
 
                                                         
                                                 Estado de Goiás 
                                                 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS 
                                                   

 

RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA N° 00228/2013 

 

Altera o item nº76 art. 1º da RA 056/10 

(Fluxograma e Manual do Processo 

Realização de Sessão Plenária), deste 

Tribunal, e dá outras providências. 

 

                      

 

  O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 

GOIÁS, no uso de suas atribuições legais e constitucionais; 

   

 CONSIDERANDO  a necessidade de promover a melhoria contínua 

dos processos de trabalho desta Corte de Contas; 

   

 CONSIDERANDO o cronograma de revisão dos processos de trabalho 

apresentado pela Divisão de Gestão de Processos para o ano de 2013 e em 

cumprimento ao disposto no art. 120-A do Regimento Interno; 

        

  RESOLVE 

 

  Art. 1º - Alterar o processo de trabalho número 76 (setenta e seis) 

Realização de Sessão Plenária, previsto no art. 1º da RA 056/10, nos termos dos 

Fluxogramas e Manuais de Processos de Trabalho constantes dos anexos I e II, 

respectivamente, desta Resolução Administrativa. 
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Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, 

em Goiânia, aos 14/08/2013 

 

Consª. Maria Teresa Garrido Santos 

Presidente 

 

Participantes da votação: 

 

1- Cons. Francisco José Ramos               2 - Cons. Honor Cruvinel de Oliveira     

    

 

3 - Cons. Nilo Sergio de Resende Neto    4 - Cons. Daniel Augusto Goulart 

 

 

5 - Cons. Sebastião Monteiro                  6 - Cons. Virmondes Borges Cruvinel 

 

Fui Presente, Regis Gonçalves Leite, Procurador Geral de Contas  
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Apresentação 
 

 

Este manual versa sobre as atividades que são 

desenvolvidas na Superintendência de Secretaria do 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, 

tratando da realização das rotinas das Sessões Plenárias 

e Sessões das Câmaras. Este instrumento se dirige aos 

agentes públicos envolvidos na tramitação e apreciação 

dos processos autuados nesta Corte. 

A estrutura do manual foi desenvolvida abordando 

inicialmente os conceitos fundamentais à execução do 

processo. Em seguida, são descritos os procedimentos 

inerentes ao processo, detalhando-se as atividades a 

serem exercidas. Discriminam-se, ainda, para completo 

entendimento o Regimento Interno do Tribunal de Contas 

dos Municípios do Estado de Goiás em seu artigo 123 e 

parágrafos a competência da Superintendência de 

Secretaria e suas atribuições quando da realização da 

Sessão do Tribunal Pleno e das Sessões das Câmaras. 

Observa-se que este manual não constitui um instrumento 

rígido de trabalho, submetendo-se, outrossim, a uma 

constante atualização pela equipe técnica responsável. 
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Lista de abreviaturas e siglas  

TCM - GO – Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás 

LO - TCM – Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás  

RI - TCM – Regimento Interno do Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás 

RN – Resolução Normativa 

RA – Resolução Administrativa 

IN – Instrução Normativa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual das Rotinas de Realização das Sessões Plenárias 

Rua 68, Nº 727 – Centro – Fone: 3216-6000 – Fax: 3225-0525 – CEP:74055-100 – Goiânia – Goiás. 

www.tcm.go.gov.br 

Sumário 
 

1. Objetivos ________________________________________________________________________ 10 

2. Público Alvo _____________________________________________________________________ 10 

3. Alterações Recentes ______________________________________________________________ 10 

4. Regulamentação Utilizada ___________________________________________________________ 10 

5.  Definições ________________________________________________________________________ 11 

6. Procedimentos de Realização de Sessão Plenária. _______________ Erro! Indicador não definido. 

6.1  Atividade: Receber no sistema de tramitação e conferir documentos anexosErro! Indicador 

não definido. 

6.2  Atividade: Realizar revisão _________________________________ Erro! Indicador não definido. 

6.3  Atividade: Devolver processo ao Gabinete para corrigir minuta _ Erro! Indicador não definido. 

6.4  Atividade: Lançar processo na pauta de julgamento ___________ Erro! Indicador não definido. 

6.5  Atividade: Colocar processo em discussão e votação __________ Erro! Indicador não definido. 

6.6  Atividade: Encaminhar processo ao Gabinete do Conselheiro RevisorErro! Indicador não 

definido. 

6.7  Atividade: Encaminhar processo ao Gabinete do Conselheiro RelatorErro! Indicador não 

definido. 

6.8 Atividade: Realizar votação e verificar se o voto do Relator foi acolhidoErro! Indicador não 

definido. 

6.9 Atividade: Verificar necessidade de elaboração de voto Revisor _ Erro! Indicador não definido. 

6.12 Atividade: Verificar a necessidade de abertura de vista ________ Erro! Indicador não definido. 

6.13 Atividade: Encaminhar para abertura de vista: _______________ Erro! Indicador não definido. 

6.14 Atividade: Verificar a necessidade de elaboração de nova Resolução/Acórdão _______ Erro! 

Indicador não definido. 

6.15 Atividade: Elaborar Nova Resolução/Acórdão: _______________ Erro! Indicador não definido. 



Manual das Rotinas de Realização das Sessões Plenárias 

Rua 68, Nº 727 – Centro – Fone: 3216-6000 – Fax: 3225-0525 – CEP:74055-100 – Goiânia – Goiás. 

www.tcm.go.gov.br 

6.16 Atividade: Encaminhar processo ao Gabinete do Conselheiro RevisorErro! Indicador não 

definido. 

