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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA RA Nº 00174/2013 

Processo n°: 08654/13 

Órgão: Tribunal de Contas dos Municípios 

Assunto: Representação 

Representante: Regis Gonçalves Leite - Procurador-Geral de Contas 

REPRESENTAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA. 
PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. EFICÁCIA 
ERGA OMNES. EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA. 
DISPOSITIVO QUESTIONADO. APLICAÇÃO IMEDIATA. 
ARQUIVAMENTO. DETERMINAÇÕES. 
1. O indeferimento da cautelar em ação direta de 
inconstitucionalidade não possui eficácia erga omnes e nem efeito 
vinculante, possibilitando a aplicação imediata de dispositivo de Lei 
Estadual sobre promoção na carreira de servidor público, sem 
interpretações restritivas. 
2. Determinações. 

Trata-se de Representação formulada pelo senhor Regis Gonçalves 

Leite, Procurador-Geral do Ministério Público junto a este Tribunal de Contas dos 

Municípios, no sentido de que seja editada Resolução Administrativa para 

reconhecer a inaplicabilidade do art. 25, § 5º, da Lei Estadual nº 16.894/10, com as 

modificações introduzidas pela Lei Estadual nº 17.501/11, por entender que este 

dispositivo viola os princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, 

preconizados no art. 5º, caput, da Constituição Federal, apresentando os seguintes 

requerimentos alternativos: 

a) seja editada resolução administrativa, nos termos do art. 247, II, 

“b”, do Regimento Interno desta Casa e da Súmula nº 347 do STF, para reconhecer 

a inaplicabilidade do art. 25, § 5º, do PCS, em face de violação aos princípios da 

isonomia e da impessoalidade; 

b) no caso de não acolhimento da proposta expressa no item “a”, 

acima, subsidiariamente, seja editada resolução administrativa com vistas a 

reconhecer a aplicabilidade do art. 25, § 5º, do PCS apenas no que tange aos 

servidores com experiência obtida em atividades finalísticas, exclusivamente em 

órgãos de controle externo, de modo que, mesmo para ex-ocupantes de cargos ou 
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funções de coordenação, chefia e direção, seja imprescindível a relação direta com 

as atividades finalísticas, excluindo-se, portanto, aqueles relacionados à área meio. 

 Considerando que o Procurador-Geral de Contas, no Parecer nº 

3184/2013, se opôs ao Despacho nº 3983/13, por entender que a decisão de 

arquivamento é competência do Colegiado desta Corte de Contas, nos termos do 

art. 205 e 208, parágrafo único, do Regimento Interno; que o objeto da referida ADI 

não abrange integralmente os requerimentos promovidos nesta Representação; e 

que o pleito contido nestes autos não prejudica o deferimento de promoções para os 

servidores que não são abrangidos pelo art. 25, § 5º, da Lei Estadual nº 16.894/10, 

acrescido pela Lei Estadual nº 17.501/11, propondo as seguintes soluções: 

a) seja reconhecida a incompetência para o arquivamento do feito por 

decisão monocrática, devendo o processo ser submetido ao julgamento pelo Pleno; 

b) seja considerada procedente a representação ou, 

subsidiariamente, procedente em parte apenas para atender ao pedido no item “b” 

da exordial, reconhecendo-se a inexistência de obstáculo diante da ADI nº 

201292618876; 

c) seja reconhecida a relação de prejudicialidade entre a presente 

representação e o deferimento das promoções cujo fundamento resida no art. 25, 

§5º, da Lei Estadual nº 16.894/10, notadamente as arroladas no art. 4º da proposta 

de resolução administrativa objeto do Processo nº 10356/13, bem como a ausência 

de óbice processual ao deferimento das demais promoções referidas no art. 2º 

daquela proposta. 

Considerando que o indeferimento da cautelar proposta pelo Ministério 

Público do Estado de Goiás na ADI nº 201292618876 não possui eficácia erga 

omnes e nem efeito vinculante; 

Considerando a revogação do Despacho nº 3983/13 que determinava o 

arquivamento destes autos. 

