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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA Nº  00215/2013 

 
 
 
 

Cria a Divisão de Controle de Decisões - DCD na estrutura 
administrativa do TCM 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 as decisões do Tribunal de Contas que resulte imputação de débito e/ou 

multa tem eficácia de título executivo conforme previsto no art. 71, § 3º, da Constituição Federal e art. 26, 
§ 3º, da Constituição Estadual;  

 
Considerando a necessidade de viabilizar o ressarcimento de valores ao erário, corrigidos 

monetariamente, controlar eventuais parcelamentos de multas e monitorar os atos que contenham fixação 
de prazos para regularização de ilegalidades decorrentes das decisões condenatórias do TCM; 

  
Considerando que o acompanhamento do cumprimento das decisões, objetiva oferecer 

informações para o controle efetivo e eficaz das deliberações do TCM,  
 
 
 
RESOLVE,  
 
 
Art. 1º Criar a Divisão de Controle de Decisões - DCD, vinculada à Superintendência de 

Secretaria, com as seguintes competências: 
 
I -  manter controle informatizado das imputações de débito e multa aplicadas pelo Tribunal, 

bem como, o monitoramento dos prazos fixados para regularização de ilegalidades; 
 
II - cadastrar, em sistema informatizado próprio, as informações pessoais do agente público 

responsável, em que conste, entre outras, as referentes à identificação, qualificação, endereço e órgão em 
que praticou o ato;  

III - emitir demonstrativo de débito, multa ou de prazos fixados para regularização de 
ilegalidades; 

IV - notificar os responsáveis por débito, multa e/ou cumprimento de prazos fixados para 
regularização de ilegalidades; 

V - controlar os prazos de vencimentos das notificações, referidas no inciso IV deste artigo; 
VI - emitir Certidão de débito, multa e/ou de cumprimento de prazos fixados para 

regularização de ilegalidades; 
VII - emitir Certidão de Quitação de débito, multa e/ou de cumprimento de prazos fixados para 

regularização de ilegalidades;  
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VIII - formalizar processos de imputação de débito, multa e/ou de cumprimento de prazos 
fixados para regularização de ilegalidades; 

IX - controlar e monitorar os processos de parcelamentos de multas; 
X -  efetuar atualização monetária dos valores das imputações de multas; 
XI - encaminhar cópia dos processos formalizados de débito e/ou multa para execução; 
XII - acompanhar a execução das imputações de débito e/ou multa; 
XIII - elaborar, mensalmente, relatório contendo informações acerca dos procedimentos 

adotados, quanto ao acompanhamento das imputações de débito, multa e fixação de prazos para 
regularização de ilegalidades; 

XIV - exercer outras atribuições que lhe forem determinadas. 
 
Art. 2º Ato normativo do Tribunal disciplinará a forma e o procedimento a serem adotados 

para execução das competências fixadas no art. 1º. 
  

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.  
 
Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

 
 
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, em Goiânia, aos 10/07/2013 

 
 
 
Presidente: Consª. Maria Teresa Fernandes Garrido Santos                          Relator: Daniel Goulart 

 
 

Participantes da Votação:  
 
 
1. Cons. Virmondes Cruvinel        2. Cons. Subst. Irany de Carvalho Jr 
 
 
3. Cons. Honor Cruvinel de Oliveira 4. Cons. Francisco José Ramos 
 
 
5. Cons. Nilo Resende  
 
 
Fui presente: Regis Gonçalves Leite, Ministério Público de Contas. 
 


