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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA RA Nº 00184/2014 

Aprova o Planejamento Estratégico do 

Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás para o período de 2014 

a 2020 e dá outras providências. 

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 

GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e regimentais e, 

Considerando que o Planejamento Estratégico é um método de 

formulação e execução de estratégias organizacionais para o alcance da sua visão 

de futuro e um instrumento para a tomada de decisões atuais que envolvem riscos 

futuros aos resultados esperados, por meio de uma reavaliação sistemática dos 

resultados alcançados; 

Considerando a necessidade de fomentar a continuidade dos seus 

objetivos institucionais com o escopo de gerar resultados para a sociedade, na 

busca pela otimização da Gestão Estratégica, de forma que possa aprimorar o 

cumprimento de sua finalidade constitucional; 

  Considerando a necessidade permanente de reavaliação da estratégia, 

de modo a assegurar que sua implementação e execução sejam a mais correta para 

o alcance dos objetivos propostos; 

Considerando a necessidade de comprometimento dos Membros e 

Servidores na busca incessante pela excelência dos serviços prestados à 

Sociedade; 

Considerando o teor dos autos de nº. 12485/14, bem como o anexo ali 

constante, 

RESOLVE 

  Art. 1º. Aprovar o Planejamento Estratégico contido no anexo I desta 

Resolução para o período de 2014 a 2020. 
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Art. 2º. Aprovar a realização das Reuniões de Análises Estratégicas – 

RAEs, a cada Quadrimestre, sob a direção do Conselheiro Supervisor, designado 

pela Presidência do TCM, com suporte da Divisão de Gestão de Processos e 

representação de todas as unidades do Tribunal, com a finalidade de apresentar os 

resultados alcançados e verificar a necessidade de reavaliar as estratégias utilizadas 

pelas áreas para consecução dos objetivos definidos no Plano. 

Art. 3º. Determinar que conste nos impressos institucionais do Tribunal 

a divulgação da missão e visão, de forma a difundir e fomentar a cultura da Gestão 

Estratégica. 

Art. 4º. Determinar que o Planejamento Estratégico em vigência será 

disponibilizado para o público externo e interno no Portal do Planejamento 

Estratégico, no site institucional do Tribunal, tendo, ainda, sua versão completa 

editada em livro impresso. 

Art 5º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, 

revogando-se as disposições em contrário. 

 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

Goiânia, aos 06/08/2014 

 

Cons. Honor Cruvinel de Oliveira 
Presidente 

 

1 – Cons.ª Maria Teresa F. Garrido Santos 

 

 

2 – Cons. Virmondes Borges Cruvinel 

3 – Cons. Sebastião Monteiro 4 – Cons. Francisco José Ramos 

 

 

5 – Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   Fui Presente: Fabrício Macedo Motta, Procurador Geral de Contas  
 

 

 