6.17 Atividade: Elaborar Voto e Ato Decisório ____________________ Erro! Indicador não definido. 

6.18 Atividade: Coletar assinatura dos Conselheiros ______________ Erro! Indicador não definido. 

6.19 Atividade: Registrar decisão _______________________________ Erro! Indicador não definido. 

6.20 Atividade: Publicar decisão no Diário Oficial de Contas ________ Erro! Indicador não definido. 

6.21 Atividade: Verificar solicitação de abertura de vista ou cautelar _ Erro! Indicador não definido. 

6.22 Atividade: Encaminhar para abertura de vista ou cautelar______ Erro! Indicador não definido. 

6.23 Atividade: Verificar necessidade de registro do ato ___________ Erro! Indicador não definido. 

6.24 Atividade: Elaborar Voto e Ato Decisório ____________________ Erro! Indicador não definido. 

6.25 Atividade: Registrar ato ___________________________________ Erro! Indicador não definido. 

6.26 Atividade: Encaminhar ao Setor de Recursos para aguardar trânsito em julgado ______ Erro! 

Indicador não definido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Manual das Rotinas de Realização das Sessões Plenárias 

Rua 68, Nº 727 – Centro – Fone: 3216-6000 – Fax: 3225-0525 – CEP:74055-100 – Goiânia – Goiás. 

www.tcm.go.gov.br 

 

 

 

 

 

1. Objetivos 

 O manual tem por objetivo apresentar e definir as rotinas das Sessões Plenárias, 

tanto do Tribunal Pleno quanto das Câmaras, no tocante aos procedimentos e a 

apreciação dos julgamentos exarados. 

 

2. Público Alvo  

 O foco principal deste manual são os servidores da Superintendência de Secretaria 

e Gabinete dos Conselheiros. Porém, estará disponível a outros interessados que 

objetivam conhecer a tramitação deste fluxo. 

 

3. Alterações Recentes  

Versão 1, elaborada em Abril de 2010 

Versão 2, elaborada em Junho de 2013 

  

4. Regulamentação Utilizada  

CF/88 – Constituição da República Federativa do Brasil de 1988  

CE/89 – Constituição do Estado de Goiás de 1989 

LO - TCM – Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (Lei 

Estadual nº 15.958/07, de 18 de janeiro de 2007, atualizada) 
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RI - TCM – Regimento Interno (Resolução Administrativa nº 0073/2009, de 21 de outubro 

de 2009 do TCM, atualizada), que regulamenta nos artigos 9º a 253, a ordem dos 

trabalhos e as rotinas das sessões de julgamento das Câmaras e do Pleno, atendendo à 

determinação da Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios.   

 

 

5.  Definições  

 

Apresentação de Matérias: é o assunto que não está incluso na pauta, mas que o 

Relator deseja sua inclusão na ordem do dia. 

 

Ata: é o resumo escrito dos fatos e decisões de uma assembleia, sessão ou reunião para 

um determinado fim. É um “documento de registro” no qual se resumem reuniões e 

assembleias de entidades públicas ou particulares dele constando, portanto, fatos, 

ocorrências, decisões, resoluções, debates, votações, disposições, normas, etc. 

 

Considerações de Ordem Geral: São as manifestações individuais e coletivas dos 

membros do Tribunal e dos representantes do Ministério Público junto ao Tribunal, em 

assuntos diversos. 

 

Destaque: é quando o Relator deseja submeter ao crivo dos seus pares, alguma situação 

que julga relevante. 

 

Discussão: é a tomada de decisão de matéria apresentada no início das sessões.  

 

Expediente: são as comunicações e convites endereçados ao Órgão.  

Extrato da Ata: é o resumo de assunto específico discutido nas sessões. 
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Ordem do Dia: é a relação dos feitos a serem apreciados durante as sessões do 

Tribunal. 

Pauta: é a relação dos processos que serão apreciados nas sessões, separadas por 

relator. 

Pauta de Divergência: é a relação dos processos de relatoria obrigatória que deverão 

ser submetidos a julgamento e apreciação pelos demais pares. 

Pauta de Urgência: é a relação dos processos que são solicitados pelo relator para 

serem inclusos na Pauta com a devida justificativa e autorização do Presidente da 

sessão, sem a devida publicação prévia. 

Publicação: Todo e qualquer documento impresso, sonoro ou visual, armazenado 

eletronicamente ou por qualquer outro meio, produzido e editado por qualquer processo 

gráfico ou eletrônico, convencional ou não, sob a responsabilidade, às expensas, por 

ordem ou com a participação dos órgãos da administração pública, direta, indireta, 

autárquica ou fundacional, dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário, nos níveis 

federal, estadual, municipal e distrital, refletindo a opinião oficial ou a vontade e as 

atividades do governo. 

Vistas Regimentais: solicitação de um dos Conselheiros ou do representante do 

Ministério Público junto ao Tribunal para, no prazo regimental, apreciar determinado 

processo, possibilitando um juízo de valor no feito. 

Vistas momentâneas: solicitação de um dos Conselheiros ou do representante do 

Ministério Público junto ao Tribunal para manusear o processo para tomar conhecimento 

de alguma situação e devolvê-lo na mesma sessão. 
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6. Procedimentos de Realização de Sessão Plenária. 

6.1  Atividade: Receber no sistema de tramitação e conferir documentos anexos 

Responsável: Superintendência de Secretaria 

Atos: Verificar se o processo está com todos os volumes e se consta na remessa. Em 

caso negativo, devolver à origem. Em caso afirmativo, receber no sistema e conferir se os 

arquivos anexados estão corretos – processos encaminhados para julgamento devem 

constar dois arquivos: um é a minuta da decisão, que deve ser encaminhada no sistema 

de tramitação no tipo de documento denominado “Minuta”, e o outro é o voto ou proposta 

de decisão do Relator, encaminhado no sistema de tramitação no tipo de documento 

denominado “Voto/Proposta de decisão”. Caso os documentos não estejam anexados 

corretamente, devolver ao Gabinete. Estando os documentos eletrônicos no padrão 

necessário, passar o feito para a revisão. 

