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DECISÃO NORMATIVA N°
Estabelece
monitoramento

relativas

diretrizes

das

ao

decisões/determinações

exaradas por este Tribunal.

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DE GOlAS,
no uso de suas atribuições legais e regimentais,

Considerando que esta Corte de Contas deve adotar mecanismos que
garantam a efetividade de suas decisões;

Considerando que a Comissão designada pela Portaria nO 730/2014, cuja
Ata de Reunião encontra-se às fls. 24/29 dos autos nO 09274/14, deliberou que o
monitoramento e/ou cumprimento das decisões exaradas por esta Corte, à exceção
. das imputações de multas e débitos,

serão promovidos pelas Secretarias de

Controle Externo em conjunto com a Superintendência de Secretaria;

Considerando as solicitações efetuadas por vários setores desta Corte,

autuadas sob os números 09274/14, 14700/14 e 18429/13, a respeito da abertura de
processos de cumprimento de determinações.

RESOLVE

Art.1° - DETERMINAR à Superintendência de Secretária que encaminhe
às Secretarias de Controle Externo, de acordo com a respectiva área de atuação,
relatório mensal das decisões que contenham determinações aos jurisdicionados ou
que

declarem

a

ilegalidade

dos

atos

de

aposentadoria,

pensão,

admissões

decorrentes de concurso público ou glosa de parcelas remuneratória.
Parágrafo

único.

O

relatório

mencionado

no /pafut

deverá __er

encaminhado até o 5° dia útil do m;Ubsdteo  0//11
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Art. 2° As Secretarias de Controle Externo farão o monitoramento das
decisões,

bem

como a verificação do cumprimento de

determinações e Atos

Normativos, por meio dos dados enviados eletronicamente (SICaM), não abrindo,
em regra, processos para esses fins.

Parágrafo único. Em casos excepcionais, devidamente fundamentado e
autorizado pelo Conselheiro Diretor, as Secretarias de Controle Externo promoverão
a abertura de processos para apuração do cumprimento de determinações.
Art. 3° As Secretarias deverão anotar no sistema da Secretaria de Contas
Mensais de Gestão as determinações fixadas pelo Tribunal e se houve ou não o seu
cumprimento.
Parágrafo único. a descumprimento de decisão do Tribunal deverá ser
avaliado como irregularidade nas contas de gestão.
Art.4°. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Decisão
Normativa DN nO 007/13.

Art. 5°. Esta Decisão entra em vigor na data de sua publicação.

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNiCípIOS DO ESTADO DE GOIÁS,

Goiânia, aos

i

.,9 NOV 20114.

Participantes da votação:

5 - Cons. Nilo Resende

Procurador Geral de Contas
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