2. Após, vistos, relatados e discutidos os presentes autos, resolvem os 

Conselheiros integrantes do Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 

de Goiás, nos termos expostos pela Conselheira Maria Teresa Garrido Santos: 
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I. RECONHECER a relação de prejudicialidade entre esta 

Representação e o deferimento das promoções concedidas aos servidores efetivos 

deste Tribunal de Contas pela Resolução Administrativa nº 163/2013, exarada no 

Processo nº 10356/13, ante a perda de objeto, conforme pleiteado pelo 

Representante no Parecer nº 3184/2013,  

II. DETERMINAR que este Tribunal de Contas aplique imediatamente o 

art. 25, § 5º, da Lei Estadual nº 16.894/10, acrescido pela Lei Estadual nº 17.501, de 

22.12.201, da forma como está escrito, sem interpretações restritivas. 

III. ENCAMINHAR ao Representante as cópias desta Resolução 

Administrativa, do Relatório e Proposta de Voto que a fundamenta, nos termos da 

Lei nº 15.958/2007 e do Regimento Interno; 

IV. DETERMINAR a publicação desta Resolução Administrativa, nos 

termos do artigo 101 da Lei nº 15.958/2007, para que surta os efeitos legais 

necessários; 

V. DETERMINAR o arquivamento desta Representação. 

3. À Superintendência de Secretaria para as providências cabíveis. 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

em Goiânia, 05/06/2013. 

Presidente Conselheira Maria Teresa F. Garrido 

 

Sebastião Monteiro Virmondes Cruvinel 
Conselheiro Conselheiro 

Honor Cruvinel de Oliveira Francisco José Ramos 
Conselheiro Conselheiro 

Nilo Resende Daniel Goulart 
Conselheiro Conselheiro 

Presente: Regis Gonçalves Leite, Ministério Público de Contas 
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Processo n°: 08654/13 

Órgão: Tribunal de Contas dos Municípios 

Assunto: Representação 

Representante: Regis Gonçalves Leite - Procurador-Geral de Contas 

REPRESENTAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. CARREIRA. 
PROMOÇÃO. LEI ESTADUAL. AÇÃO DIRETA DE 
INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR. EFICÁCIA 
ERGA OMNES. EFEITO VINCULANTE. INEXISTÊNCIA. 
DISPOSITIVO QUESTIONADO. APLICAÇÃO IMEDIATA. 
ARQUIVAMENTO. DETERMINAÇÕES. 
1. O indeferimento da cautelar em ação direta de 
inconstitucionalidade não possui eficácia erga omnes e nem efeito 
vinculante, possibilitando a aplicação imediata de dispositivo de Lei 
Estadual sobre promoção na carreira de servidor público, sem 
interpretações restritivas. 
2. Determinações. 

I - RELATÓRIO 

Trata-se de Representação formulada pelo senhor Regis Gonçalves 

Leite, Procurador-Geral do Ministério Público junto a este Tribunal de Contas dos 

Municípios, no sentido que seja editada Resolução Administrativa para reconhecer a 

inaplicabilidade do art. 25, § 5º, da Lei Estadual nº 16.894/101, com as modificações 

introduzidas pela Lei Estadual nº 17.501/11, por entender que este dispositivo viola 

os princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade, preconizados no art. 

5º, caput, da Constituição Federal, apresentando os seguintes requerimentos 

alternativos (fls. 1/8): 

a) seja editada resolução administrativa, nos termos do art. 247, II, 

“b”, do Regimento Interno desta Casa e da Súmula nº 347 do STF, para reconhecer 

a inaplicabilidade do art. 25, § 5º, do PCS, em face de violação aos princípios da 

isonomia e da impessoalidade; 

b) no caso de não acolhimento da proposta expressa no item “a”, 

acima, subsidiariamente, seja editada resolução administrativa com vistas a 

reconhecer a aplicabilidade do art. 25, § 5º, do PCS apenas no que tange aos 

                                                 
1 Dispõe sobre o Quadro Permanente e o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Servidores do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de 
Goiás e dá outras providências. 
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servidores com experiência obtida em atividades finalísticas, exclusivamente em 

órgãos de controle externo, de modo que, mesmo para ex-ocupantes de cargos ou 

funções de coordenação, chefia e direção, seja imprescindível a relação direta com 

as atividades finalísticas, excluindo-se, portanto, aqueles relacionados à área meio. 

