao realizados pela administracao
ptiblica municipal, compreendendo as privatizacties de empresas, incluidas as
concessties, permissOes e autorizacoes de servico publico, previstas no artigo 175 da
Constituicao Federal e nas normas legais pertinentes;

VIII - das declaracties de bens e rendas apresentadas pelas autoridades
e servidores pUblicos, nos termos da legislacao em vigor;

IX - de outras fiscalizacOes determinadas em lei.

CAPITULO II
DOS INTRUMENTOS DA FISCALIZACAO

sEcAo I
DOS LEVANTAMENTOS

Tr
ibunal para: Art. 193. Levantamento e o instrumento de fiscalizacao utilizado pelo

I - conhecer a organizacao e o funcionamento dos Orgaos e entidades da
administracao direta, indireta e fundacional dos Poderes dos municipios, incluindo
fundos e demais instituicties que Ihes sejam jurisdicionadas, no que se refere aos
aspectos contabeis, financeiros, orcamentarios, operacionais e patrimoniais;

II - identificar objetos e instrumentos neces an 	 fiscalizacao; e
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III - avaliar a viabilidade da realizacão de fiscalizagOes.

Pardgrafo Onico. Ato normativo do Tribunal disciplinary os procedimentos
de que trata este artigo.

SECA() II
DAS AUDITORIAS

Art. 194. Auditoria é o instrumento de fiscalizacâo utilizado pelo Tribunal
para:

I - examinar a legalidade e a legitimidade dos atos de gestao dos
respons6veis sujeitos a sua jurisdicao, quanto ao aspecto cont6bil, financeiro,
orgamentdrio e patrimonial;

II - avaliar o desempenho dos Orggos e entidades jurisdicionados, assim
como dos sistemas, programas, projetos e atividades governamentais, quanto aos
aspectos de economicidade, eficiëncia e eficacia dos atos praticados;

III - subsidiar a apreciacao dos atos sujeitos a registro.

Parâgrafo unico. Ato normativo do Tribunal disciplinary os procedimentos
de que trata este artigo.

sEcAo III
DAS INSPEOES

Art. 195. Inspecäo e o instrumento de fiscalizacâo utilizado pelo Tribunal
para suprir omissOes e lacunas de informacOes, esclarecer clOvidas ou apurar dentIncias
ou representacties quanto a legalidade, a legitimidade e a economicidade de fatos da.	 .
admimstracao e de atos administrativos praticados por qualquer responsãvel sujeito
sua jurisdicao.

Pardgrafo unico. Ato normativo do Tribunal disciplinary os procedimentos
de que trata este artigo.

SECA° 11/
DOS ACOMPANHAMENTOS

Tribunal para: Art. 196. Acompanhamento é o instrumento de fiscalizacáo utilizado pelo

I - examinar, ao longo de urn periodo predeterminado, a legalidade e a
legitimidade dos atos de gestao dos responsaveis sujeitos a sua jurisdicao, quanto ao
aspecto cont6bil, financeiro, orcamentdrio e patrimonial;

II - avaliar, ao longo de um periodo predeterminado, o desempenho dos
Orgdos e entidades jurisdicionadas, assim como dos sistemas, programas, projetos e
atividades governamentais, quanto aos aspectos de economicidade, eficidncia e eficãcia
dos atos praticados.

Art. 197. As atividades dos Orgaos e entidades jurisdicionadas aoI	 .
I Tribunal sera() acompanhadas de forma seletiva e concomitante, mediante informacOes
L.obtidas:

• -



Art. 199. 0 Tribunal decidire sobre consultas quanto a dijvida suscitada
na aplicacao de dispositivos legais e regulamentares concernentes a matêria de sua
competancia, que Ihe forem formuladas pelas seguintes autoridades:

I - Governador do Estado, Presidente da AssemblAia Legislative,
Presidente de Tribunal, Prefeito e Presidente da Camara Municipal;

II - Gestores municipais de fundos, Autarquias, FundacOes PUblicas,
Empresas PUblicas e Sociedades de Economia Mista;

III - Procurador-Geral de Justice;

IV - Presidente de Comissao da Assembleia Legislative ou da Camara
Municipal;

V - Secretario de Estado ou autoridades do Poder Executivo Estadual de
nivel hierarquico equivalente;

§ 1°. As consultas devem conter a indicacdo precisa do seu objeto, ser
formuladas articuladamente e instruidas corn parecer do Orgao de assistdncia tAcnica ou
pridica da autoridade consulente.

§ 2°. Cumulativamente corn os requisitos do § 1° deste artigo, as
autoridades referidas nos incisos II, III e IV deverao demonstrar a pertindncia temAtica da
consulta as respectivas areas de atribuicão das instituicoes que representam.

§ 3°. A resposta a consulta a que se refere este artigo tern cal-Ater
normativo e constitui prejulgamento da tese, mas nao do fato ou caso concreto.

2
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I - pela publicagao na Imprensa oficial ou em jornais de grande circular ao
e mediante consulta a sistemas informatizados adotados pela administracao pUblica:

da lei relative ao piano plurianual, da lei de diretrizes orcamenterias,
da lei orcamenteria anual e da abertura de creditos adicionais;

dos editais de licitacao, dos extratos de contratos e de convAnios,
acordos, ajustes, termos de parceria ou outros instrumentos congdneres, bem comp dos
atos de admissao de pessoal, a qualquer titulo, aposentadorias e pens6es;

II - por meio de expedientes e documentos solicitados pelo Tribunal ou
colocados a sua disposicao;

III - por meio de visitas tecnicas ou participacOes em eventos
promovidos por Orgdos e entidades da administracao

sEcAo v
DOS MONITORAMENTOS

Art. 198. Monitoramento e o instrumento de fiscalizacao utilizado pelo
Tribunal para verificar o cumprimento de suas deliberacOes e os resultados delas
advindos, cujo procedimento sera disciplinado em ato normativo.

