
ESTADO DE 101AS
CONSELHO DE CONTAS OS MUNICiPIOS

RESOLUCAO NORMAT I VA N9 0 1 3 8 2

DisOe zobte a inztituicao de COMENDAS

DO MERITO MUNICIPAL e da outtas ptovi-

dencias.'

0 CONSELHO DE CONTAS DOS MUNICfPIOS DO	 ESTADO	 DE

GOIAS, no use das atribuicOes que the so conferidas pelo 	 inc.

XIV, do art. 29, da Lei n9 8.338,•de 18 de novembro de 	 1 977,

RESOLVE:

Art. 19 - Ficam institufdas duas COMENDAS 	 DO	 ME

RITO MUNICIPAL que se destinam:

o grau I, a pessoa ffsica. ou entidade 	 jurfdi

ca que haja contribuido de forma excepcional para o 	 decsenvolvi

mento econOmico, adminstrativo ou social de qualquer 	 municfpio

goiano, mesmo como homenagem pOstuma;

o grau II, a ex-Prefeito Municipal 	 que	 tenha,

com absoluta regularidade e correco, prestado contas 	 ao	 Conse

lho de Contas dos Municipios do Estado de Goi6s, mesmo 	 como	 home

nagem pOstuma,

Art. 29 - As comendas de que trata o artigo 	 ante

rior consistem em MEDALHAS DE PRATA DOURADA, impressas	 artistica

mente com o logotipo do CONSELHO DE CONTAS DOS MUNICfPIOS, 	 no

verso, e com o NOMERO DO GRAU, seguido da expresso "COMENDA 	 DO

MERITO MUNICIPAL", no anverso.

Par5grafo Onico - E ser:io concedidas:
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at 	 duas (2) , no grau I, em cada ano civil;

at 	 dez (10), no grau II, de seis (6) em seis

(6) anos, em epoca que coincida com o termino do period() relativo

a mandatos de Prefeito.

Art. 39 - A indicag5o de candidatos sera feita '

pelo Presidente, ou, no	 minim), por tres (3) Conselhei ros, ao	 CO

LEGIO PLENO do Conselho	 de Contas dos Municipios, atraves de expe

diente instruido com o CURRICULUM VITAE, se tratar o indicado 	 de

pessoa -Fisica, ou o	 HISTORICO, se entidade juridica.

Art. 49 - A escolha dar-se-5 em reuni5o extraor

dinLria e secreta, por votac5o secreta, considerando-se aprovada

quando a indicack obtiver a unanimidade dos votos dos sete 	 (7)

Conselheiros.

-	 No caso da alinea a, par5grafo Calico , 	 do

art. 29, acima, at 	 o dia 1? de dezembro de cada ano;

-	 na hipOtese da alinea b, do mesmo par5gra

fo e artigo supra mencionado, no decimo (109) dia Call do me's	 se

guinte ao do termino dos mandatos eletivos de Prefeito.

Art. 5? - 5 vedada a concess5o de quaisquer 	 das

comendas sob a conotac5o politico-partid5ria, sect5rio-religiosa,

ou de considerac5o pessoal.

Art. 6? - A entrega das medalhas far-se-5 em 	 so

lenidade pUblica da	 qual se lavrar5 ata.

Art. 7? - Esta Resoluc5o Normativa entrar g em	 vi

gor na data de sue publicag5o no DIARIO OFICIAL DO ESTADO, revoga

das as disposigOes em contr5rio.
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Fui presente:

Cc: fjc" e-A	 NZ:	 (-t/1- ( L) ' CA C
/

V 2YZ

013/82ESTADO DE GOIAS

CONSELHO DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

SALA DAS SESSOES DO CONSELHO DE CONTAS DOS MUNI

CTPIOS DO ESTADO DE GOIAS, em Gor5nia, aos 	 -6.011T. 1982

, Presidente.

, Relator.

, Procurador.
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