2. A Assessoria Jurídica da Presidência, por meio do Despacho JUR nº 

103/2013 (fls. 10/11), manifestou-se pelo arquivamento deste feito, uma vez que as 

alterações insertas na Lei Estadual nº 16.894/10 pela Lei Estadual nº 17.501/11 são 

objeto da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 261887-58.2012.8.09.0000 

(201292618876), proposta pelo Ministério Público Estadual perante o egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, cujo pedido de medida cautelar foi 

indeferido (fls. 12/23). 

3. A Presidência, utilizando-se do Despacho nº 3983/13 (fls. 20), acolheu o 

Despacho JUR nº 103/2013, determinando o arquivamento dos autos após a 

cientificação do Procurador-Geral de Contas. 

4. O Procurador-Geral de Contas, no Parecer nº 3184/2013 (fls. 21/23), se 

opôs ao Despacho nº 3983/13, por entender que a decisão de arquivamento é 

competência do Colegiado desta Corte de Contas, nos termos do art. 205 e 208, 

parágrafo único, do Regimento Interno, que o objeto da referida ADI não abrange 

integralmente os requerimentos promovidos nesta Representação, e que o pleito 

contido nestes autos não prejudica o deferimento de promoções para os servidores 

que não são abrangidos pelo art. 25, § 5º, da Lei Estadual nº 16.894/10, acrescido 

pela Lei Estadual nº 17.501/11, propondo as seguintes soluções: 

a) seja reconhecida a incompetência para o arquivamento do feito por 

decisão monocrática, devendo o processo ser submetido ao julgamento pelo Pleno; 

b) seja considerada procedente a representação ou, 

subsidiariamente, procedente em parte apenas para atender ao pedido no item “b” 

da exordial, reconhecendo-se a inexistência de obstáculo diante da ADI nº 

201292618876; 

c) seja reconhecida a relação de prejudicialidade entre a presente 

representação e o deferimento das promoções cujo fundamento resida no art. 25, 

§5º, da Lei Estadual nº 16.894/10, notadamente as arroladas no art. 4º da proposta 

de resolução administrativa objeto do Processo nº 10356/13, bem como a ausência 

de óbice processual ao deferimento das demais promoções referidas no art. 2º 
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daquela proposta. 

5. Foi revogado o Despacho nº 3983/13 que determinava o arquivamento 

destes autos. 

É o relatório. 

II - FUNDAMENTAÇÃO 

Preliminar 

Do Processo nº 10356/13 

5. O Processo nº 10356/13, depois de vistas regimentais ao Procurador-

Geral de Contas, foi apreciado na Sessão Plenária Técnico-Administrativa do dia 22 

de maio de 2013, culminando com a Resolução Administrativa nº 163/2013 que 

concedeu promoção aos servidores ocupantes de cargos de provimento efetivo 

deste Tribunal de Contas não abrangidos pelo art. 25, § 5º, da Lei Estadual nº 

16.894/10. 

6. Destarte, reconhecemos a relação de prejudicialidade entre esta 

Representação e o deferimento das promoções concedidas pela Resolução 

Administrativa nº 163/2013, exarada no Processo nº 10356/13, conforme pleiteado 

pelo Representante Ministerial no Parecer nº 3184/2013. 

Do Mérito 

7. No Parecer nº 3184/2013, o Procurador-Geral de Contas se opõe ao 

arquivamento destes autos, por entender que “é equivocado o entendimento de que 

a existência da ADI nº 201292618876 e de decisão pelo indeferimento da cautelar ali 

demandada obstaria a adoção das providências requeridas nesta representação”. 

8. O Representante Ministerial fundamenta seu entendimento em dois 

argumentos, a seguir transcrito: 

Em primeiro lugar, a decisão pelo indeferimento da cautelar proposta pelo Ministério 
Público do Estado de Goiás na ADI referida é precária e não tem caráter dúplice, o 
que só decorre, de modo típico e natural, de decisão definitiva (art. 24 da Lei Federal 
nº 9.868/99

2
), sendo que apenas em decisão pelo deferimento da cautelar poder-se-ia 

discutir a existência de eficácia erga omnes e efeito vinculante. 
Nesse sentido há precedentes do Supremo Tribunal Federal: 
RECLAMAÇÃO - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - 
INDEFERIMENTO DE LIMINAR. O indeferimento de liminar em ação direta de 

                                                 
2 Art. 24. Proclamada a constitucionalidade, julgar-se-á improcedente a ação direta ou procedente eventual ação declaratória; e, proclamada a 
inconstitucionalidade, julgar-se-á procedente a ação direta ou improcedente eventual ação declaratória. 