TITULO VII
DA CONSULTA (Arts. 199 a 201)
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Art. 200. 0 relator ou o Tribunal nao conhecera de consulta que nao
atenda aos requisitos do artigo 199 ou verse apenas sobre caso concreto, devendo o
process° ser arquivado apOs comunicando ao consulente.

Art. 201. Ato normativo do Tribunal disciplinary consultas formuladas por
meio eletrOnico.
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TiTULO VIII
DA DENONICIA E DA REPRESENTACAO (Arts. 202 a 209)

CAPITULO I
DA DENONCIA

Art. 202. Qualquer cidaddo, partido politico, associacdo ou sindicato é
parte legitima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal.

Art. 203. Sdo requisitos de admissibilidade da denimcia:
I - referir-se a materia de competencia do Tribunal;
II - ser redigida corn clareza;
III - conter o nome completo, a qualificacdo, cOpia do documento de

identidade e do Cadastro de Pessoa Fisica e o endereco completo do denunciante;
IV - conter informacães sobre o fato, a autoria, as circunstdricias e os

elementos de conviccdo;
V - indicar as provas que deseja produzir ou indicio da existencia do fato

denunciado.
Paragrafo Onico. A denOncia apresentada por pessoa juridica sera

instruida corn prova de sua existencia e comprovacão de que os signatarios tern
habilitacdo para representd-la.

Art. 204. 0 Tribunal nao conhecera de denÜncia que nao observe os
requisitos e formalidades prescritos no artigo 203, devendo o respectivo process° ser
arquivado, comunicando a decisdo ao denunciante.

Paragrafo Crnico. Se a denOncia 	 apresentar indicio veemente da
existencia do fato denunciado, podera o Conselheiro Relator, na falta de outros
requisitos de admissibilidade, determinar ao denunciante que a complete ou a emende,
no prazo de dez di gs, sob pena de arquivamento.

Art. 205. A denancia que preencha os requisitos de admissibilidade sera

ill
apurada em carater sigiloso, ate que se comprove a sua procedencia, e so podera ser
arquivada mediante decisdo fundamentada do Relator devidamente acatada pelo
Tribunal Pleno.

.	 § 1°. Quando necessario, no resguardo dos direitos e garantias
Individuais, o Tribunal dara tratamento sigiloso as denuncia 	 muladas, ate decisdo
definitive sobre a materia......_
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§ 2°. As proves e os indicios constantes de denCincias que nao
preencherem os requisitos poderao ser acolhidos, de oficio, pelo relator, para apuracao
dos fatos.

Art. 206. Ato normativo do Tribunal dispora sobre o procedimento a ser
adotad o nos processos de denCincia.

CAPITULO II
DA REPRESENTACAO

Art. 207. Serao recebidos pelo Tribunal como representacao os
documentos encaminhados pelos agentes p6blicos, comunicando a ocorrencia de
irregularidades de que tenham conhecimento, em virtude do exercicio do cargo,
emprego ou tuna°, bem como os expedientes de outras origens que devam revestir-se
dessa forma, por force de lei especifica.

Art. 208. Tern legitimidade para representar ao Tribunal de Contas dos
Municipios:

I - membros do Ministerio PUblico Estadual;

II - Membros do Ministerio PUblico de Contas junto a este Tribunal;

III - Orgaos de controle interno, em cumprimento ao § 1° do artigo 74 da
Constituicao Federal;

IV - Senadores da RepUblica, Deputados Federais, Estaduais, Distritais,
Juizes, servidores pUblicos e outras autoridades que comuniquem a ocorrencia de
irregularidades de que tenham conhecimento em virtude do cargo que ocupem;

V - Tribunals de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municipios, bem como os respectivos membros do Ministerio PUblico de Contas;

VI - Vereadores e os Prefeitos Municipais;

VII - unidades tecnicas do Tribunal;

VIII - outros orgaos, entidades ou pessoas que detenham essa
prerogative por force de suas atribuicOes legais.

Paragrafo Onico. Aplica-se as representacOes, no que couberem, os
dispositivos pertinentes as denÜncias.

Art. 209. A representacao a que se refere o § 1° do art. 113 da Lei
Federal n. 8.666/93 sera autuada e processada como denÜncia e obedecera as normas
do artigo 203 e seguintes deste Regimento.

Paragrafo Onico. Na hipOtese do caput deste artigo a den6ncia deverd
co nter, alêm dos requisitos previstos no artigo 203 deste Regimento, c6pia do
instrumento convocatOrio completo.
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TITULO IX
DOS RECURSOS (Arts. 210 a 232)

CAPITULO I
DAS DISPOSIOES GERAIS

Art. 210. Das decisties proferidas pelo Tribunal cabem os seguintes
recursos:

I - Embargos de Declaragao;

II - Embargos de Divergdncia;

III - Recurso Ordinario;

IV - Recurso de Revisao;

§ 1°. Os recursos serao formulados em petigao, enderegada ao
Presidente do Tribunal, a quem cabe exercer o juizo de admissibilidade, devendo dela
constar os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisao.

