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Estado de Goias 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 

RESOLKAO ADMINISTRATIVA - RA n. 
00 16211? 

"DispOe sabre criterios para elaboracao da 

relacao dos chefes de governo, gestores 

municipais, e demais responsaveis pela 

administracao de dinheiros, bens e valores 

pUblicos, a ser encaminhada pelo TCM ao 

Tribunal Regional Eleitoral, no ano ern que 

• 	 se realizarem eleicOes." 

0 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, no 

uso de suas atribuigees legais e regimentais e. 

Considerando quo, pela combinacao dos artigos 11, § 5° da Lei n. 9.504/97, 1°, 

inc, apnea "g" da Lei Complementar n. 064/90; 1°, inc. XXVI, da Lei n. 15.958107 e 1°, 

inc. XXVI do Regimento interno, compete a este Tribunal disponibilizar para o Tribunal 

Regional Eleitoral a relacao dos agentes pUblicas que tivera7suas contas corn parecer 

peia rejeicao ou julgadas irregulares; 

Considerando que este Tribunal, mediante Resolucao Administrativa — RA n. 

40 	 016/06, estabeleceu as criterios para elaboracao da citada retacao, que foi 

encaminhada ao Tribunal Regional Eteitoral para as pleitos de 2006, 2008 e 2010; 

Considerando que a Lei Complementar n. 135/10 — Lei da Ficha Limpa - alterou 

dispositivos da Lei Complementar n. 064/90, mormente no que diz: respeito ao art. 1 

inc. I, alinea inclusive alongando o prazo da inelegibilidade de cinco para alto anos 

para as gestores que tiveram seas contas relativas ao exercicio de cargos ou funcbes 

publicas corn parecer pela rejeicao ou julgadas irregulares pelo orgao competente; 

Considerando que, apps a edicao da RA n. 016/06, foi editada a Lei n. 

15.958/0 7 — Lei Organica do TCM, que nos seus artigos 6°, § 7° e 11, § 4° definem 



regulamentacao acerca da questa° em foco, 

RESOLVE 
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RESOLKAO ADM NISTRATIVA - RA n. 	 00 16 	 12 

coma transit° em julgado o Parecer Previa e a Acorciao sabre as quaffs nao mais 

caliberinterposicao do Recurso Ordinario; 

Considerando que a LOTCM , nos seus artigos 39, 40 e 41, e o Regiment° 

Intern° nos artigos 218, 222, e 226, estabelecem que sabre as decisOes do Tribunal 

cabem as recursos de Embargos de Declaracao, Embargos de Divergencia e Recurso 

Ordinario, respectivamente, tendo os mesmos efeito suspensive para cumprirnento da 

decisao e para interposicao dos demais recursos previstos; 

Considerando, aind a , que a LOTCM e a Regiment° Intern°, respectivamente 

,os artigos 42 e 227, estabelecem que a Recurso de Revisao tem natureza de acao 

rescisoria, sem efeito suspensivo: 

Considerando ainda que o art. 12, inc. III, alinea "a" da LOTCM e a art. 173, 

inc. III, alinea "a" do Regimento Intern° consideram que a amissao no dever de prestas 

as contas de gestao importa na irregularidade das mesmas; 

Considerando que, dessa forma, existe a necessidade de se expedir nova 

Art. 1'. Estabelecer que, para efeito do disposto no art. 11, § 5°, da Lei Federal 

• 	 n. 9.504/97 e do disposto no art. 1°, inc. 1, alinea "g", da Lei Complementar n. 64/90, a 

Presi - /al 	

aria (,, 	

cia do Tribunal dever a disponibilizar ao Tribunal Regional Eleitoral ate o dia 5 

.,ci co) de julho do 	 em que se realizarem as eleicoes, relacao dos agentes pOblicos 

/ que, nos 8 (alto) anos anteriores a realizacao do pleito: 

I — tiveram suas contas de gestao relativas ao exercicio de cargos ou funcbes 

publicas julgadas irregulares pelo Tribunal; 