Estado de Goiás 
Tribunal de Contas dos Municípios 
Gabinete da Presidência 

 RA                        RUA 68 N. º 727 – CENTRO – FONE: 3216-6260 e 3216.6261 - CEP: 74055-100 – GOIÂNIA – GO.      www.tcm.go.gov.br                4  
RA 00174-13 - proc 08654-13 - Representação MPC art 25 §5º PCS 

ams 

Processo nº 08654/13 
 

Fls. 

inconstitucionalidade, pouco importando o fundamento, não dá margem à 
apresentação de reclamação (Rcl 2810 AgR, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, 
Tribunal Pleno, julgado em 18/11/2004, DJ 18-03-2005 PP-00047 EMENT VOL-
02184-01 PP-00071). 
Citam-se também as RCL n

os
 3466/SP e 3458/AGR/MG. 

Em segundo lugar, o objeto da referida ADI não abrange integralmente os 
requerimentos promovidos nesta representação. O requerimento subsidiário, 
constante do item “b” dos pedidos na inicial, refere-se à interpretação conforme a 
Constituição para restringir a aplicação da norma impugnada aos casos em que há 
experiência obtida exclusivamente em atividades finalísticas exercidas em órgãos de 
controle externo, o que não foi levado à discussão na ação de inconstitucionalidade. 
Ora, de modo algum há empecilho para a adoção da medida requerida 
subsidiariamente, sendo, em verdade, de mister a demarcação, de forma 
transparente e imediata, do sentido e do alcance do art. 25, § 5º, da Lei Estadual nº 
16.894/10, para orientar a atuação desta Corte segundo a ordem constitucional. 

9. Assiste razão ao Representante quanto ao primeiro argumento. De 

fato, o indeferimento da cautelar proposta pelo Ministério Público do Estado de 

Goiás na ADI em referência não possui eficácia erga omnes e nem efeito vinculante, 

o que, em nosso entender, não configura impeditivo da formação de livre 

convencimento para o deslinde desta Representação. 

10. O segundo argumento defendido pelo Representante é que “o objeto 

da referida ADI não abrange integralmente os requerimentos promovidos nesta 

representação”, pretendendo que esta Corte de Contas delibere acerca do “item “b” 

dos pedidos na inicial” por referir-se à “interpretação conforme a Constituição para 

restringir a aplicação da norma impugnada”. 

11. Recordemos aqui a redação do pedido subsidiário inserto no “item b” 

da exordial: 

[...] b) no caso de não acolhimento da proposta expressa no item “a”, acima, 
subsidiariamente, seja editada resolução administrativa com vistas a reconhecer a 
aplicabilidade do art. 25, § 5º, do PCS apenas no que tange aos servidores com 
experiência obtida em atividades finalísticas, exclusivamente em órgãos de controle 
externo, de modo que, mesmo para ex-ocupantes de cargos ou funções de 
coordenação, chefia e direção, seja imprescindível a relação direta com as atividades 
finalísticas, excluindo-se, portanto, aqueles relacionados à área meio. 

12. O alcance interpretativo pretendido pelo Representante a nosso ver é 

extraído da simples leitura do § 5º artigo 25 da Lei Estadual nº 16.894/10. Vejamos: 

Art. 25. A Promoção ocorrerá pelo mérito, e por qualificação e desenvolvimento, 
sendo concedida na seguinte forma: (Redação dada pela Lei nº 17.501, de 22-12-
2011). 
[...] 
§ 5º A primeira promoção do servidor efetivo, que comprovar no mínimo dez anos de 
experiência em órgão de controle externo da Administração Pública, na área 
finalística e/ou na coordenação, direção ou chefia, exercida até o seu ingresso no 
Tribunal, será realizada para o primeiro padrão da Classe “C” do Quadro Permanente 
de que trata o Anexo II. (Acrescido pela Lei nº 17.501, de 22-12-2011) (destaque 
nosso) 
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13. Data vênia, a expressão “área finalística”, por si só, não exclui 