§ 2°. Os Recursos Ordinal-I° e de Revisao e os Embargos de Diverg6ncia
serao apreciados pelo Tribunal Pleno e as suas distribuigOes nao poderao recair no
relator da decisao recorrida.

§ 3°. Os Embargos de Declaragao serao distribuidos ao relator da
decisao embargada;

§ 4°. Cabe ainda Reclamagao contra a decisao proferida pelo
Presidente, Vice-Presidente, Corregedor, Relator e Auditor.

Art. 211. 0 recurso nao sera admitido, liminarmente, quando:

I - nao se achar devidamente formalizado;

II - assinado por parte ilegitima;

III - for intempestivo.

§ 1°. 0 despacho de indeferimento sera comunicado ao recorrente na
forma prevista neste Regimento para as comunicacoes.

§ 2°. No caso de procurador legalmente constituido sera necessaria a
juntada do respectivo instrumento de mandato;

Art. 212. As petigOes de recurso deverao vir acompanhadas do processo
principal, no qual foi exarada a decisao desfavoravel, sob pena do seu nao recebimento.

Paragrafo unico. Nos feitos sujeitos ao julgamento pela Camara
Municipal devera ser apresentada ainda certidao informando se esses foram ou nao
ju lgados por aquele Poder.

Art. 213. Admitido o recurso, os autos serao encaminhados a unidade
tecnica competente para avaliagao do feito.
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Art. 214. Poderd a Presidencia, quando do juizo de admissibilidade,
adotar o principio da fungibilidade dos recursos, desde que obtenha a anudncia do
interessado e respeite o prazo do recurso cabivel.

Art. 215. Nos processos relativos a julgamento de contas de gestao,
contratos, convënios, termos de parceria e outros ajustes, ato de admissao,
sposentadoria e pensöes, bem como no parecer privio emitido nas contas de governo,
sera assegurada ampla defesa ao responsavel e admitidos os recursos previstos na Lei
Organ ica e neste Regimento.

Art. 216. 0 recorrente podera, a qualquer tempo, desistir do recurso.

Art. 217. Aplica-se aos recursos o disposto no artigo 150 deste
Regiment°.

CAPITULO II
DOS EMBARGOS DE DECLARACAO

Art. 218. Cabem Embargos de Declaracao quando houver obscuridade,
omissao ou contradicao em acOrdao ou resolugao emitido pelo Tribunal.

Art. 219. Os Embargos de Declaracao poderão ser opostos por escrito
pela parte, pelos Conselheiros, Auditores ou Procuradores de Contas, dentro do prazo
de dez dias, contados a partir da intimacao da decisao recorrida, facultado ao Presidente
do Tribunal o exame das excepcionalidades.

Art. 220. Os Embargos de Declaracao suspendem os prazos para
cumprimento do acOrdao ou resolucao embargados e para interposicao dos demais
recursos previstos na Lei Organica e neste Regimento Interno.

Art. 221. Conforme o caso podera ser dado aos embargos de declaracao
efeito infringente.

CAPITULO III
DOS EMBARGOS DE DIVERGENCIA

Art. 222. Cabem Embargos de Diverg6ncia contra decisao da Camara
que divergir de julgado ou parecer privio por ela proferido, ou por outra Camara ou pelo
Tribunal Pleno, na aplicacao do direito ao fato concreto.

Art. 223. A divergéncia sera comprovada mediante a citacao e juntada
do julgado divergente, corn a transcricao dos trechos que configurem o conflito, e
men* das circunstancias que indicam a igualdade ou semelhanca dos casos
confrontados.

Art. 224. Nao serve para comprovar a divergdncia o julgado ja invocado
Para demonstra-la, mas repelido como nao conflitante no julgamento suscitado.

Art. 225. Os Embargos de Divergencia serao opostos pela parte, no
prazo de dez dias, contado da intimacao da decisao embargada, suspendendo-se os
demais prazos recursais.
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CAPITULO IV
DO RECURSO ORDINARIO

Art. 226. Das decisOes proferidas pelas Cameras e pelo Tribunal Pleno
cabe Recurso Ordinario, corn efeito suspensivo, podendo ser formulado uma so vez e
por escrito, pela parte, seus sucessores, ou pelo Ministerio PUblico de Contas, dentro do
prazo de quinze dias, contado da intimacao da decisao recorrida.

CAPITULO V
DO RECURSO DE REVISAO

Art. 227. Da decisao definitive em processo de prestacao ou tomada de
contas, mesmo especial, de parecer prêvio emitido nas contas de governo, de decisão
de merito proferida em processos sujeitos a registro, cabe Recurso de Revisào ao
Tribunal Pleno, de natureza similar a da acao rescisOria, sem efeito suspensivo,
interposto uma s6 vez e por escrito pela parte, seus sucessores, ou pelo Ministerio
PUblico de Contas, dentro do prazo de dois anos, contados da intimacao da decisao
recorrida, e fundar-se-e:

I - em erro de calculo nas contas;

II - em falsidade ou insuficidncia de documentos em que se tenha
fundamentado a decisao recorrida;

III - na superveni6ncia de documentos novos corn eficecia sobre a prove
produzida;

IV - na errOnea identificacao ou individualizacão do responsevel.

Paregrafo Clico. A decisao que der provimento ao Recurso de Revisao
ensejara a correcao de todo e qualquer erro ou engano apurado.

CAPITULO VI
DA RECLAMACAO

Art. 228. Das decisOes ou atos do Presidente, do Vice-Presidente, do
Corregedor, do Relator ou do Auditor caberd Reclamacao para o Tribunal Pleno, no
prazo de quinze dias, contados da deride do ato reclamado.