 

6.2  Atividade: Realizar revisão  

Responsável: Superintendência de Secretaria 

Atos: Revisar, na minuta, as principais informações do processo, tais como número, 

município, órgão, nome e CPF do responsável, dados do beneficiário, tipologia do 

documento, existência e coerência da ementa, coerência do decisum com o voto/proposta 

do Relator, adequação do órgão julgador, rol de Conselheiros participantes da sessão, 

quadros de multa e débito, assim como as determinações e recomendações. Concluída a 

revisão e estando a minuta dentro das normas, o processo é colocado na prateleira 

específica do Relator, havendo a separação de prateleira para Câmara e prateleira para o 

Pleno. 

 

6.3  Atividade: Devolver processo ao Gabinete para corrigir minuta 

Responsável: Superintendência de Secretaria 
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Atos: Caso haja na minuta alguma das inadequações acima relatadas, devolver o 

processo ao Gabinete do Relator para correção. 

  

6.4  Atividade: Lançar processo na pauta de julgamento  

Responsável: Superintendência de Secretaria 

Atos: Essa etapa possui três subdivisões: cadastramento na pauta, publicação e 

preparação. No cadastramento, após a revisão e estando os autos de acordo com as 

normas, os feitos são inseridos na pauta de julgamento do órgão julgador. Nas Câmaras, 

os processos são agrupados em três espécies de pauta: vistas, simples e divergências. 

Os processos de vistas são aqueles em que houve pedido de vistas regimentais em 

sessão pretérita, sendo automaticamente inseridos na pauta da sessão seguinte, 

independentemente dos processos terem sido remetidos à Superintendência de 

Secretaria. Os processos que integram a pauta simples são aqueles onde há 

convergência de entendimento entre unidade técnica, Ministério Público e Relator, tanto 

no mérito quanto na imputação ou não de multa e débito. Por sua vez, a pauta de 

divergências é composta dos processos em que o voto do Relator diverge da área 

técnica, ou do Ministério Público, ou então de ambos, seja no mérito, seja na imputação 

de multa e débito. 

Nas pautas do Tribunal Pleno, os processos são agrupados em 8 espécies: vistas, 

simples, divergência, cautelar, denúncia, inspeção, reclamação, urgência. Nas pautas de 

vistas, simples e divergência, a metodologia de inclusão é a mesma utilizada nas 

Câmaras. A pauta de cautelares contêm os processos destinados a emitir, referendar ou 

revogar cautelares. Todavia, se a revogação da cautelar for acompanhada da apreciação 

final do processo, o mesmo será inserido na pauta que abranger o mérito. A pauta de 

denúncia conterá os processos onde houve representação perante este Tribunal, mas 

que não tenha culminado em trabalho de campo por parte desta Corte de Contas. A pauta 

de Inspeção contempla os processos com trabalho de campo. A pauta de Reclamação 

agrupa os processos contendo reclamações interpostas contra ato da Presidência ou de 

Relator. A pauta de Urgência agrega os processos em que os Relatores têm urgência no 

julgamento, mas que não integraram a pauta previamente publicada. Os feitos só são 

inseridos na pauta de urgência após a solicitação de urgência do Relator no início da 

sessão, e anuência do Presidente do Colegiado. Não podem integrar a pauta de urgência 

os processos cujo resultado seja desfavorável ao jurisdicionado, sob pena de configurar 

cerceamento de defesa.  

A pauta da sessão técnico-administrativa é dividida em 4 espécies: simples, vistas, 

consulta, reclamação. Em todas o procedimento é idêntico ao do Tribunal Pleno. Há que 

se ressalvar que a pauta da sessão técnico-administrativa, em regra, é elaborada pelo 
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Gabinete da Presidência. Os processos enviados à Superintendência de Secretaria para 

apreciação na sessão técnica são informados à Chefia de Gabinete da Presidência, por e-

mail, com uma média de 36 horas de antecedência. Contudo, normalmente compete à 

Superintendência de Secretaria a elaboração da pauta da sessão técnico-administrativa 

de caráter reservado, quando convocada para discussão de assuntos de interesse da 

Corregedoria. 

Para a publicação, seguem-se as seguintes etapas: concluída ou não a inclusão dos 

processos, as pautas devem ser geradas e publicadas com 24 horas de antecedência das 

sessões. Essa publicação ocorre na homepage do Tribunal e no placard destinado à 

Superintendência de Secretaria. A pauta da sessão técnico-administrativa, por ser 

elaborada pelo Gabinete da Presidência, é objeto de divulgação também por ela, mas por 

conter apenas matérias de interesse interna corporis, não é publicada na homepage deste 

Tribunal e nem no placard, sendo remetida apenas por e-mail. 

As Pautas de Inspeção e as de Denúncia – essa última se houver sanção ao 

jurisdicionado, são publicadas com 10 dias de antecedência da realização da sessão, 

conforme determinação contida no Regimento Interno deste Tribunal. Essa publicação se 

dá na homepage deste Tribunal e no placard destinado à Superintendência de Secretaria. 

A fase seguinte é a da preparação da sessão. Na preparação, o assessor da 

Superintendência encarregado retira as minutas dos processos e organiza-as, por relator, 

de acordo com a sequência constante na pauta, separando, ainda, os processos de 

relatoria obrigatória. 

