
acompanhados de dois pontos (:);

IV - os subtitulos deverao seguir as regras acima, po em,

em Arial, fonte 12, CAIXA ALTA (letras maiiisculas);
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0 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTAS DOS
MUNICIPIOS ESTADO DE GOIAS, no use de suas atribuicties legais e tendo em vista a

necessidade de uniformizar a redacao das decisties proferidas por esta Corte de Contas,

as quais constam de suas resoluVies e acOrdaos, bem como os certificados de auditoria,

no sentido de seguir urn modelo padrao no tocante a forma e conteUdo desses

documentos, assim decide:

CAPITULO I

QUANTO A FORMA

Art. 1° -Na elaboracao das resolucties, dos acOrdaos e dos

certificados de auditorias deverao obedecer as seguintes regras:

I - no cabecalho, alem do logotipo do TCM, devera conter o narnero

do processo e o namero da folha;

II - no rodape, que devera vir centralizado, deverao ser indicados os

enderecos fisico e virtual do TCM, bem como a sigla adotada pelo TCM que retrate o

conteUdo do ato, para fim de insercao no Sistema de Tramitacao desta Corte;

III - os titulos dos atos resolutivos do TCM deverao estar

centralizados de modo a guardar espaco para a numeracao das resoluVies e dos

acOrdaos, devendo ser impressos em Arial, fonte 14, negritado, nao podendo ser

Biblioteca
Nota:
Revogada pela DN nº 025/11
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V - o corpo das resoludOes, dos acOrdaos e dos certificados de

auditoria deverao vir impressos em Arial, fonte 12;

VI - os espacos das entrelinhas do texto deverao ser de "1,5"

VII — as citacoes formais deverao ter o espado das entrelinhas

"simples" e impressos em corpo 10;

VIII - os nomes e expressOes em latim ou em outro idioma, que nao o

portugués, bem como os brocardos juridicos ser indicados italico. Exemplo:, caput, a
fortiori, homeless, etc.;

IX — os certificados de auditoria deverao conter o nome e a

assinatura do servidor responsavel pela sua elaboracao, do supervisor quando houver e,

impreterivelmente, o nome e assinatura do Auditor coordenador da respectiva auditoria,

que nao podera vir fragmentado (ou seja, uma parte numa pagina e outra parte na

pagina seguinte);

X - nas resoludães e nos acôrdaos o campo reservado aos nomes e

assinaturas dos Conselheiros e do representante do Ministêrio POblico junto a esta Corte

de Contas tambêm nao podera vir fragmentado;

XI - o recuo para efeito de paragrafo devera obedecer a trés toques

(ou seja, tras tabs);

XII - o nome do municipio, o més e o ano da prestacão de contas

deverao vir em negrito, sendo que o nome do municipio sempre em CAIXA ALTA

maiOscula);

XIII - as resolucties de consulta deverao ser precedidas de ementa

de modo a sumariar os assuntos ali tratados. Essas ementas d 	 rao constar do d nto

2



§ 3° - Tambêm deverão ser destacados no corpo do ato resolutivo os

votos divergentes, incumbindo a Superintend6ncia de Secret 	 a adocão dest

procedimento.
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direito superior e abaixo do titulo do documento e ser redigidas em Arial, fontel2, corn

espaco de entrelinhas simples.

XIV - nas Resoluceies de imputacäo de Debito e Multa dever6

constar, alem do CPF do Ordenador da Despesa, o nome completo do agente, em

CAIXA ALTA, sem abreviaturas.

Parágrafo Onico - Caso näo seja possivel a configuracâo adotada nos

incisos V, VI e VII sera permitido, excepcionalmente, que o espaco entre as linhas seja

diminuido para "simples" ou a letra aumentada para a fonte "14", de modo a adequar o

texto ao disposto nos incisos IX e X;

CAPITULO II

QUANTO AO CONTEODO

Art. 2.° - Os atos emitidos por este Tribunal deverao ser motivados,

objetivos, claros e precisos, sob pena de nulidade.

§ 1° - Säo partes obrigatOrias em todos os expedientes:

Numero do processo,

Identificacäo do interessado (Municipio, Poder, Orgao ou

Entidade)

Identificacäo do assunto,

RelatOrio, fundamentacao e conclusão.

§ 2° - Na parte relativa a motivacâo das resoluVies e dos acOrdãos

devera estar destacada a posicäo do Ministerio POblico junto a este Corte de Contas.



Conselheiros Participantes da votacao:

1 — Paul . Ortegal.

Garrido.

r)-6°%
ni de Oliveira. 	 3 - Ma ia Eir

•

4 - Vir ondes uvinel. ulo Rodri es de Freitas . 6 — Sebastiâo Monteiro.
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Art. 3° - Nos atos que apreciarem recursos interpostos contra

decisees deste Tribunal, a motivacao deve ser feita por itens, de forma a abranger todos

os pontos suscitados da resolucao recorrida.

CAPITULO III
DAS DISPOSICOES FINAIS E TRANSITORIAS

Art. 4° - Deverà ser elaborado manual sobre forma e conteCido dos

atos resolutivos do TCM corn informaciies acerca dos modelos a serem adotados, bem

como do tipo e qualidade dos papeis de trabalho, al6m das fontes sugeridas, tudo corn

vistas a uniformizar e melhorar a apresentacäo dos atos administrativos emanados deste

Orgao, num modelo administracäo sustentável.

Art. 5° - Esta Decisäo Normativa entra em vigor a partir de sua

publicacão, revogadas disposicties em contrâno, em especial, a Decisäo Plenkia

n.10/02, incumbindo a Superintend6ncia de Secretaria de distribuir cOpia a todas as

unidades tecnicas da Casa, para conhecimento e cumprimento.

M I MO
Sala das Sessiies do TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS,

aos

Presidente: Cons. Walter Jose Rodrigues
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