Art. 229. Sao partes legitimas para reclamar: o Ministêrio Piablico de
Contas, os interessados em qualquer processo, bem como, em matêria administrative,
Os Conselheiros e os servidores do Tribunal.

Art. 230. Acatada a Reclamacao pelo Tribunal Pleno fica suprida nova
manifestacao da autoridade que expediu o ato atacado.

Art. 231. 0 Tribunal so nao conhecere da reclamacão intempestiva.

Art. 232. Nao cabe interposicao de recursos contra decisOes proferidas
Pelo Tribunal Pleno nas ReclamacOes.
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TITULO X
DAS SANCOES E MEDIDAS CAUTELARES (Arts. 233 a 246)

CAPITULO I
DAS DISPOSICOES GERAIS

Art. 233. 0 Tribunal podera aplicar aos administradores ou responsaveis
que the sao jurisdicionados as sangties e medidas cautelares prescritas na sua Lei
Organica, na forma estabelecida neste Titulo.

Paragrafo Onico. Ficarao sujeitos as sangOes e medidas cautelares, por
responsabilidade solidaria, na forma prevista no § 1° do artigo 74 da Constituigao
Federal, os responsaveis pelo controle interno que, comprovadamente, tomarem
conhecimento de irregularidade ou ilegalidade e delas deixarem de dar imediata ci6ncia
ao Tribunal.

Art. 234. As decisOes do Tribunal de que resulte imputagâo de debito ou
de multa terao eficacia de titulo executivo.

CAPITULO II
DA IMPUTACAO DE DEBITO

Art. 235. Sempre que nos processos em tramitagdo no Tribunal for
constatada situagao geradora de dano ao erario municipal, imputavel a qualquer agente
ptiblico, o ato que o apreciar determinard a retirada, mediante cOpia autëntica, das pegas
comprobatOrias da lesao que serao, juntamente corn a resolugao ou actirdao, autuadas
em separado.

§ 1°. Autuados os documentos mencionados, sera o processo
encaminhado a unidade competente, para a identificagao do valor liquido atualizado do
d6bito, quando necessario.

§ 2°. Apurado o valor do debito, acrescido de atualizagao monetaria,
inclusive juros moratOrios, dar-se-6 abertura de vista dos autos ao responsavel, para
apresentagao de defesa, em especial quanto a autoria e ao valor ou recolhimento da
importáncia apontada.

§ 3°. 0 prazo de recolhimento sera de quinze dias improrrogaveis,
contados da notificagao do responsavel.

Regimento.
	 § 4°. A notificagao dar-se-a na forma prevista no artigo 156 deste

§ 5°. 0 responsavel que nao atender a notificagao sera considerado
revel para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo.

§ 6°. Vencido o prazo de recolhimento, os autos serao remetidos
SeCao responsavel pela apuragao do debito, para emissao de laudo tecnico.

§ 7°. Comprovado o recolhimento integral, 	 i u I expedira quitagao
do debito, na forma estabelecida em ato normativo;
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§ 8°. A ausencia do recolhimento, bem como a improcedancia da defesa
apresentada, implicard a expedicao do titulo executivo extrajudicial que, apOs o transito
ern julgado, sett encaminhado a Procuradoria Geral de Justica, juntamente corn ccipia
de todo o processado, para as providdncias relativas a sua execucao.

§ 9 °. Ato normativo disciplinar y a forma e procedimento da imputacdo de
debito.

Art. 236. Quando o responsdvel for julgado em dêbito, poderd ainda ser-
the aplicada multa de ate cem por cento do valor do dano causado ao erdrio.

CAPITULO III
DA IMPUTACAO DE MULTA

Art. 237. Sempre que nos processos em tramitacao no Tribunal for
constatada conduta sujeita a multa, tipificada na Lei Organica, o ato que os julgar ou
apreciar, determinara a instauracao do processo de imputacao de multa, do qual
constarâ a qualificacao do agente, o dispositivo legal violado, o resumo da conduta e o
quantum da multa, no valor mâximo de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), observando-se os
percentuais seguintes, aos responsdveis por:

I - contas apreciadas corn parecer pela aprovacao corn ressalva, na
forma do inciso II do § 5° do artigo 6° da Lei Organica, de um a cinco por cento;

II - contas apreciadas corn parecer pela rejeicao, na forma do inciso III do
§ 5° do artigo 6° da Lei Organica, de tits a vinte por cento;

III - contas julgadas regulares corn ressalva, na forma do inciso II do
artigo 11 da Lei Organica, de urn a cinco por cento;

IV - contas julgadas irregulares, na forma do inciso III do art. 11 da Lei
Organica, de trds a vinte por cento;

V - atraso injustificado ou nao envio da prestacao de contas de gestao ou
de governo:

um mes;

dois meses;

tits meses;

quatro meses;

urn por cento para as contas corn atraso de ate quinze dias;
dois por cento para as contas corn atraso de mais de quinze dias ate

quatro por cento para as contas corn atraso de mais de urn més ate

seis por cento para as contas corn atraso de mais de dois meses ate

e) dez por cento para as contas corn atraso de mais de tits meses ate

quinze por cento para as contas corn atraso de mais de quatro meses
ate cinco meses;

vinte por cento para as contas corn atraso acima de cinco meses;

VI - nao promover a instauracao de tomada de contas, nos termos do
artigo 15 da Lei Organica, de cinco a trinta por cento;

