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Estado de Goiás

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNiCípIOS

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 00008/1412014

Orienta os Municípios goianos a comporem seus

Sistemas de Controle Interno com servidores do

quadro efetivo, com a finalidade de se evitar a

alternância inadequada de pessoas nestas

funções.

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

Considerando a representação do Ministério Público junto ao Tribunal de

Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM/GO), nos termos do art. 94, I da Lei

Estadual nO 15.958/07 e art. 115, I do Regimento Interno do TCM/GO (Resolução

Administrativa nO 73/09);

Considerando que a Constituição da República, em seu artigo 31,

determina que "a fiscalização do Município será exercida pelo Poder Legislativo,

mediante controle externo, e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo, na

forma da Lei";

Considerando que a Lei de Responsabilidade Fiscal (LC nO 101/2000),

dispõe no art. 59 que o "Poder Legislativo, diretamente ou com o auxílio dos Tribunais

de Contas, e o sistema de controle Interno de cada Poder e do Ministério Público,

fiscalizarão o cumprimento das normas desta Lei Complementar";

Considerando que o posicionamento dos diversos Tribunais de Contas

do País é de que os Órgãos de Controle Interno sejam compostos por servidores
efetivos que exerçam exclusivamente as funções de controladores internos, tais como:

TCE-RO, TCE-MG, TCE-SP, TCE-RS e TCE/PR;

Considerando que o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no

sentido de que é inconstitucional a criação de cargos em comissão que não possuem

caráter de assessoramento, chefia ou direção e que não demandam relação de

confiança entre o servidor nomeado e o seu superior hierárquico, tal como o cargo de

Auditor de Controle Interno, por ofensa ao artigo 37, II e V da Constituição Federal

(ADI 3602, Relator: Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, julgado em 14/4/2011, DJe-
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Considerando que a Resolução Normativa nO 004/2001 deste Tribunal de

Contas, que estabelece normas e procedimentos visando à implantação dos Sistemas

de Controle Interno pelos Poderes Municipais, é omissa quanto à questão dos

servidores que deverão compor os órgãos de controle,

RESOLVE:

Artigo 1°. DETERMINAR que os sistemas de controle interno dos Poderes

Executivo e Legislativo dos municípios goianos, bem assim os de seus órgãos, com

vistas a garantir a profissionalização, segurança e continuidade do controle, serão

integrados por servidores efetivos.

Art. 2°. A Administração Pública Municipal instituirá política de pessoal que

contemple a periódica e regular capacitação profissional dos servidores dos sistemas

de controle interno.

Artigo 3°. Os jurisdicionados, observados o volume e a complexidade das

atividades administrativas, dimensionarão a estrutura dos sistemas de controle interno,

atribuindo a um ou mais servidores as atividades que lhe são afetas.

Artigo 4° Nos sistemas de controle interno compostos por vanos

servidores a chefia será exercida por servidor ocupante de cargo efetivo próprio, titular

de função de confiança ou provido em comissão, nesse caso preferencialmente

escolhido entre os servidores efetivos do poder ou órgão.

Artigo 5°. Nos sistemas de controle interno de diminuta estrutura a chefia

não será exercida por servidores comissionados.

Artigo 6°. É vedado o exercício das atribuições de controle interno por

terceiros contratados, sejam eles pessoa físicas ou jurídicas.

Artigo 7°. Até 31 de dezembro de 2014 os mUnlclplOS deverão se

adequarem aos termos desta Instrução Normativa, período após o qual o Tribunal

adotará como critério de fiscalização de seus jurisdicionados o cumprimento de suas

disposições.

______________________________________________L � ;----------- _ - _
Rua 68. n° 727. Centro. Goiânia-GO - CEP: 74055.\00 - Fone / Fax: 3216-62.43 • II'I

� �-

6



,

..

o o o o 8 / 1 4 r-P-,o.:es-'so"-"069-99:'-.1---,
Fls

Estado de Goiás

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNiCípIOS
Art. 8°. Esta Instrução Normativa entra em vigor na

data de sua publicação.

A SUPERINTEND�NCIA DE SECRETARIA, para as providências

TRIBUNAL DE CO TAS DOp MUNiCípIOS, em Goiânia, aos O 9 JUL 2014
< ç'")

Presidente: Conselheiro

Conselheiro Nilo Resende

Conselheiro Sebastião Monteiro conselheir� Mlfria Tere a ernandes Garrid

Fui presente: ------�JA1JJJW��__ Ministério Público de Contas
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