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RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA RA Nº         00224/2013 

 

Regulamenta as visitas técnicas previstas no inciso III do 

artigo 197 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas. 

 

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 

GOIÁS, no uso das atribuições legais e regimentais, 

 

Considerando a necessidade de estabelecer normas regulamentares e 

procedimentais para a realização das visitas técnicas previstas no inciso III do artigo 

197 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas (TCMGO), 

 

RESOLVE 

 

Art. 1º - Regulamentar a Visita Técnica, conceituada como o 

procedimento de deslocamento das Secretarias de Controle Externo, como medida 

de acompanhamento de programa, projeto, atividade, contrato, ato administrativo, 

e/ou fato que requeira o envio de equipe técnica do Tribunal in loco, conforme inciso 

III do artigo 197 do Regimento Interno deste Tribunal de Contas. 

 

Art. 2º - Caberá às Secretarias de Controle Externo, juntas ou em 

separado, eleger o município a ser visitado, estabelecer o programa, o projeto e a 

atividade bem como indicar o contrato, ato administrativo e/ou fato a ser apurado em 

relação à visita técnica, com base nas evidências levantadas, devendo, contudo, 

justificar previamente tal escolha à Presidência do TCM. 

 

Art. 3º - A equipe será formada com pelo menos dois servidores, sendo 

um deles indicado para coordenador. 

 

Parágrafo único. Quando a visita técnica for realizada por mais de uma 

Secretaria, a composição da equipe deverá ser de pelo menos dois servidores de 

cada Secretaria, com a indicação, por parte dos Secretários, de um responsável pela 

equipe quando dos trabalhos in loco. 
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Art. 4º - Cada Secretaria participante da visita técnica deverá elaborar o 

Plano de Trabalho contendo o escopo e alcance dos exames, os objetivos geral e 

específico, a composição da equipe, o período de realização dos exames, o volume 

de recursos fiscalizados bem como a estimativa de custo. 

 

Art. 5º. Cada Secretaria participante da visita técnica deverá elaborar a 

Matriz de Planejamento contendo as questões de fiscalização, informações 

requeridas, critérios, técnicas de obtenção de dados, fontes de informação, 

limitações e possíveis achados de fiscalização, conforme exemplo a seguir: 

 

Questão de 

Fiscalização 

Informações 

Requeridas 

Fontes de 

Informação 

Técnicas de 

Fiscalização 
Limitações 

Possíveis 

Achados 

      

 

Art. 6º. Cada Secretaria participante da visita técnica deverá elaborar a 

Matriz de Procedimentos contendo: 

 

I - o detalhamento passo a passo da fiscalização, na forma de itens de 

verificação a serem executados. 

 

II - os procedimentos e seus detalhamentos, as técnicas e identificação 

do responsável por sua execução, bem como o resultado da aplicação dos 

procedimentos, segundo o exemplo que segue: 

 

Questão de 

Fiscalização 
Item 

Procedimento/

Detalhamento 
Técnica Responsável 

Execução 
Situação 

Data Ref. 

        

 

Art. 7º - Para a realização da visita técnica deve ser observado o 

seguinte roteiro: 

 

a) a Secretária de Controle Externo expedirá um memorando 

solicitando à Presidência deste Tribunal de Contas a aprovação do Plano de 

Trabalho e a autorização para a realização da visita técnica; 
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b) aprovado o Plano de Trabalho e autorizada a realização da visita 

técnica, a Presidência devolverá o processo à respectiva Secretária de Controle 

Externo, que encaminhará os autos ao Gabinete do Conselheiro Diretor da Região a 

que pertence o Município e à Procuradoria Geral de Contas para conhecimento; 

 
c) devolvidos os autos à Secretária de Controle Externo, esta 

solicitará à Assessoria de Acompanhamento de Processo as providências 

necessárias à emissão das portarias e ofícios de apresentação às autoridades do 

Município. 

 
Parágrafo único. Na hipótese de a Presidência não aprovar a escolha 

do Município e/ou o Plano de Trabalho, determinará à Secretaria de Controle 

Externo que apresente as concernentes justificativas, as quais, na hipótese de não 

acolhimento, ensejarão arquivamento do processo. 

 

Art. 8º - Durante a realização da visita técnica, a Equipe procederá aos 

levantamentos necessários, colherá os documentos essenciais para avaliação, 

verificará a guarda e situação física dos bens patrimoniais, realizará as entrevistas 

indispensáveis para o esclarecimento dos fatos e orientará os jurisdicionados para o 

acerto de eventuais falhas e/ou irregularidades detectadas. 

 

Art. 9º - Realizada a visita técnica, a Equipe elaborará o relatório 

preliminar, sobre o qual será aberta vista ao Responsável, via Setor de Diligências 

deste Tribunal de contas, para que no prazo regimental apresente sua defesa, em 

respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. 

 

§ 1º. Apresentada a defesa, ou vencido o prazo sem pronunciamento 

do Responsável, a Secretaria de Controle Externo elaborará o Certificado 

Conclusivo e, se for necessário, apontará as sugestões de providências para o 

acompanhamento e as correções de eventuais falhas e/ou irregularidades indicadas 

e não sanadas. 
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§ 2º. Na sequência, o processo será encaminhado sucessivamente à 

Procuradoria Geral de Contas e ao Gabinete do Conselheiro Relator para inclusão 

em pauta de julgamento, dentro do prazo legal e regimental. 