VII - interpor Embargos junto ao Tribunal jul•s manifestadamente
ProtelatOrios, de dois a quinze por cento;
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VIII - praticar ato de gestdo ilegal, ilegitimo ou antieconOmico, de urn a
cincpenta por cento;

IX - infringir ato regulamentar, em especial, de natureza contAbil,
financei ra , orcamentaria, operacional ou patrimonial, de urn a cincpenta por cento;

X - descumprir o prazo fixado, sem causa justificada, para providAncia
determinada pelo Relator ou pelo Tribunal, de cinco a cinqiienta por cento;

XI - obstruir o Iivre exercicio das auditorias e inspecOes determinadas, de
cinglienta a cem por cento, levando-se em conta o nUmero de habitantes do municipio;

XII - sonegar processo, documento ou informacAo, em auditoria ou
idspecão realizada pelo Tribunal, de vinte a cem por cento;

XIII - atrasar injustificadamente o encaminhamento de documentos e/ou
informacties solicitadas pelo Tribunal, de dois a dez por cento;

XIV - descumprir ato normativo de carAter geral expedido pelo Tribunal,
de urn a cinglienta por cento;

XV - deixar de envier ao Tribunal o RelatOrio Resumido da ExecucAo
OrgamentAria no prazo estabelecido no inciso I do artigo 8° da Lei Organica:

meio por cento para atraso de ate urn més;
urn por cento para atraso de mais de urn nib's ate dois meses;
dois por cento para atraso de mais de dois meses ate tits meses;
quatro por cento pare atraso de mais de tits meses ate quatro meses;
oito por cento para atraso de mais de quatro meses ate cinco meses;

quinze por cento para atraso acima de cinco meses;

XVI -	 deixar de observer no processo licitatOrio, formalidade
determinada em lei, podendo ser aplicada aos membros da Comissào de LicitacAo, ao
Pregoeiro, ao emitente do parecer tecnico ou juridico e ao gestor, de urn a cinqiienta por
cento;

XVII - deixar de encaminhar pare registro os atos relativos ao concurso
PUblico e os expedientes de admissäo de pessoal, aposentadoria e pensOes, nos prazos
previstos em ato normativo do Tribunal, recaindo na pessoa do agente pirblico
responsavel ou diretor	 de instituto previdenciArio, quando for o caso, por cada
expediente ndo encaminhado, de urn a tits por cento;

XVIII - deixar de reter ou nao repassar recursos financeiros consignados
a que esteja obrigado em virtude de lei, de cinco a cinqUenta por cento;

XIX - deixar de cumprir determinacties expedidas por meio de atos
normativos do Tribunal e/ou os procedimentos legais de natureza contAbil, recaindo na
Pessoa do responsAvel pelo servico de contabilidade, de urn a cinqUenta por cento;

XX - deixar de cumprir determinacties expedidas por meio de atos
normativos do Tribunal e/ou os procedimentos legais de natureza juridica, recaindo na
Pessoa do responsAvel pelo servico de assessoria juridica, de urn a cinqiienta por cento;

XXI - declarer a dispensa ou a inexigibilidade de licitacão fora das
hiPOteses previstas em lei, ou deixar de observer as formalidades legais pertinentes
lisPensa ou a inexigibilidade, de urn a cinqiienta por cento;
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XXII - fraudar o carâter competitivo do procedimento licitatOrio, de dez a
of por cento;

XXIII - afastar ou procurar afastar licitante por meio de sonegacao de
documentos necesstrios para participacao no certame, de dez a cem por cento.

§ 1°. A multa de que trata o caput sera atualizada, periodicamente,
mediante ato normativo do Tribunal, corn base na variacao da infiacao acumulada no
period°, pelo indice utilizado para atualizacao dos crêditos tributarios do Estado de
Goias.

§ 2°. 0 percentual das multas previstas no item V sera reduzido em
cioqiienta por cento para os gestores da administracao indireta, regimes prOprios de
previdancia e demais fundos de natureza contabil.

§ 3°. 0 Tribunal podera aplicar multa diaria de meio por cento do valor
fixado no caput deste artigo ao responsavel pelo nao cumprimento de determinacao
expedida pelo Tribunal Pleno.

§ 4°. Sera admitido o parcelamento da multa, em ate vinte e quatro
vezes, ao imputado que demonstrar a incompatibilidade de seu valor corn os seus
rendimentos, devendo, para tanto, efetuar:

I - requerimento dirigido ao Presidente do Tribunal, devidamente
protocolizado;

II - juntada de cOpia de comprovante de rendimentos mensais;

III - juntada de cOpia da Ultima declaracao do IRRF.

§ 5°. 0 Tribunal deixard de imputar multa quando, na hipOtese dos
incisos I e III deste artigo, a ressalva tiver natureza de alerta ou recomendacao, bem
como quando a faiha for considerada insignificante.

§ 6°. Nos casos em que ficar comprovada a inadequacao da multa
aplicada, o Tribunal podera revs-la, de oficio.

§ 7°. Apurado o valor da multa, acrescido de atualizacao monetaria,
inclusive juros moratOrios, dar-se-6 abertura de vista dos autos ao responsavel, para
apresentacão de defesa, em especial quanto a autoria e ao valor ou recolhimento da
eiportancia apontada.

§ 8°. Ato normativo disciplinary a forma e procedimento da imputacao de
multa.

Art. 238. 0 valor da multa aplicada pelo Tribunal, quando pago ap ps o
feu vencimento, sera atualizado monetariamente na data do efetivo pagamento, pelo
Mice utilizado pelo Governo Estadual para correcao de seus crêditos tributdrios.

