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DECISÃO NORMATIVA DN N° 00016/12

Fixa o retorno das férias coletivas relativas ao

primeiro periodo de 2013.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOlAS, no

use de suas atribuições legais e regimentais,

Considerando que este tribunal estará realizando alterações fisicas em suas

instalações, visando melhor acomodação de seus servidores;

Considerando a autonomia administrativa constitucionalmente atribuída a este

•
Tribunal,

RESOLVE

Art. 1 o _ Fixar o retorno das férias coletivas relativas ao primeiro periodo do

exercício de 2013 em 21 de janeiro do ano em referência, prorrogando-se para o primeiro

dia útil seguinte os prazos regimentais para o cumprimento de diligencias e interposição de

recursos neste Tribunal.

Art. 20 - Esta Decísão Normativa entra em vigor na data de sua aprovação

devendo ser divulgada no site do TCM.

•
Sala das Sessões do TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNiCípIOS, em

Goiânia, aos

05 DEZ 20�
Presidente: Cons. a Maria T

S:;;-----,

nor Cruvinel de Oliveira 6-Cons. JOség

Fui presente:
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Estado de Goiás

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNiCípIOS

Ofício n. 11/2012/Gab.

Goiânia, 3 de dezembro de 2012.

A Sua Excelência a Senhora

Maira Tereza Fernandes Garrido

Conselheira-Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios

Nesta

•
Senhora Presidente,

Considerando que este Tribunal está passando por grandes mudanças

de espaço físico, inclusive com a aquisição de novo prédio na Avenida Independência

e tendo em vista que tal fato ensejará alterações e modificações físicas, de forma a

permitir uma melhor acomodação das instalações do Órgão, se faz necessário um

período maior de ausência de servidores nessas dependências.

Destarte, propomos a Vossa Excelência que, depois de devidamente

ouvido o Plenário desta Corte, seja fixado o retorno das férias coletivas, relativos ao

primeiro período de 2013 no dia 21 de janeiro, inclusive com a suspensão dos prazos

• e as ressalvas procedimentos previstos no Regimento Interno para a espécie.

Aprovada tal propositura, solicitamos que seja determinada a divulgação

no site do TCM das medidas adotadas.

Atenciosamente,

����
��níMiranda Ortegal.
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