
00002/10
INSTRUCAO NORMATIVA N. 	 /10

Estado de Was
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
Gabinete da Presidéncia

Estabelece criterios para representacAo da parte
interessada junto a este Tribunal

0 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOIAS, no use de
suas atribuicOes legais e regimentais;

considerando a necessidade de regulamentacdo da representac go da parte interessada em sua
atuacao perante esta Casa;

considerando a necessidade de melhoria no controle da entrega dos processos aos
responsaveis pelo seu retorno aos Orgaos dos respectivos municipios de origem,

RESOLVE

Art. 1° - A autuacAo de requerimentos e de processos sujeitos a fiscalizacao desta Corte
deverd ser instruida corn a respectiva procuracAo, sempre que o interessado se fizer representar por
procurador legitimamente habilitado.

§1° - A auséncia da procuracao mencionada no caput deste artigo ensejard a negativa de
autuacao do feito.

§2° - A procuracao confere ao mandatario poderes para a prdtica de todos os atos do
processo, incluidos eventuais recursos, devendo conter, obrigatoriamente, o endereco em que este
receberd as comunicacOes oficiais deste Tribunal.

Art. 2° - 0 recurso subscrito pelo prOprio interessado, havendo procurador constituido nos
autos principals, ndo revoga o mandato, permanecendo o advogado autorizado a praticar atos
processuais.

Art. 3° - Nos casos da designacâo de mais de um procurador, qualquer um dos mandatirios
estara qualificado para a pritica de todos os atos do mandato, bastando, portanto, a cientificacâo de
urn deles para que se tenha por regular o processo.

§1° - Na hipOtese de diversas procuracties, corn sucessivas alteracOes no rol de procuradores,
considerar-se-d a Ultima procuracdo juntada aos autos.

§2° - Havendo substabelecimento dos poderes outorgados, corn reserva para os
substabelecentes, havers solidariedade entre estes e os substabelecidos.

§3° - Se rao houver reserva de poderes, tem-se a renüncia tâcita do mandato, pelos
substabelecentes (Artigo 682, I, do COdigo Civil), corn o que ficam mandatArios unicamente o(s)
substabelecidos(s).

§4° - Caso o interessado constitua novos procuradores, o mandato anterior ter-se-a por
revogado tacitamente.

Art. 4° - A cientificacao de atos do processo podera ser realizada diretamente ao interessado
ou em nome do procurador que subscreve uma ou mais peps pro 	 uais.
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Art. 5° - A retirada de processos desta Corte para retorno a origem somente sera permitida
por intermedio dos Gestores pessoalmente ou atraves de procurador habilitado, mediante procuracAo
corn poderes especificos e firma reconhecida, ainda que se trate do contador, assessor juridico ou
servidor prblico municipal.

Paragrafo Unico - A entrega de processos para retorno a origem ocorrera mediante a
assinatura do "termo de responsabilidade", o qual contera o namero do processo, quantidade de
volumes, o dia e horario da retirada.

Art. 6° - A Divisao de Arquivo e ExpedicAo devera:

manter arquivados os termos de responsabilidade assinados e, se for o caso, corn a
procuracdo especifica anexada.

manter atualizado o cadastro de gestores municipais objetivando a conferencia de sua
pessoa corn o documento de identificacao que the for apresentado, quando o responsavel
comparecer pessoalmente para retirada de processos relativos a sua gestao;

c) proceder a entrega de processos ao representante da autoridade municipal responsavel
pelo retorno dos autos ao municipio, somente mediante apresentacdo de documento de
identificacao e de procuracao corn firma reconhecida;

Art. 7° - Esta Resolucao entra em vigor na data de sua aprovacao.

_Sala das SessOes do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado de Goias, em Goiania,

1 4 ABR 2010

Pre en e: Cons. Walter Jose Rodrigues

Fui presenter	 ,Procurador-Gera) de Contas
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