Art. 239. 0 Tribunal aplicard a multa prevista no art. 5° da Lei federal n°
10.028, de 19 de outubro de 2000, no valor de 30% dos vencimentos anuais do agente
que praticar as seguintes infracOes administrativas contra as leis de financas pUblicas:

I - deixar de divulgar e encaminhar ao Tribunal o RelatOrio de Gestao
Fiscal, nos prazos e condictles estabelecidos no art. 55 da Lei Complementar n. 101/00;

II - propor lei de diretrizes orcamentaria anual que ao contenha as
Thetas fiscais, na forma do art. 4° da Lei Complementar n. 101/0
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III - deixar de expedir ato determinando a limitacao de empenho e
movimentacao financeira, nos casos e condicOes estabelecidas no artigo 9° da Lei
complementar n. 101/00;

IV - deixar de ordenar ou de promover, na forma e nos prazos
estabelecidos no artigo 23 da Lei Complementar n. 101/00, a execucao de medida para
a reducao do montante da despesa total corn pessoal que houver excedido o limite
maxim° de reparticao por Poder.

CAPITULO IV
DAS OUTRAS SANOES

Art. 240. Sem prejuizo das sanceles previstas nos artigos. 45 e 47-A da
Lei Organica e das penalidades administrativas aplicAveis pelas autoridades
competentes, por irregularidades constatadas pelo Tribunal, sempre que este, por
maioria absoluta de seus membros, considerar grave a infracao cometida, o responsAvel
poderA ser declarado inabilitado, por urn periodo que variarA de cinco a oito anos, para o
exercicio de cargo em comissao ou funcao de confianca no ambito da Administracao
Ptiblica municipal.

§ 1°. 0 Tribunal deliberart primeiramente sobre a gravidade da infracao.

§ 2°. Se considerada grave, por maioria absoluta de seus membros, o
Tribunal decidirt sobre o period° de inabilitacao a que ficarA sujeito o responsAvel.

§ 3°. Aplicada a sari* referida no caput, o Tribunal comunicarA a
decisao ao responsAvel e a autoridade competente para cumprimento dessa medida.

Art. 241. Verificada a ocorrancia de fraude comprovada a licitacao, o
Tribunal declarard a inidoneidade do licitante fraudador para participar, por ate cinco
anos, de licitacao na Administracao PUblica municipal.

Art. 242. 0 Tribunal manterd cadastro especifico das sant:5es aplicadas
corn fundamento nos artigos 235, 237, 239 e 240 deste Regimento, observadas as
prescricifies legais a esse respeito.

CAPITULO V
DAS MEDIDAS CAUTELARES

Art. 243. No inicio ou no curso de qualquer apuracao de irregularidades
cometidas, o Tribunal, por sugestao dos Conselheiros, dos Auditores, dos Auditores-
Substitutos, da equipe de fiscalizacao ou a requerimento do Ministêrio PUblico de
Contas, poderA determinar, cautelarmente, o afastamento temporArio do responsAvel, se
constatados inclicios suficientes de que, prosseguindo no exercicio de suas funcOes,
Possa retardar ou dificultar a realizacao de auditoria ou inspecao, causar novos danos ao
ererio ou inviabilizar o seu ressarcimento.

ParAgrafo Onico. Sert solidariamente responsAvel a autoridade superior
competente que, no prazo fixado pelo Tribunal, deixar de atender a determinacao
Prevista no caput.

Art. 244. Nas mesmas circunstancias do artigo 243, poderA o Tribunal,
SeM prejuizo das medidas previstas nos artigos 235, 237, 239 2 	 ., este Regimento,
decretar, por prazo nä° superior a urn ano, a indisponibilidade 	 do responsAvel,
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tsotos quantos considerados bastantes para garantir o ressarcimento dos danos em
ipuracao.

Art. 245. 0 Tribunal poderd solicitar, por intermedio do Ministario
Estadual, a Procuradoria do Municipio ou, conforme o caso, aos dirigentes das entidades

Ihes sejam jurisdicionadas, as medidas necessarias ao arresto dos bens dos
fespons6 veis julgados em dèbito, devendo ser ouvido quanto a liberacao dos bens
arrestados e sua restituicao.

Art. 246. 0 Tribunal Pleno ou o relator, em caso de urgencia, de fundado
receio de grave lesao ao erario ou a direito alheio, ou de risco de ineficacia da decisao
de merito, podera, de officio ou mediante provocacao, adotar medida cautelar, corn ou
sem a pravia oitiva da parte, determinando, entre outras providancias, a suspensao do
sto ou do procedimento impugnado, ate que o Tribunal decida sobre o mêrito da questa()
suscitada.

§ 1°. A adocao de medida cautelar sera iniciada mediante a autuacao de
procedimento especifico, contendo a instrucao minima necessaria e, se for o caso, a
diva da Auditoria especializada e do Ministerio PUblico de Contas.

§ 2°. 0 despacho do Relator sett submetido a apreciagao do Tribunal
Plano na primeira sessao tacnico-administrativa subsecpente, que se manifestara
mediante resolucao.

§ 3°. Se o Tribunal Pleno ou o relator entender que, antes de ser adotada
a medida cautelar, deva o responsdvel ser ouvido, o prazo para a resposta sell de ate
cinco dias

§ 4°. A decisao do Tribunal Pleno ou do relator que adotar a medida
cautelar determinard tamb6m a oitiva da parte, para que se pronuncie em ate quinze
dias, ressalvada a hip6tese do § 3° deste artigo.

