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RESOLUDÃO ADMINISTRATIVA N° 0 0 0 i 6 1 0 9
Dispde sobre a composted° e funcionamento do
Grupo Tercnico.

0 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, no use de
suss atribuigOes legais e regimentais,

Considerando a necessidade de estabelecer critérios inerentes ao funcionamento e aos
trabalhos a serem desenvolvidos pelo Grupo Tecnico do Tribunal, e

Considerando a necessidade de elaboragao de documentos apropriados, corn vistas a dar
efetividade as decisOes, bem como a padronizagao de procedimentos e entendimentos emanados do
prOprio Grupo Tecnico,

RESOLVE

Art. 1 ° Constituir o Grupo Tecnico do Tribunal, tendo por objetivo a discussao
de assuntos têcnicos de interesse do Tribunal e a elaboragao de documentos pertinentes.

Art. 2° -	 0 Grupo Tecnico compOe-se dos seguintes membros permanentes. os
Auditores, urn representante da Presidencia, o Diretor Tecnico de Planejamento e Sistemas e, ainda, a
critério do Procurador Geral, urn Procurador de Contas ou urn servidor lotado no Ministdrio Pablico de
Contas.

§ 10 - A coordenagao dos trabalhos ficarA a cargo do Coordenador e, na sua ausencia,
do Coordenador Substituto, e , na falta deste, do membro mais antigo no TCM presente na reuniao.

§ 2° - As fungOes de Coordenador sera() exercidas por Auditor e a de Coordenador
Substituto sera exercida por membro permanente, todos corn mandato de urn ano, coincidente com o ano
civil, a serem escoihidos em voto aberto, ern reuniao realizada na primeira quinzena de dezembro de cada
ano, permitida uma Unica vez a recondueão por igual periodo.

§ 3° - Dependendo da natureza do assunto a ser discutido, outros servidores poderao ser
convidados para comparecer a reuniao, corn antecedencia minima de 01 (um) dia util, ou convocados pela
Presidencia.

DO FUNCIONAMENTO

Art. 3° -	 0 Grupo l'écnico reunir-se-a, ordinariamente, as quintas-feiras, no horArio
das 08:50 as 11:30 horas, na sala de reunifies, corn presenca obrigatbria para seus membros permanentes,
salvo motivo previamente justificado, a ser relatado em ata.

§ 1° - Coincidindo o Ultimo dia Atli do Ines corn a data da reuniao, esta poderA ser
transferida, a critério do Coordenador, para o dia util subsequente, no mesmo hordrio.

§ 2° - 0 Coordenador poderA alterar o dia e horario da reuniao ordinaria, na semana em
que Tao for possivel a sua realizagao como previsto no caput deste artigo.

§ 3° - O Coordenador poderA convocar reuniao extraordinAria, em data e horarios por,
ele detinidos, visando' a redugao da pauta ou a apreciagao de assunto urgente.

§ 4° - As alteragees de datas e hordrios das reunifies serao comunicadas por meio de e-
mail, corn antecedencia minima de 24 ( vinte e qu o) horas, salvo excepcionalidades que o impegam.
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§ 5° -	 As faiths dos membros permanentes as reunifies sera() objeto de levantamento
semestral a ser encaminhado ao Conselheiro-Corregedor que devera canter, obrigatoriamente, o nome do
membro permanente, a quantidade de faiths justificadas e injustificadas e os respectivos percentuais em
relagao a quantidade de reuniOes realizadas.

§ 6° -	 Sao caracterizadas como faltas justificadas, as ausencias:

I -	 em razao de servigos externos do Tribunal;

II -	 para participagao em atividades externas, pelo Tribunal;

III -	 por motivos de férias e licengas;

IV -	 por motivos de doenga;

V -	 decorrentes de outras situagOes, a critio do pr6prio grupo.

§ 70	
Sao caracterizadas como faltas injustificadas as ausências:

I -	 sem justificativas ao Coordenador;

II -	 auséncia da reuniao ou atraso, ainda que realizando tarefas no recinto do
Tribunal, por period° superior a metade de sua duragao prevista, salvo se por determinagao ou
convocaelo superior;

III -	 outras situacOes, a enteric) do pr6prio grupo.

Art. 4° -	 Nas reuniOes, em quaisquer votagOes, o direito a voto 6 assegurado
apenas aos membros permanentes, inclusive ao pr6prio Coordenador.

Art. 5° Compete ao Coordenador do Grupo Técnico:

I - coordenar os trabalhos;

II - representar o Grupo Tacnico e apresentar as suas decisfies e conclusees nas Sessoes
Tecnicas-Administrativas;

III - convidar servidor para participar de reuniao, nos termos do § 4° do art. 2°;

IV - elaborar a pauta da reuniao;

V - conferir e assinar a ata da reuniao;
VI - controlar a presenga dos membros permanentes e certificar as ausOncias justificadas

e injustificadas, registrando-as em ata;

VII - elaborar e apresentar ao Conselheiro-Corregedor, a cada semestre, a estatistica de
ausencias dos membros permanentes;

VIII - estabelecer e controlar o rodizio na formagao dos grupos de estudo e de
elaboragao de documentos;

IX - distribuir assuntos aos membros, para estudo e apresentagao nas reuniOes;
X - submeter a votagao as InstrugOes Tecnicas elaboradas, bem como de outros

documentos que estiverem sob apreciagao do grupo;

XI - encaminhar a Presidência os documentos contendo os entendimentos ou decisOes
emanadas do grupo, que, quando for o caso, serao submetidos a apreciagao do Plano;

XII - exercer fungOes sob outros aspectos, nao abordados nos incisos anteriores, desde
que relacionados corn o funcionamento e as atividades do Grupo T6cnico.