Os processos de relatoria obrigatória são preparados seguindo a seguinte ordem: 

primeiro processos de vistas, e na sequência os de cautelares, denúncias, inspeções, 

divergência, reclamação e urgência. 

 

6.5  Atividade: Colocar processo em discussão e votação 

Responsável: Superintendência de Secretaria 

Atos: No início da sessão, no momento oportuno à apresentação de matérias, os 

Senhores Conselheiros que tiverem processo em regime de urgência devem requerer, ao 

Presidente do Colegiado, a inserção dos feitos na pauta de urgência. Não se admite a 

inclusão de urgência de processo que seja desfavorável ao jurisdicionado. Uma vez 

acatado o pedido de urgência, os feitos são incluídos na pauta, para relatoria ao final. 

  Encerrada a fase de apresentação de matérias, passa-se à Ordem do Dia, 

que é a apreciação dos processos constantes na pauta publicada na internet e no 

placard. 
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  Havendo inscrição para sustentação oral ou pedido de preferência para 

julgamento de algum processo, é feita a inversão da pauta, iniciando-se pelos processos 

com sustentação oral, e depois os com pedido de preferência. Anunciado o processo com 

inscrição para sustentação oral, é dada a palavra ao relator, para fazer um breve relatório 

do processado. Encerrado o relatório, o Presidente do Colegiado defere a palavra ao 

defendente, concedendo-lhe 10 minutos ininterruptos, podendo o prazo ser prorrogado, a 

critério do Presidente. Havendo mais de uma parte com procuradores distintos, o prazo 

será concedido a cada um deles. Concluída a sustentação oral, é devolvida a palavra ao 

relator para apresentação do voto, retirada de pauta ou prorrogação da discussão. 

  Uma vez proferido voto pelo relator, a matéria é colocada em discussão, 

podendo os Conselheiros e o representante do Ministério Público emitirem manifestação 

de mérito ou mesmo requererem vistas regimentais da matéria. Não havendo pedido de 

vistas e encerrada a discussão, o feito é colocado em votação. Havendo votos 

divergentes, o Presidente colherá os votos individualmente, sagrando-se vencedor o que 

obtiver maioria simples.  

  Não havendo sustentação oral e nem pedido de preferência, são anunciados 

os processos da pauta simples de cada relator, que são colocados em discussão e 

votação em bloco. Esgotada a pauta simples, é feito o anúncio dos processos de relatoria 

obrigatória de cada Conselheiro (vistas, cautelares, denúncias, inspeções, divergência, 

urgência e reclamação), sendo anunciados todos os processos de cada tipo de pauta. 

Após o relatório, discussão e votação desses processos, passa-se para o próximo tipo de 

pauta do mesmo relator. 

  Nos processos de vistas, é dada a palavra ao Conselheiro revisor, que pode 

devolver o feito sem manifestação, ou apresentar voto divergente do relator, voto esse 

que pode ser de mérito ou mera complementação da instrução. Caso as vistas tenham 

sido requeridas pelo representante do Ministério Público de Contas, é dada-lhe a palavra 

para fazer suas considerações ou emitir parecer ministerial de vistas. Em ambos os 

casos, é reaberta a discussão da matéria, devolvendo-se a palavra ao relator, que pode 

manter o seu voto, concordar com o voto do revisor, com o parecer ministerial de vistas 

ou retirar o feito de pauta. É possível a concessão de novas vistas para outro Conselheiro 

ou para o representante do Ministério Público (para este novamente apenas se houver 

novos documentos). Mantido o processo em pauta, é feita a votação do mesmo, 

colhendo-se os votos individualmente se houver divergência, sagrando-se vencedor o que 

obtiver maioria simples. Caso haja parecer ministerial de vistas este deverá ser 

expressamente mencionado no voto vencedor (do relator ou do revisor). 

  Esgotados todos os processos de um relator, repete-se a sequência para o 

relator seguinte, até o esgotamento da pauta.  
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  Para os Conselheiros, a ordem de anúncio dos relatores é de acordo com a 

diretoria da região, em ordem crescente, e para os Conselheiros Substitutos, a ordem é a 

antiguidade. 

 

6.6  Atividade: Encaminhar processo ao Gabinete do Conselheiro Revisor / 

Ministério Público de Contas 

Responsável: Superintendência de Secretaria 

Atos: Se houver pedido de vistas, o feito é encaminhado ao Gabinete do Conselheiro 

revisor ou do representante do Ministério Público de Contas no mesmo dia da sessão, 

para possibilitar o estudo da matéria e inclusão do processo na pauta da sessão seguinte. 

 

6.7  Atividade: Encaminhar processo ao Gabinete do Conselheiro Relator 

Responsável: Superintendência de Secretaria 

Atos: Caso o relator tenha decidido pela retirada de pauta, os processos retirados são 

devolvidos ao Gabinete para as providências cabíveis. Todavia, pode ocorrer do relator 

determinar que os feitos permaneçam na Superintendência de Secretaria e sejam 

incluídos na pauta da próxima sessão. 

 

6.8 Atividade: Realizar votação e verificar se o voto do Relator foi acolhido 

Responsável: Superintendência de Secretaria 

Atos: Encerrada a discussão, dá-se início à fase de votação do processo. Nessa fase, os 

votos são colhidos individualmente apenas no caso de existirem votos divergentes. 

Sagra-se vencedor aquele que obtiver maioria simples. Na Câmara, o Presidente sempre 

vota, e no Pleno apenas em caso de desempate. 