§ 5°. Nas hipOteses de que trata este artigo, as devidas notificacOes e
demais comunicacOes do Tribunal e, quando for o caso, a resposta do responsdvel ou
interessado poderao ser feitas pessoalmente ou encaminhadas por telegrama, fac-simile
ou e-mail ou outro meio eletrOnico, sempre corn confirmacao de recebimento, corn
posterior remessa do original, no prazo de ate cinco dias, iniciando-se a contagem do
prazo a partir da mencionada confirmacao do recebimento.

§ 6°. A medida cautelar de que trata este artigo pode ser revista pelo
Tribunal Pleno, por propositura do Conselheiro que a tiver adotado.

TITULO XI
DAS DELIBERACOES DO TRIBUNAL (Art. 247)

Art. 247. As deliberacOes do Tribunal Pleno e, no que couber, das
Camaras, telt() a forma de:

I - instrucao normativa quando se tratar de disciplinamento de matêria
que envolva os jurisdicionados e levard a sigla IN;

II - resolucao administrativa, corn a sigla de RA, quando se tratar de:
a) aprovacão do Regimento Interno, de ato d Odor da estrutura,

atribuicOes e funcionamento do Tribunal e das suas unidades• 
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b) outras matêrias de natureza administrativa interna que, a critêrio do
Tribunal, devam revestir-se dessa forma;

III - resolucao consulta, corn a sigla RC, quando se tratar de reposta a
questionamentos formulados acerca de matêria de sua competdricia;

IV - decisao normativa, corn a sigla DN, quando se tratar de fixacao de
criterio ou orientacao ao corpo têcnico do Tribunal;

V - parecer prêvio, corn a sigla PP, quando se tratar de apreciacdo de
contas de governo anualmente prestadas pelo Chefe do Poder Executivo municipal;

VI - acOrddo, corn a sigla AC, quando se tratar de julgamento proferido
pelas CAmaras e pelo Tribunal Pleno;

VII - resolucao simples, corn a sigla RS, quando se tratar de registro para
fim de acompanhamento;

VIII - resolucao de imputacao de debito, corn a sigla RID;
IX - resolucão anulategia de debito, corn a sigla RAD;
X - resolucao de imputacäo de multa, corn a sigla RIM;
XI - resolucâo anulatenia de multa, corn a sigla RAM;

TiTULO XII
DOS PREJULGADOS (Arts. 248 a 253)

Art. 248. 0 prejulgado sett constituido de principios, teses, solucties,
precedentes e entendimentos, adotados reiteradamente pelo Tribunal, ao deliberar sobre
assuntos ou matêrias de sua jurisdicão e competência.

Art. 249. Na enumeracao do prejulgado, a cargo da unidade responstvel
pelo secretariado das sesseies do Tribunal, sera adotada numeracao de referdncia, aos
quais se seguirt a mencao dos dispositivos legais e dos julgados em que se
fundamentam.

Art. 250. Poder6 ser incluido, revisto, revogado ou restabelecido, no
prejulgado, qualquer entendimento, mediante aprovacao pela maioria absoluta dos
Conselheiros.

Art. 251. Ficarão vagos, corn nota de cancelamento, os nOrneros dos
prejulgados que o Tribunal revogar, conservando os memos nirmeros os que forem
apenas modificados, fazendo-se a ressalva correspondente.

Art. 252. 0 prejulgado e suas alteracOes sera° publicados no Boletim
Eletrelnico do Tribunal de Contas dos Municipios, na Internet, e no Informe TCM.

Art. 253. A citacao do prejulgamento sera feita pelo ninnero
correspondente e dispensard, perante o Tribunal, a indicacâo de decisties no mesmo
sentido
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Regimento Interno - R.A. 007312009
TITULO XIII - DA ALTERACAO DO REGIMENTO INTERNO

TITULO XIII
DA ALTERAcAo DO REGIMENTO INTERNO (Arts. 254 a 260)

Art. 254. A aprovacao e alteracäo do Regimento Interno do Tribunal
serao feitas por meio de resolucao administrativa, observada a maioria absoluta dos
Conseiheiros.

Paragrafo Unico. A aprovacao e as alteracOes do Regimento Interno
seri° publicadas no Informe TCM e no site do Tribunal na Internet, Orgaos de divulgacao
oficial dos atos desta Corte.

Art. 255. 0 Regimento Interno poderd ser reformado mediante:

I - emenda, para suprimir, acrescentar ou modificar disposicOes;

II - revisao, visando a modificacao total ou de parte ampla do Regimento.

Art. 256. A iniciativa do projeto sere do Presidente ou dos demais
Conselheiros, devendo conter, em qualquer caso, suas justificativas.

Art. 257. 0 projeto, corn a respectiva justificativa, ap6s autuado, sere
distribuido a urn Relator, encaminhando-se cOpia aos demais Conseiheiros, aos
Auditores e aos Procuradores de Contas.

Art. 258. Os Conseiheiros, Auditores e os Procuradores de Contas
poderao apresentar emendas ao projeto, encaminhadas diretamente ao Relator, em ate
dez dias apOs o recebimento da cOpia do projeto.

§ 1°. Findo o prazo estabelecido no caput deste artigo o Relator tere
vinte dias para emitir parecer sobre as emendas e incorporar ao projeto as que julgar
procedentes, bem como formular as razOes pelas quais opina por sua rejeicao parcial ou
total, e determinar a inclusao do processo em pauta para discussao e votacao.

§ 2°. 0 Relator devere encaminhar aos Conseiheiros, Auditores e
Procuradores de Contas, corn a antecedencia minima de setenta e duas horas a
realizacao da sessao de discussao e votacao, c6pia do projeto consolidado.