 

Art. 10 - Quando duas ou mais Secretarias de Controle Externo 

pretenderem a realização de visita técnica em um único Município, cada uma delas 

será responsável pela autuação do seu processo, o qual será individualmente 

instruído com o memorando de solicitação de autorização, com o Plano de Trabalho, 

com as Matrizes de Procedimento e de Planejamento. 

 

Parágrafo único. Realizada a visita técnica solicitada por duas ou mais 

Secretarias de Controle Externo em um único Município, cada Secretaria deverá: 

 

a) elaborar o relatório preliminar; 

b) proceder à abertura de vistas para atendimento dos princípios 

constitucionais do contraditório e da ampla defesa; 

c) emitir o certificado conclusivo, e, se for necessário, apontará as 

sugestões de providências para o acompanhamento e as correções de eventuais 

falhas e/ou irregularidades indicadas e não sanadas; 

d) responsabilizar-se pelo monitoramento de eventuais correções de 

falhas e/ou irregularidades de atos ou fatos afetos à sua competência. 

 
Art. 11 - No caso das falhas e/ou irregularidades não serem sanadas 

durante a instrução processual ou, se for necessário um prazo maior para o 

Responsável proceder a correção, a Secretaria de Controle Externo poderá sugerir 

que o monitoramento seja estendido pelo prazo de até 90 (noventa) dias, contados a 

partir da comprovação do conhecimento da decisão por parte do Responsável ou, a 

partir da publicação do Diário Eletrônico deste Tribunal de Contas. 

 

§ 1º. Vencido o prazo estipulado para o monitoramento, apresentadas a 

este Tribunal de Contas as providências tomadas, bem como comprovada a 

correção das falhas e/ou irregularidades indicadas na decisão, os autos serão 

arquivados. 

 



Fls.                               Estado de Goiás 
                                TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 
 

Rua 68 nº 727 – Centro – fone 216-6160 FAX 225-0525 CEP: 74055-100 Goiânia – Goiás 

www.tcm.go.gov.br 

 

§ 2º. Na hipótese de vencimento do prazo para o monitoramento da 

decisão sem a comprovação das providências tomadas e do saneamento das falhas 

e/ou irregularidades a Secretaria de Controle Externo: 

 

a) abrirá processo de imputação de multa ao Responsável; 

 

b) poderá, dentro do prazo de até 6 (seis) meses, contados da 

publicação do Acórdão, retornar ao local da visita técnica para averiguação do 

cumprimento das determinações deste Tribunal de Contas. 

 
Art. 12 – Para fins de cumprimento desta Resolução Administrativa, 

deverão ser observados os seguintes prazos: 

 

I. Escolha do(s) Município(s): na última quinzena do mês anterior; 

II. Elaboração do Plano de Trabalho (contendo Matriz de 

Planejamento): 3 (três) dias; 

III. Autuação do Memorando (com o Plano de Trabalho): Imediato (a 

cada visita a ser realizada); 

IV. Apreciação do pedido pelo Conselheiro Relator / Presidência: 1 

(um) dia; 

V. Manifestação da Procuradoria Geral de Contas: 1 (um) dia; 

VI. Matriz de Procedimento: (deverá ser elaborada até o inicio dos 

trabalhos em campo); 

VII. Elaboração das portarias e ofícios de apresentação das equipes: 1 

(um) dia; 

VIII. Levantamento in loco: de 3 (três) a 5 (cinco) dias; 

IX. Relatório Preliminar: até 10 (dez) dias após o encerramento dos 

trabalhos in loco; 

X. Abertura de vista ao Responsável para exercício do contraditório e 

da ampla defesa: 10 (dez) dias, conforme art. 162 do Regimento Interno deste 

Tribunal de Contas; 

 



Fls.                               Estado de Goiás 
                                TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 
 

Rua 68 nº 727 – Centro – fone 216-6160 FAX 225-0525 CEP: 74055-100 Goiânia – Goiás 

www.tcm.go.gov.br 

 

XI. Certificado Conclusivo: até 30 (trinta) dias após o retorno dos autos 

do Setor de Diligência que abriu vista para o Responsável exercer o contraditório e a 

ampla defesa; 

XII. Monitoramento: até 6 (seis) meses, contados da publicação do 

Acórdão emitido sobre a visita técnica; 

XIII. Prazo para manifestação conclusiva do Ministério Público de 

Contas: Tempo necessário para a análise. 

XIV. Prazo para manifestação do Gabinete do Conselheiro Relator: 

Tempo necessário para a análise. 

 
Art. 13 - Esta Resolução entrará em vigor na data de sua publicação. 

 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS. 

Goiânia, aos 31/07/2013. 

 

Presidente: Conselheira Maria Teresa F. Garrido 

 

Sebastião Monteiro Virmondes Cruvinel 

Conselheiro Conselheiro 

Honor Cruvinel de Oliveira Francisco José Ramos 

Conselheiro 

 

Conselheiro 

(voto vencido) 

Nilo Resende Daniel Goulart 

Conselheiro Conselheiro 

Presente: Regis Gonçalves Leite, Ministério Público de Contas 

 