 

6.9 Atividade: Verificar necessidade de elaboração de voto Revisor 

Responsável: Gabinete dos Conselheiros 

Atos: No tramitação, fazer a recepção do processo que foi retirado de pauta, distribuindo-

o ao analista competente; 
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1. Verificar o posicionamento da Unidade Técnica; 

2. Verificar o posicionamento do Ministério Público de Contas; 

3. Verificar a necessidade de elaborar voto revisor, conforme a legislação, o SICOM, 

os documentos que constam nos autos e as diretrizes estabelecidas pelo 

Conselheiro Revisor. 

 

6.10 Atividade: Devolver processo sem manifestação 

Responsável: Gabinete dos Conselheiros 

Atos: Caso não seja verificada a necessidade de elaborar voto revisor, o processo deve 

ser devolvido à Superintendência de Secretaria; 

1. No tramitação, fazer a remessa com destino a Superintendência de Secretaria, na 

modalidade “sem documento”. 
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 6.11 Atividade: Elaborar Voto 

Responsável: Gabinete dos Conselheiros 

Atos:  

1. Caso seja verificada a necessidade de elaborar Voto Revisor, deve-se proceder a 

elaboração de um novo Voto/Proposta de Decisão; 

2. Elaborar um novo Voto/Proposta de Decisão com: 

a) introdução;  

b) manifestação da Unidade Técnica; 

c) manifestação do Ministério Público de Contas;  

d) manifestação do Conselheiro Relator;  
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e) voto do Conselheiro Revisor; 

3. Na elaboração do voto do Conselheiro Revisor deve-se considerar: 

a) o posicionamento da Unidade Técnica; 

b) o posicionamento do Ministério Público de Contas; 

c) a legislação pertinente; 

d) os dados do SICOM; 

e) os documentos que constam nos autos; e 

f) as diretrizes estabelecidas pelo Conselheiro Revisor. 

4. Elaborar Resolução/Acórdão, baseando-se nas razões do Voto do Conselheiro 

Revisor; 

5. Gravar o Voto/Proposta de Decisão e a Resolução/Acórdão no endereço: 

F:\Gabinetes\(gabinete do revisor); 

6. Disponibilizar tais documentos para o responsável pela correção, que deverá 

atentar-se, principalmente, quanto aos seguintes elementos: 

- número do processo; município; interessado; objeto; período; gestor(es) e 

seu(s) CPF(s); contador e seu CPF; responsável pelo Controle Interno e seu 

CPF; ementa; conclusão da unidade técnica; conclusão do MPC; no voto do 

revisor: o julgamento, as irregularidades (caso o julgamento da prestação de 

contas seja pela Irregularidade) ou as ressalvas (caso o julgamento da 

prestação de contas seja pela Regularidade com Ressalvas), as imputações 

de multas ou de débitos (nome do imputado e o n. do seu CPF, cargo/função, 

descrição da irregularidade praticada, valor, especificando o respectivo 

percentual); data; rol dos conselheiros participantes da sessão. 

7. Caso haja necessidade, proceder à correção; 

8. Colher a assinatura do Conselheiro Revisor nos documentos elaborados; 

9. No tramitação, fazer a remessa preenchendo os seguintes campos: 

a) Destino: “Superintendência de Secretaria”; 

b) Processo: número do processo; 

c) Tipo de Atividade: “Acórdão (Minuta/Voto), Inspeções e Auditagens”; 

d) Tipo de Serviço: “Voto”; 

e) Tipo de Documento: 



Manual das Rotinas de Realização das Sessões Plenárias 

Rua 68, Nº 727 – Centro – Fone: 3216-6000 – Fax: 3225-0525 – CEP:74055-100 – Goiânia – Goiás. 

www.tcm.go.gov.br 

I. Primeiro, selecionar a opção “Voto/Proposta de Decisão”; 

1) Número do Documento: número do processo; 

2) Parecer para o Executivo: Se o interessado for o Executivo, 

preencher conforme as opções existentes; 

3) Parecer para o Legislativo: Se o interessado for qualquer outro, que 

não o executivo, preencher conforme as opções existentes; 

4) Adicionar Arquivo: Selecionar o arquivo e clicar em “Anexar Arquivo”. 

 

II. Após, selecionar a opção “Minuta de Decisão”, repetindo o mesmo 

procedimento anteriormente descrito. 
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f) Clicar em “Adicionar”; 

g) Clicar em “Concluir”. 

 

 

6.12 Atividade: Verificar a necessidade de abertura de vista 

Responsável: Gabinete dos Conselheiros 

Atos:  

1. No tramitação, fazer a recepção do processo que foi retirado de pauta, distribuindo-

o ao analista competente; 
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2. Verificar se o processo carece de documentos ou esclarecimentos do gestor, do 

prefeito, ou de demais autoridades; 

3. Caso seja identificada a carência de informações, será necessária a abertura de 

vista; 

4. Confeccionar Despacho, citando: 

a) para quem será oportunizada a abertura de vista; 

b) o seu cargo/função; 

c) o município; 

d) o prazo de diligência; 

e) o objeto da abertura de vista. 