“aqueles relacionados à área meio”, como interpreta o Representante, uma vez que 

entendo que o “espírito” da Lei é abranger ambas as áreas, pois se utilizou do 

conectivo “e” e da conjunção alternativa ”ou” para indicar que a comprovação de, no 

mínimo dez anos, de experiência em órgão de controle externo da Administração 

poderá ser em ambas as áreas (meio e fim), só na área meio ou só área fim, é o que 

se extraí da frase: “na área finalística e/ou na coordenação, direção ou chefia”. 

14. Ademais, entendemos que ADI abrange integralmente os 

requerimentos promovidos nesta Representação, tanto porque pleiteia “no mérito, o 

julgamento de procedência do pedido” para que se “declare a inconstitucionalidade 

da norma do § 5º do artigo 25 da Lei Estadual nº 16.894, de 18.1.2010, 

acrescentado pelo art. 1º da Lei Estadual nº 17.501, de 22.12.2011”, quanto pelo 

fato de que o Ministério Público do Estado de Goiás aborda na inicial o tema 

concernente à interpretação. 

15. Os fragmentos extraídos da peça inicial da ADI, a seguir transcritos, 

corroboram a afirmação de que o Poder Judiciário foi acionado para se manifestar, 

inclusive, sobre a interpretação do texto do § 5º do artigo 25 da Lei Estadual nº 

16.894, de 18.1.2010: 

O PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS, no exercício de 
suas atribuições legais e constitucionais [...], vem perante o Egrégio Tribunal de 
Justiça do Estado de Goiás propor 
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 
em face da regra do artigo § 5º do artigo 25 da Lei Estadual nº 16.894, de 18.1.2010, 
acrescentado pelo art. 1º da Lei Estadual nº 17.501, de 22.12.2011. 
I. DO CONTEXTO NORMATIVO [...]. 
II. DA INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL [...]. 
Cumpre afastar, de início, qualquer distinção que se supusesse existir entre os 
conteúdos semânticos rigorosamente idênticos – malgrado a falta de depuração 
na técnica legislativa, com outorga de tessitura diversa, renda, de fato, margem a 
incompreensões – dos segmentos normativos do § 4º, no que se menciona “padrão 1 
da Classe ‘C’ do Quadro Permanente de que trata o anexo II”, e do § 5º, onde se 
refere ao “primeiro padrão da Classe ‘C’ do Quadro Permanente de que trata o 
anexo II”: evidente cuidar-se, em ambos os casos, do padrão inicial da CLASSE “C”. 
[...] 
Note-se, outrossim, que as regras dos §§ 4º e 5º do artigo 25 da Lei Estadual nº 
16.894, de 18.1.2010, acrescidos pela Lei Estadual nº 17.501, de 22.12.2011, trazem 
idêntico âmbito de validade material: cuidam, às expressas, da “primeira promoção”. 
Há mais, nos domínios de uma interpretação literal, se todos os servidores do 
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás deveriam ser enquadrados 
(melhor, reenquadrados), ex vi do art. 43 da Lei Estadual nº 16.894, de 18.1.2010, 
nos “cargos instituídos por esta Lei”, segue-se que não haveria hipótese em que o 
servidor possuidor das condições especiais do § 5º do art. 25 da Lei Estadual nº 
16.894, de 18.1.2010, já não teria antecedentemente, adimplido, para o mesmo 
efeito, com os requisitos genéricos necessários à promoção versada no § 4º do art. 
25 da Lei Estadual nº 16.894, de 18.1.2010. 
Noutro giro: logra, na primeira promoção, o padrão inicial da CLASSE C, o servidor, 
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qualquer que seja ele, que, a despeito de quaisquer outras condições, 
cumulativamente: 
(a) Esteja, há pelo menos dois anos no último padrão da classe „B‟ (art. 25, II, da Lei 

Estadual nº 16.894, de 18.1.2010, acrescido pela Lei Estadual nº 17.501, de 
22.12.2011). 