II — tiveram suas contas de govern° recebido a Parecer Previo do Tribunal 

recomendando a rejeicao; 

Ill — foram objeto de Tomada de Contas Especialdesde que já apreciada por 

este Tribunal; 
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Estado de Goias 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICiPIOS 

RESOLKAO ADMINISTRATIVA RA n. 
OL i62/12 

§ 1'. Nao sera incluido na mencionada relacao o nome do agente public() 

re ponsavel por conta de gestao ju gada irregular ou conta de governo corn Parecer 

Previa pela rejetcao: 

a) que tenha sido objeto de interposicao de Recurs° Ordinario, ainda em 

tramitacao no Tribunal, corn expressa declaracao da sua admissibilidade emitida pela 

Presidencia; 

b) que tenha sido objeto de interposicao de Embargos de Declaracao ou de 

Divergencia, sobre o Parecer Previa ou Acarciao originariamente ernitido sobre as 

contas prestadas ou tomadas, ou, ainda, sobre a decisao expedida em sede de 

Recurs() Ordinario, corn expressa declaracao da admissibilidade pela Presidencia e 

ainda em tramitacao no Tribunal: 

c) cujo prazo para interposicao de Recurso Ordinario ou dos embargos citados 

na alinea "b" deste artigo, nao tenha expirado ate 31 de main de 2012; 

§2°. Nao constarao da relacao os agentes publicos responsaveis por contas de 

governo ou de gestao cujos recursos ou embargos estejam em tramitacao em 

31/05/2012, mas que venham a receber o parecer pela aprovacao ou sejam julgadas 

regulares antes da homologacao da relaco pelo Tribunal 

3 0  0 termo inicial para a contagem retroativa do period° de 08 (oito) anos 

prey s o no caput é 0 dia da eleicao; 

Art. 2°. Podera constar da relacao o nome de agentes Oblicos conforme outros 

priterios constantes das requisicOes feitas a esta Corte de Contas pelo Tribunal 

Regional Eleitoral e/ou pelo vlinisterio PUblico Eleitoral. 

Art. 3°. Compete a Superintendencia de Secretaria do Tribunal a coordenacao 

dos trabalhos de elaboracao da relacao de que trata esta resolugao, corn o apoio da 

Diretoria de Planejamento e implementacao de Sistemas, da Superintendencia de 

Informatica e da Assessoria Especial de Acompanhamento de Processos, devendo ser 



-Cons. Sebastiao Monteiro. 3 - Cons. Virmcncfes Cruvinel. 

Conselheiros participantes da votacao: 

.Cons. Paulo 
Rola 

nda Ortegal. 	 - Cons. fassiv nt de Oliveira 

Estado de Goias 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICiPIOS 

VIOROUOitit OE COMMAS 	 liKte4rEOS,   

RESOLKAO ADMINISTRATIVA RA n. 	

00 18 2 1 2 
encaminhada a Presidencia, corn antecedencia minima de 10 (dez) dias do prazo 

estabelecido no art. 1° deste ato. 

Paragrafo unico. Devera ser indicado na relacao o nome completo do agente 

pCib ico corn respectivo orgao, o periodo das contas, o numero e a data da decisao 

(Parecer Previo ou Acardao) exarada pelo Tribunal. 

Art, 4°. Antes do envio ao Tribunal Regional Eleitoral, devera a relacao ser 

submetida a deliberacao do Tribunal Reno. 

Art. 	 Esta resolucao en rara ern vigor na data de sua aprovacao, revogando- 

se as disposicOes em contrario, especialmente a Resolucao Administrativa — RA n. 

016/06. de 28.06.2006. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICiPIOS, em Goiania, em 0 6 JUN 7U1z        

Con sa, aria TeFesa F. Garrido. 
Presidente  

onor Cruvinel de Oliveira 	 6 - Cons. Francisco Ramos. 

Fui Presente: 
	

Ministerio F&blico 	 ontas 
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