5. Gravar o Despacho no endereço: F:\Gabinetes\(gabinete do relator); 

6. Imprimir, numerar as folhas e inseri-lo após a ultima folha do processo. 
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6.13 Atividade: Encaminhar para abertura de vista: 

Responsável: Gabinete dos Conselheiros 

Atos:  

1. No tramitação, fazer a remessa com destino ao Setor de Diligências, incluindo o 

despacho de abertura de vista que foi elaborado. 
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6.14 Atividade: Verificar a necessidade de elaboração de nova Resolução/Acórdão 

Responsável: Gabinete dos Conselheiros 

Atos:  

1. Quando da abertura de vista, se não houver juntada de documentos ou 

esclarecimentos do gestor, prefeito, ou outra autoridade, não será necessária a 

elaboração de nova Resolução/Acórdão; 

1.1 Nesse caso, fazer a remessa preenchendo os seguintes campos, 

observando-se que devem ser anexados os mesmos documentos que haviam 

sido anexados antes da abertura de vistas: 

a) Destino: “Superintendência de Secretaria”; 

b) Processo: número do processo; 

c) Tipo de Atividade: “Acórdão (Minuta/Voto), Inspeções e Auditagens”; 

d) Tipo de Serviço: “Voto”; 

e) Tipo de Documento: 

I. Primeiro, selecionar a opção “Voto/Proposta de Decisão”; 

1) Número do Documento: número do processo; 

2) Parecer para o Executivo: Se o interessado for o Executivo, 

preencher conforme as opções existentes; 

3) Parecer para o Legislativo: Se o interessado for qualquer outro, 

que não o executivo, preencher conforme as opções existentes; 

4) Adicionar Arquivo: Selecionar o arquivo e clicar em “Anexar 

Arquivo”. 
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II. Após, selecionar a opção “Minuta de Decisão”, repetindo o mesmo 

procedimento anteriormente descrito. 
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f) Clicar em “Adicionar”; 

g) Clicar em “Concluir”. 

2. Quando da abertura de vista, se houver juntada de documentos ou 

esclarecimentos do gestor, prefeito, ou outra autoridade, poderá haver duas 

situações: 

I. envio para unidade técnica, para análise dos documentos e esclarecimentos, 

mediante elaboração de Despacho, encaminhando-o, via tramitação. 

Retornados os autos, deve-se avaliar a necessidade de elaboração de nova 

Resolução/Acórdão. 

II. análise pelo Gabinete do Conselheiro Relator dos documentos ou 

esclarecimentos apresentados. 

2.1 Nos casos acima, deve-se avaliar a necessidade de elaboração de nova 

Resolução/Acórdão, e proceder da seguinte forma: 
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I. Se as informações complementares analisadas pela área técnica ou pelo 

Gabinete do Conselheiro Relator não retificarem ou afetarem o posicionamento 

anteriormente adotado pelo Conselheiro Relator, não será necessária a 

elaboração de nova Resolução/Acórdão; 

a) Nesse caso, no tramitação, fazer a remessa conforme o item 1.1, 

anexando os mesmos documentos que haviam sido anexados antes da 

abertura de vistas. 

II. Se as informações complementares analisadas pela área técnica ou pelo 

Gabinete do Conselheiro Relator retificarem ou afetarem o posicionamento 

anteriormente adotado pelo Conselheiro Relator, trazendo aos autos fatos 

novos, será necessária a elaboração de nova Resolução/Acórdão. 

 

 

6.15 Atividade: Elaborar Nova Resolução/Acórdão: 

Responsável: Gabinete dos Conselheiros 

Atos:  

1. Caso no item 6.14 tenha sido verificada a necessidade de elaborar nova 

Resolução/Acórdão, deve-se proceder, primeiramente, à elaboração de um novo 

Voto/Proposta de Decisão; 

2. Elaborar um novo Voto/Proposta de Decisão com: 

a) introdução;  

b) manifestação da Unidade Técnica; 

c) manifestação do Ministério Público de Contas;  

d) descrição da abertura de vistas;  

e) voto do Conselheiro Relator; 

3. Na elaboração do voto do Conselheiro Relator, após a abertura de vista, deve-se 

considerar: 

a) o posicionamento inicial da Unidade Técnica e suas informações 

complementares, após a abertura de vista; 

b) o posicionamento do Ministério Público de Contas; 

c) a legislação pertinente; 
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d) os dados do SICOM; 

e) os documentos que constam nos autos; e 

f) as informações complementares, após a abertura de vista, acrescentadas pelo 

Conselheiro Relator. 

4. Elaborar Resolução/Acórdão, baseando-se nas razões do Voto do Conselheiro 

Revisor; 

5. Gravar o Voto/Proposta de Decisão e a Resolução/Acórdão no endereço: 

F:\Gabinetes\(gabinete do relator); 

6. Disponibilizar tais documentos para o responsável pela correção, que deverá 

atentar-se, principalmente, quanto aos seguintes elementos: 

- número do processo; município; interessado; objeto; período; gestor(es) e 

seu(s) CPF(s); contador e seu CPF; responsável pelo Controle Interno e seu 

CPF; ementa; conclusão da unidade técnica; conclusão do MPC; no voto do 

revisor: o julgamento, as irregularidades (caso o julgamento da prestação de 

contas seja pela Irregularidade) ou as ressalvas (caso o julgamento da 

prestação de contas seja pela Regularidade com Ressalvas), as imputações 

de multas ou de débitos (nome do imputado e o n. do seu CPF, cargo/função, 

descrição da irregularidade praticada, valor, especificando o respectivo 

percentual); data; rol dos conselheiros participantes da sessão. 

7. Caso haja necessidade, proceder à correção; 

8. Colher a assinatura do Conselheiro Relator nos documentos elaborados; 

9. No tramitação, fazer a remessa preenchendo os seguintes campos: 

a) Destino: “Superintendência de Secretaria”; 

b) Processo: número do processo; 

c) Tipo de Atividade: “Acórdão (Minuta/Voto), Inspeções e Auditagens”; 

d) Tipo de Serviço: “Voto”; 

e) Tipo de Documento: 

I. Primeiro, selecionar a opção “Voto/Proposta de Decisão”; 

1) Número do Documento: número do processo; 

2) Parecer para o Executivo: Se o interessado for o Executivo, 

preencher conforme as opções existentes; 
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3) Parecer para o Legislativo: Se o interessado for qualquer outro, que 

não o executivo, preencher conforme as opções existentes; 

4) Adicionar Arquivo: Selecionar o arquivo e clicar em “Anexar Arquivo”. 

