Estado de Goias
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

INSTRKAO NORMATIVA N°

0001 /12

Introduz alteracOes na RN 007/08, que
dispOe sobre procedimentos para a
formalizacao e apresentacao ao TCM, dos
instrumentos de planejamento
governamental, das contas de gestao de

•

2009 e seguintes, das contas de governo de
2008 e subsequentes, dos atos de pessoal,
das licitacOes e contratos, dos Relatorios da
LRF e clá outras providencias.

0 Tribunal de Contas dos Municipios do Estado de Goias, no
use de suas atribuicoes legais e regimentals e,
Considerando a necessidade de o Tribunal racionalizar os
trabalhos relativos a apreciacao das contas de seus jurisdicionados, corn vistas a

•

maior agilidade e eficiencia;
Considerando a imensa base de dados a disposicao do Tribunal,
no SICOM — Sistema de Controle de Contas Municipais, que permite uma amply e
inteligente pesquisa e averiguacao das contas publicas, inclusive num universo de
contexto comparativo entre jurisdicionados;
Considerando que qualquer celeridade adquirida na apreciacao
das contas publicas, no ambito interno da Casa, implica disponibilizar tempo para
o Tribunal verificar a arrecadacao da receita e a execucao da despesa in loco,
promovendo, assim, maior efetividade de sua atuacao;

RESOLVE
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Art. 1° - Alterar os titulos do Capitulo III, e das respectivas SecOes
I e II, da RN n° 007/2008, bem como seus artigos 9°, 10 e o caput do artigo 11,
cujas redacees passam a ser:

CAPITUTO III
DOS PROCEDIMENTOS LICITATORIOS, CONTRATOS E OUTROS
INSTRUMENTOS
SEcA0 I
DO CADASTRAMENTO
Art. 9° — Todos os procedimentos licitatorios e os contratos e respectivos
termos aditivos deles decorrentes, ou seus instrumentos substitutivos, celebrados
no decorrer do exercicio financeiro, independentemente do valor e da modalidade
de licitagao que Ihes deu origem, ainda que por dispensa ou inexigibilidade de
licitagao, deverao ser cadastrados obrigatoriamente no arquivo CON"MMAA".txt
(Arquivo de Contratos), do Anexo II da presente Resolugao, sob pena de multa.
§ 1° - Consideram-se incluidos no caput os pregoes e os registros de
pregos, os atos de dispensa ou de inexigibilidade de licitagao, os
credenciamentos, convenios, acordos, ajustes e outros instrumentos congeneres,
bem como os respectivos aditivos.
§ 2° - Os ajustes mencionados no caput e no paragrafo anterior deverao ser
instruidos, no ambito do municipio, de forma a contemplar o previsto neste
Capitulo, sob pena de multa.
§ 3° - Os ajustes discriminados neste artigo serao encaminhados ao
Tribunal, apenas, se e quando solicitados, devendo ficar sob a guarda do Controle
Interno, viabilizando sua fiscalizagao, in loco, por esta Casa.
§ 4° - 0 Tribunal podera solicitar, a qualquer tempo, os ajustes tratados
neste artigo, o que devera ser atendido no prazo estabelecido na notificagao, sob
pena de multa.

SEcA0 II
DA INSTRUcA0 DOS CONTRATOS
Art. 10 - Compete aos jurisdicionados, obrigatoriamente, nos contratos de
obras e servigos de engenharia, inclusive seus aditivos, indicar o Codigo de
Cadastro da Obra utilizado no arquivo COB"MMAA".txt do movimento eletrOnico,
bem como as notas de empenho respectivas, cabendo a Segao de Comunicagao
e Protocolo, na eventualidade de autuagao de processo fisico, a incluso de tais
informagoes no Sistema de Tramitagao do Tribunal, em campo proprio.
Art. 11 - Os processos de contratagao deverao conter, no que couber:
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Art. - 2° Incumbe a Presidencia deste Tribunal providenciar o
envio de c6pia do presente ato resolutivo a todos os jurisdicionados e a sua
publicacao no Informe TCM e no site oficial do Orgao, chamando a atencao para
o disposto nos §§ 3° e 4° do artigo 1°.
Art. 3° - Esta Instrucao Normativa entra em vigor na data de sua
publicacao, revogando-se as disposicOes em contrario.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE
GOIAS, em Goiania, aos

01 FEV 2012

Presidente: Cons.a Maria Tere a Fernandes Garrido

Participantes da Votagao:
C
ons. Paulo nani M. Ortegal

3 - Cons. V

ndes B. f ruvinel

2 - Co s.

sivahi de Oliveira

4 - Cons. Sebas44M

5 -Cons. Hlonor Cruvinel

(1f)
i
6 — Cons. Francisco Ramos

Fui Presente:

Procurador Geral de Contas
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