(b) Demonstre o “mérito” (art. 25, caput, da Lei Estadual nº 16.894, de 18.1.2010, 
acrescidos pela Lei Estadual nº 17.501, de 22.12.2011). 

Logo, se para o fim de obter, na primeira promoção, o padrão inicial da CLASSE “C”, 
bastam esses requisitos, não passará – numa interpretação literal – de grosseira 
superfetação cogitar, como faz a regra do § 5º do art. 25, da Lei Estadual nº 16.894, 
de 18.1.2010, acrescidos pela Lei Estadual nº 17.501, de 22.12.2011, de 
comprovação, pelo servidor, de, no mínimo, “dez anos de experiência em órgão de 
controle externo da Administração Pública, na área finalística e/ou na coordenação, 
direção ou chefia, exercida até o seu ingresso no Tribunal”. 
Lido desse modo traria o § 5º do art. 25, da Lei Estadual nº 16.894, de 18.1.2010, 
acrescidos pela Lei Estadual nº 17.501, de 22.12.2011, regência irrazoável, pois se 
reportaria o texto do dispositivo a condições externas adicionais de aplicação (“dez 
anos de experiência”) de implemento dispensável, pois, para efeito de se obter 
promoção no padrão inicial da CLASSE “C”, bastaria, como visto, o preenchimento 
dos requisitos genéricos: (a) pelo menos dois anos no último padrão da classe “B” e 
(b) demonstração do “mérito”. 
Nessa ótica, em nada beneficiaria ao servidor possuir “dez anos de experiência em 
órgão de controle externo da Administração Pública, na área finalística e/ou na 
coordenação, direção ou chefia, exercida até o seu ingresso no Tribunal (§ 5º do art. 
25, da Lei Estadual nº 16.894, de 18.1.2010, acrescido pela Lei Estadual nº 17.501, 
de 22.12.2011), se não preenchesse, de antemão, os mencionados requisitos 
genéricos. (destaques do original) 

16. Desta feita, como dito em linhas anteriores o indeferimento da cautelar 

proposta pelo Ministério Público do Estado de Goiás na ADI em referência não 

possui eficácia erga omnes e nem efeito vinculante, razão pela qual entendemos que 

esta Corte não precisa aguardar o deslinde da ADI nº 201292618876, podendo 

aplicar imediatamente o art. 25, § 5º, da Lei Estadual nº 16.894/10, acrescido pela 

Lei Estadual nº 17.501, de 22.12.201, da forma como está escrito, sem 

interpretações restritivas. 

17. Amparada na fundamentação supra, proponho a este Plenário: a) a 

aplicação imediata do art. 25, § 5º, da Lei Estadual nº 16.894/10, acrescido pela Lei 

Estadual nº 17.501, de 22.12.201, da forma como está escrito, sem interpretações 

restritivas; b) o arquivamento desta Representação, cujo tema poderá ser objeto de 

nova manifestação do Ministério Público de Contas, se for o caso, após o julgamento 

do mérito da ADI nº 201292618876. 

III – PROPOSTA DE VOTO 

18. Ante todo o reportado, amparada na fundamentação supra, e 

acolhendo parcialmente as manifestações do Ministério Publico de Contas, nos 
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Fls. 

termos do artigo 643 da Lei nº 15.958/2007 c/c art. 70, X4, do Regimento Interno, 

proponho que este Colendo Pleno adote a minuta de Resolução Administrativa que 

submeto à sua deliberação. 

19. É a Proposta de Decisão. 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 

MUNICÍPIOS, Goiânia, 29 de maio de 2013. 

Conselheira Maria Teresa F. Garrido Santos 

Presidente 

                                                 
3 Art. 64. A estrutura administrativa do Tribunal de Contas dos Municípios será definida por lei, cujas atribuições e competências serão disciplinadas no 
Regimento Interno. 
4 Art. 70. Compete ao Presidente do Tribunal, além de outras atribuições previstas em lei: [...] 
X – submeter à decisão do Tribunal Pleno, por si ou por meio de Relator, qualquer questão de natureza administrativa que, a seu juízo, entenda ser de 
interesse do Tribunal; 