 

II. Após, selecionar a opção “Minuta de Decisão”, repetindo o mesmo 

procedimento anteriormente descrito. 
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f) Clicar em “Adicionar”; 

g) Clicar em “Concluir”. 

 

6.16 Atividade: Encaminhar processo ao Gabinete do Conselheiro Revisor 

Responsável: Superintendência de Secretaria 

Atos: Caso o voto vencedor seja o de um Conselheiro Revisor, o feito será encaminhado 

ao seu Gabinete no mesmo dia, para confecção da minuta de decisão. 

 

6.17 Atividade: Elaborar Voto e Ato Decisório 

Responsável: Gabinete dos Conselheiros 

 

Atos:  
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1. Ao realizar a votação e o voto acolhido tiver sido o do Conselheiro Revisor, deve-se 

elaborar o Voto/Proposta de Decisão e a Minuta de Decisão do Conselheiro 

Revisor; 

2. Elaborar um novo Voto/Proposta de Decisão, conforme o que foi decidido na 

sessão, contendo: 

a) introdução;  

b) manifestação da Unidade Técnica; 

c) manifestação do Ministério Público de Contas;  

d) manifestação do Conselheiro Relator;  

e) voto do Conselheiro Revisor; 

3. Na elaboração do voto do Conselheiro Revisor deve-se considerar: 

a) o posicionamento da Unidade Técnica; 

b) o posicionamento do Ministério Público de Contas; 

c) a legislação pertinente; 

d) os dados do SICOM; 

e) os documentos que constam nos autos; e 

f) o que foi decidido na sessão, acompanhando o posicionamento do 

Conselheiro Revisor. 

4. Elaborar Resolução/Acórdão, baseando-se nas razões do Voto do Conselheiro 

Revisor; 

5. Gravar o Voto/Proposta de Decisão e a Resolução/Acórdão no endereço: 

F:\Gabinetes\(gabinete do revisor); 

6. Disponibilizar tais documentos para o responsável pela correção, que deverá 

atentar-se, principalmente, quanto aos seguintes elementos: 

- número do processo; município; interessado; objeto; período; gestor(es) e 

seu(s) CPF(s); contador e seu CPF; responsável pelo Controle Interno e seu CPF; 

ementa; conclusão da unidade técnica; conclusão do MPC; no voto do revisor, o 

julgamento, as irregularidades (caso o julgamento da prestação de contas seja pela 

Irregularidade) ou as ressalvas (caso o julgamento da prestação de contas seja 

pela Regularidade com Ressalvas), as imputações de multas ou de débitos (nome 

do imputado e o n. do seu CPF, cargo/função, descrição da irregularidade 
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praticada, valor, especificando o respectivo percentual); data; rol dos conselheiros 

participantes da sessão. 

7. Caso haja necessidade, proceder à correção; 

8. Colher a assinatura do Conselheiro Revisor nos documentos elaborados; 

9. No tramitação, fazer a remessa preenchendo os seguintes campos: 

a) Destino: “Superintendência de Secretaria”; 

b) Processo: número do processo; 

c) Tipo de Atividade: “Acórdão (Minuta/Voto), Inspeções e Auditagens”; 

d) Tipo de Serviço: “Voto”; 

e) Tipo de Documento: 

I. Primeiro, selecionar a opção “Voto/Proposta de Decisão”; 

1) Número do Documento: número do processo; 

2) Parecer para o Executivo: Se o interessado for o Executivo, 

preencher conforme as opções existentes; 

3) Parecer para o Legislativo: Se o interessado for qualquer outro, que 

não o executivo, preencher conforme as opções existentes; 

4) Adicionar Arquivo: Selecionar o arquivo e clicar em “Anexar Arquivo”. 
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II. Após, selecionar a opção “Minuta de Decisão”, repetindo o mesmo 

procedimento anteriormente descrito. 
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f) Clicar em “Adicionar”; 

g) Clicar em “Concluir”. 

 

6.18 Atividade: Coletar assinatura dos Conselheiros 

Responsável: Superintendência de Secretaria 

Atos: Devolvido o processo à Superintendência de Secretaria com o voto vencedor e a 

respectiva minuta, coletam-se as assinaturas dos votantes, inclusive do Conselheiro 

vencido, assim como do representante do Ministério Público. 

 

6.19 Atividade: Registrar decisão 

Responsável: Superintendência de Secretaria 

Atos: Encerrada a sessão, as minutas são datadas, e depois separadas por tipo de 

decisão, numeradas e lançadas no sistema, informando-se o tipo de documento, o 
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resultado do julgamento e o número da decisão. Ainda no lançamento do resultado do 

julgamento, é aberta a minuta de decisão em documento no formato Word, insere-se o 

número da decisão, data, o nome do representante do Ministério Público presente na 

sessão, e revisa-se o nome dos Conselheiros participantes. Concluídas essas etapas, o 

resultado é salvo no sistema, que automaticamente prepara a decisão para publicação no 

Diário Oficial de Contas. 

 

6.20 Atividade: Publicar decisão no Diário Oficial de Contas 

Responsável: Superintendência de Secretaria 

Atos: Após o lançamento do resultado do julgamento dos processos constantes da pauta 

da sessão, gera-se o Diário Oficial de Contas. No Diário é publicada a íntegra da decisão, 

ficando o relatório e o voto/proposta de decisão disponíveis para consulta no sistema 

informatizado e na internet. 

  O Diário Oficial de Contas pode contemplar todos os processos de uma 

determinada pauta de julgamento, assim como processos e documentos avulsos, 

podendo ainda contemplar várias pautas de julgamento. 

