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Estado de Goias
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS
Gabinete da Presidéncia

DECISAO NORMATIVA N. 00004/10
DispOe sobre competencia para deliberacâo acerca dos
relatOrios resumidos da execucAo orcamentaria e de gestâo
fiscal de que trata a Lei Complementar n o 101/2000 — Lei de
Responsabilidade Fiscal.

0 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS CONTAS DOS
MUNICIPIOS ESTADO DE GOIAS, no use de suas atribuicoes legais e tendo em vista a
necessidade imediata de se alterar os procedimentos adotados regimentalmente (cf. art. 22,
VIII/RITCM) para apreciacAo dos relatOrios resumidos da execucão orcamentaria e de gestio
fiscal que tramitam neste Tribunal;
DECIDE
Na andlise dos relatOrios resumidos da execucdo orcamentaria e de gestão,
devem ser adotados os seguintes procedimentos:
Art. 1° - A Auditoria de Contas de Governo procederâ a &Wise dos dados
constantes dos relatOrios resumidos da execucAo orcamentaria e de gestão, corn base na
declaracdo emitida pela autoridade municipal.
§ 1° - caso os dados sejam insuficientes, a Auditoria de Contas de Governo
devern buscar informaceies junto ao SICOM.
§ 2° - se detectada situacao prevista nos incisos I a V, do § 1° do artigo 59 e no
paragrafo tinico do artigo 22, ambos da Lei de Responsabilidade Fiscal, devera sugerir ao
Conselheiro Diretor da respectiva Região que expeca o alerta a autoridade municipal nos
termos estabelecido na Lei Complementar n. 101/2000.
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Art. 2° - o Conselheiro Diretor, em acatando a sugestao do alerta, devera
expedir o ato a autoridade municipal nos termos da Informacao expedida pela da Auditoria
Contas de Governo.

Art. 3° - As alterackies promovidas por meio da presente decisao deverao ser
inseridas no Regimento Interno, quando de sua revisao.
Art. 4° - Esta decisao entrard em vigor da data de sua aprovacao, revogadas as
disposiceies em contrario, incumbindo a Superintendéncia de Secretaria de enviar cOpia deste
ato a todas as unidades tdcnicas da Casa para conhecimento e cumprimento.
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO1EST
I ,
em Goiania, aos 19 do mês de maio de 2010.
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