Art. 6° -	 Compete ao Coordenador Substituto substi it io Coordenador, em sua
ausencia, e executar as respectivas atribuigOes.
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Art. 7° -	 As reunifies sera() secretariadas pelo prOprio Coordenador ou par quem
0 9 7 6 / 9 9

ele indicar, dentre os membros permanentes do grupo.
§ 1° -	 Compete ao Secret:Arlo da reuniao a elaboracan da respectiva ata, a ser

apresentada ao Coordenador no prazo de 02 (dois) dias &els.
§ 2° -	 A ata sera assinada pelo Secretário e pelo Coordenador.

§ 3° -
	 Constard obrigatoriamente da ata a relagao dos membros permanentes

presentes, os ausentes justificados e os ausentes injustificados.
§ 4° -	 Caberd ao Coordenador a divulgacao das pautas e das atas das reunifies, por e-

mail, pars os membros permanentes, disponibilizando-as na rede do Tribunal, na pasta "F\Grupo
TêcnicoUtas" em arquivo "pdf", apOs sua aprovacao.

§ 50 _	 As atas ficarao sob a guarda e arquivo da Biblioteca do Tribunal.

Art. 8° -	 A pauta da reuniao sera elaborada de forma a ser divulgada corn
antecedencia minima de um dia (ail, para os membros permanentes e para os convidados.

§ 1° -	 Cada assunto incluso na pauta recebera numeracao do tipo 'Tema - nnnn/aa'
(nUmero e ano), que sera. mantido ate sua retirada, seguido de uma descricao sucinta.

§ 2° -	 Os interessados na inclusao de assuntos na pauta da reuniao solicitarao ao
Coordenador, por escrito ou por e-mail, coin antecedencia minima de dois dias ateis da reuniao, sendo,
apes este prazo, incluidas na pauta da reuniao seguinte.

§ 30 _	 0 primeiro assunto a ser discutido na ordem do dia sera a aprovacao da ata da
reuniao anterior.

§ 4° -	 0 segundo assunto a ser discutido sera, a aceitabilidade de inclusao dos novos
assuntos na pauta da reuniao.

§ 5° -
	 Ter8o prioridade as discussees sabre os pareceres em processos de consulta,

quando encaminhados para apreciacäo do Grupo Tecnico.
§ 6° -	 Nao se admitira discussao de qualquer assunto nao incluido previamente na

pauta, exceto em caso de extrema urgencia, quando a inclusao se sujeitard a deliberacao do prOprio grupo.
§ 7° -	 Terao	 prioridade as discussees acerca das materias de interesse dos

Conselheiros, que deverao ser enviadas a Presidencia para serem incluidas na pauta da sess8o tecnica -
administrativa, na qual havera a manifestacao dos Conselheiros pelo envio destas ao Grupo Tecnico.

Art. 9° -	 Os trabalhos no ambito do Grupo Tecnico serao, em regra, elaborados
por um de seus membros permanentes, podendo formarem-se grupos de no maxima tres componentes,
escolhidos pelo Coordenador, em regra pelo sistema de rodizio, recaindo tal escolha, quando for o caso,
sobre aquele cuja vez tenha sido passada, devido a sua ausencia.

§ 1° -	 Em casos excepcionais que demandem um grupo maior, o Coordenador, a seu
juizo, poderd constituf-lo.

§ 2° -	 Em casos em que a especificidade do assunto assim o demandar, o
Coordenador, a seu juizo, podera formar grupo independentemente do rodizio estabelecido.

§ 30 - Quando o grupo entender conveniente, o Coordenador poderd solicitar a
Presidencia do Tribunal a designagao de servidor ou comissao, que nao seja membro do Grupo Tecnico,
para a realizacao de estudos e pesquisas ou elaboracao de documentos.

Art. 10 -	 Ap6s a discussao, o Grupo Tecnico elaborard minuta de decisao
plendria ou de ato normative ou administrativo, para apreciacao do Pleno.

DO QUORUM
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3 - Cons.' Laria

5 — Cons. Pa

Fui presente:

a, -
arrido.	 es Cruvinel

odrigues de reitas.

, Procurador Genii de Contas.

Presidente: Cons. Walter Josè Rodrigues

Participantes da votacao:

1 — Cons.P Ernani M. Ortega]. eira.

6'-	 e astido Monteiro.

Estado de Goias
Tribunal de Contas dos Municipios

F1s.

11111••••••• Mae MS          
,r•

0 0 7 5	 9
Art. 11 - As reuniOes realizar-se-Ao corn a presenca minima de metade dos membros

permanentes e as decisaes serdo tomadas por maioria de votos dos membros permanentes presentes.
Parigrafo Unico — As deciseles, sujeitas a apreciacdo do Pleno nas SecOes Tecnicas-

Administrativas do Tribunal, aprovadas em votacdo no Grupo Tecnico por, no minimo, sete dos membros
permanentes, serdo apresentadas apenas em sua versdo majoritaria e, nos demais casos, acrescida das
minoritarias.

Art. 12 - Esta Reso]ucão entra em vigor em 01 de janeiro de 2010, revogando-se, em
todo o seu teor, a Resolucdo Administrativa n o 0014/06.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICiPIOS, em Goiania, aos 02	 DEL 2%9
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