 

6.21 Atividade: Verificar solicitação de abertura de vista ou cautelar 

Responsável: Superintendência de Secretaria 

Atos: Caso a decisão seja pela abertura de vista em caráter excepcional, ou então seja 

pelo referendo/concessão de cautelar, o processo é remetido ao Setor de Diligências da 

Divisão de Notificação. 

 

6.22 Atividade: Encaminhar para abertura de vista ou cautelar 

Responsável: Superintendência de Secretaria 

Atos: Remeter os autos ao Setor de Diligências da Divisão de Notificação para a adoção 

de abertura de vistas à parte apontada na decisão, sempre que a decisão for pela 

abertura de vistas ou pela concessão/referendo de medida cautelar. 

 

6.23 Atividade: Verificar necessidade de registro do ato 

Responsável: Superintendência de Secretaria 



Manual das Rotinas de Realização das Sessões Plenárias 

Rua 68, Nº 727 – Centro – Fone: 3216-6000 – Fax: 3225-0525 – CEP:74055-100 – Goiânia – Goiás. 

www.tcm.go.gov.br 

Atos: Se o processo versar sobre atos de pessoal (admissão por concurso, contrato por 

prazo determinado, aposentadoria, pensão), fazer o registro dos atos no sistema próprio, 

alimentando-se nome, cpf, data de admissão, data de exoneração (se cabível), cargo, tipo 

de admissão e resultado do julgamento. 

6.24 Atividade: Elaborar Voto e Ato Decisório 

Responsável: Gabinete dos Conselheiros 

Atos: Quando se tratar de processo que teve abertura de vistas, inclusive em medidas 

cautelares, pela Superintendência de Secretaria, em cumprimento de Ato Decisório, 

observar: 

1. Não havendo juntada de documentos ou esclarecimentos do gestor, prefeito, ou 

outra autoridade, não será necessária a elaboração de nova Resolução/Acórdão; 

1.1 Nesse caso, fazer a remessa preenchendo os seguintes campos, 

observando-se que devem ser anexados os mesmos documentos que haviam 

sido anexados antes da abertura de vistas: 

a) Destino: “Superintendência de Secretaria”; 

b) Processo: número do processo; 

c) Tipo de Atividade: “Acórdão (Minuta/Voto), Inspeções e Auditagens”; 

d) Tipo de Serviço: “Voto”; 

e) Tipo de Documento: 

I. Primeiro, selecionar a opção “Voto/Proposta de Decisão”; 

1) Número do Documento: número do processo; 

2) Parecer para o Executivo: Se o interessado for o Executivo, 

preencher conforme as opções existentes; 

3) Parecer para o Legislativo: Se o interessado for qualquer outro, 

que não o executivo, preencher conforme as opções existentes; 

4) Adicionar Arquivo: Selecionar o arquivo e clicar em “Anexar 

Arquivo”. 
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II. Após, selecionar a opção “Minuta de Decisão”, repetindo o mesmo 

procedimento anteriormente descrito. 
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f) Clicar em “Adicionar”; 

g) Clicar em “Concluir”. 

2. Havendo juntada de documentos ou esclarecimentos do gestor, prefeito, ou outra 

autoridade, poderá ocorrer duas situações: 

I. envio para unidade técnica, para análise dos documentos e esclarecimentos, 

mediante elaboração de Despacho, encaminhando-o, via tramitação. 

Retornados os autos, deve-se avaliar a necessidade de elaboração de nova 

Resolução/Acórdão. 

II. análise pelo Gabinete do Conselheiro Relator dos documentos ou 

esclarecimentos apresentados. 

2.1 Nos casos acima, deve-se avaliar a necessidade de elaboração de nova 

Resolução/Acórdão, e proceder da seguinte forma: 
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I. Se as informações complementares analisadas pela área técnica ou pelo 

Gabinete do Conselheiro Relator não retificarem ou afetarem o posicionamento 

anteriormente adotado pelo Conselheiro Relator, não será necessária a 

elaboração de nova Resolução/Acórdão; 

a) Nesse caso, no tramitação, fazer a remessa conforme o item 1.1, 

anexando os mesmos documentos que haviam sido anexados antes da 

abertura de vistas. 

II. Se as informações complementares analisadas pela área técnica ou pelo 

Gabinete do Conselheiro Relator retificarem ou afetarem o posicionamento 

anteriormente adotado pelo Conselheiro Relator, trazendo aos autos fatos 

novos, será necessária a elaboração de nova Resolução/Acórdão, observando-

se as disposições referente à elaboração de Voto/Proposta de Decisão e 

Minuta de Decisão. 

 

6.25 Atividade: Registrar ato 

Responsável: Superintendência de Secretaria 

Atos: Versando o feito sobre atos de pessoal, fazer o registro dos atos no sistema 

próprio, alimentando-se nome, cpf, data de admissão, data de exoneração (se cabível), 

cargo, tipo de admissão e resultado do julgamento. 

 

6.26 Atividade: Encaminhar ao Setor de Recursos para aguardar trânsito em julgado 

Responsável: Superintendência de Secretaria 

Atos: Havendo decisão de mérito, o processo é encaminhado ao Setor de Recursos da 

Divisão de Notificação para decurso do prazo de interposição de recursos e embargos. 

 Contudo, há aqueles processos em que há decisão de mérito, mas que não são 

imediatamente remetidos ao Setor de Recursos. Esses processos são aqueles em que há 

determinação de inspeção ou mesmo de tomada de contas especial, sendo esses 

processos remetidos à Presidência para a adoção das providências determinadas na 

decisão. 

 

 