Art. 259. Aprovado o projeto, clar-lhe-6 o Relator redacao final
submetendo-o ao Tribunal Pleno na sessao.

Paragrafo &rico. Somente sera° admitidas alteracOes na redacao final
Para evitar incorrecOes gramaticais.

Art. 260. Aprovada a revisao do Regimento, este devere ser republicado
corn as alteracOes, na Integra.

Paragrafo tanico. As emendas ao Regimento poderao ser publicadas
individualmente.
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TITULO XIV - DAS DISPOSICOES GERAIS E TRANSITORIAS

TITULO XIV
DAS DISPOSICOES GERAIS E TRANSITORIAS (Arts. 261 a 274)

Art. 261. 0 Tribunal conceders aos seus servidores ferias coletivas, em
period° de quinze dias cada, nos meses de janeiro e julho, sendo que, no ma's de janeiro
inicia-se o gozo no primeiro dia 6til do ano, e em julho, na primeira segunda-feira
subseqUente ao dia dez.

§ 1°. Durante os dois periodos de ferias coletivas o Tribunal adotara o
regime de plantao, mediante prêvia escala de plantonistas, baixada pelo Presidente.

§ 2°. As fdrias dos servidores plantonistas serao oportunamente fixadas
por ato do Presidente.

Art. 262. Funciona junto ao Tribunal Pleno o Grupo Têcnico - GT, de
natureza consultiva, tendo por objetivo estudos têcnicos e juridicos relacionados corn a
competência do Tribunal e a elaboracao de instrucOes tdcnicas e outros documentos
pertinentes.

§ 1°. 0 Grupo Tecnico compOe-se dos seguintes membros permanentes:
os Auditores, o Diretor de Planejamento e Sistemas, urn representante da Presidancia e
um Procurador de Contas ou servidor lotado no Ministêrio Riblico de Contas.

§ 2°. Ato normativo regulamentard o funcionamento do Grupo Tecnico.

Art. 263. 0 Tribunal poderd firmar acordo de cooperacao corn entidades
governamentais da Uniao, dos Estados, dos Municipios, do Distrito Federal e corn
entidades civis, objetivando o intercambio de informacties que visem ao aprimoramento
dos sistemas de controle e de fiscalizacao, ao treinamento e ao aperfeicoamento de
pessoal.

Paragrafo tinico. Os acordos de cooperacao aprovados pelo Tribunal
Pleno serao assinados pelo Presidente do Tribunal.

Art. 264. As informacties pertinentes aos processos autuados no Tribunal
serao registradas em sistema informatizado, de modo a resguardar a confiabilidade dos
dados, observados criterios de padronizacao previamente estabelecidos em ato
normativo pr6prio.

Art. 265. 0 Tribunal utilizara meios informatizados para divulgar suas
instrucOes normativas, resolucties, pautas e atas de sessOes, tramitacao de processos,
dentre outros atos e expedientes de interesse p6blico.

Art. 266. 0 Tribunal mantera programa de estagio para estudantes de
nivel universitario ou profissionalizante.

Pardgrafo 6nico. 0 programa de estagio sera regulamentado por meio de
resolucao do Tribunal que definird, dentre outros, os critêrios de selecdo, ingresso,
avaliacao e atividades dos estagiarios, observando-se a legislacao aplicavel.
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Cons. Walter José-Rodrigues.

Presidente
Participantes da votagio:

Cons. Pa rnani wanda Ortegal

Relator

Garrido ssiva I

— ons. Pa • -odr. .es
. ,

de Freitas.
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Estado de Goias
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
Regimento Interno — R.A. 0073/2009
TITULO XIV — DAS DISPOSIOES FINAIS E TRANSITORIAS

Art. 267. As medalhas destinadas a reconhecer o mêrito de autoridades,
servidores pUblicos ou instituicOes serao concedidas pelo Tribunal na forma disciplinada
em ato normativo.

Art. 268. 0 Tribunal expedira normas regulamentares que se fizerem
necessaries ao seu funcionamento.

Art. 269. A divulgagäo dos atos processuais e administrativos do Tribunal
se dare por meio do Boletim EletrOnico na Internet, conforme o caso, tambêm no Informe
TCM.

Art. 270. A revisao regimental sera realizada ap6s um ano, contado da
data da publicagao do Regimento Interno.

Paragrafo Onico. 0 prazo previsto no caput deste artigo podera ser
prorrogado a critario do Tribunal Pleno.

Art. 271. Aplicam-se subsidiariamente no Tribunal as disposigaes do
COdigo de Processo Civil em vigor, no que couber e desde que compativeis con, a sua
Lei Organica e seus atos normativos do Tribunal.

Art. 272. 0 cadastramento dos chefes de governo, gestores ou
responsaveis de que trata o art. 2° da Lei Organica do Tribunal sera realizado
previamente ao envio das prestagOes de contas e na forma estabelecida em ato
normativo pr6prio.

Art. 273. Os orgaos centrais de controle interno dos municipios deverao
observar as normas constitucionais e legais reguladoras da espêcie, em especial os
artigos 57 a 60 da Lei Organica do Tribunal, bem como os regramentos emanados de
seus atos normativos.

Art. 274. Revogam-se as disposigOes em contrario, especialmente o
Regimento Interno anterior.

Art. 274. Esta Resolucao entrara em vigor na data de sua publicacao.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, em Goiania aos 21 dias do
ft* de outubro de 2009.
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