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Introdução 

A Carta de Serviços ao Usuário do Ministério Público de Contas dos 

Municípios do Estado de Goiás (MPCm-GO) é uma iniciativa que visa 

promover maior interação da instituição com a sociedade.  

O MPCm-GO tem sua atuação voltada ao controle externo da Administração 

Pública, na condição de guardião dos direitos fundamentais da sociedade. 

Com o documento, disponibiliza-se, em uma linguagem de fácil acesso e 

compreensão, informações sobre suas competências e possibilidades, 

noticiando a respeito de todos os serviços prestados, bem como a maneira de 

acessá-los. Objetivamos, dessa forma, não apenas cumprir um dever legal, 

mas verdadeiramente aproximar-nos, cada vez mais, da sociedade goiana. 

Acreditamos que a transparência e a informação são imprescindíveis para o 

exercício da cidadania e também para o aprimoramento da democracia. 

A Carta de Serviços ao Usuário está estabelecida no Decreto 9.094 de 17 de 

julho de 2017 e na Lei 13.460, de 26 de junho de 2017, que dispõe sobre 

participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços da 

administração pública. 

Para facilitar a consulta e a compreensão do documento, o texto foi dividido 

em cinco partes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quem somos? - Um breve histórico a respeito da Instituição e a 

normatização que a rege. 

 

O que fazemos? - De maneira informal, explica qual é o campo de 

atuação do MPCm-GO. 
 

Como e onde atuamos? - Informa ao usuário quais são os serviços 

prestados pela instituição e as formas de acesso a esses serviços. 

 

Mecanismos de transparência – Trata dos principais meios de acesso aos 

relatórios, peças e acompanhamento das atividades do MPCm-GO. 
 

Considerações finais – Nesta parte, o MPCm-GO informa a sua Missão, 

Visão e Valores. 
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Quem somos? 

O Ministério Público de Contas Brasileiro é uma instituição secular, criada 

em 1892, por meio do Decreto 1166, que instituiu o Tribunal de Contas da 

União (TCU). Decidiu-se, à época, que o Ministério Público de Contas, ou 

Ministério Público Especial, funcionaria junto ao Tribunal de Contas, tendo 

como missão institucional a guarda da lei e a fiscalização de sua execução 

nos processos que tramitam perante o Tribunal de Contas. 

Em Goiás, foi regulamentado pelos artigos 91 e seguintes da Lei nº 

15.958/2007, a Lei Orgânica do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás e pelo artigo 112-A e seguintes do Regimento Interno do 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. 

 

 

 

 

Constituição Federal: 

Artigo 130 - Aos membros do Ministério Público junto aos Tribunais de Contas, aplicam-

se as disposições desta seção pertinentes a direitos, vedações e forma de investidura. 

Regimento Interno do Ministério Público de Contas: 

O ingresso na carreira de Procurador de Contas, a atuação do MPCm-GO, as 

competências dos procuradores, a nomeação do Procurador-Geral, entre 

outras coisas, estão previstas no Regimento Interno do Ministério Público de 

Contas: 

Art. 1º O Ministério Público de Contas é instituição permanente, essencial à atividade de 

controle externo da administração pública, com atuação junto ao Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado de Goiás, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime 

democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis e da fiel observância da 

Constituição e das leis, nos moldes fixados pelo artigo 130 da Constituição Federal e 

disposições constantes da Lei n. 15.958, de 18 de janeiro de 2007.  

 

Parágrafo único. São princípios institucionais do Ministério Público de Contas: a unidade, 

a indivisibilidade e a independência funcional, nos moldes da Constituição Federal, 

Constituição Estadual e Lei Orgânica do Ministério Público Estadual. 

(...) 

Art. 3º O Ministério Público de Contas é composto por quatro Procuradores;  

Atualmente, a instituição tem estatura constitucional, e está prevista na 

Constituição Federal, artigo 130, e na Resolução nº 001/2016-MPC, o 

Regimento Interno do Ministério Público de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás. 
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Art. 4º O ingresso na carreira dar-se-á por meio de aprovação em concurso público de 

provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil, seção de 

Goiás, exigindo-se do bacharel em direito, no mínimo, três anos de atividade jurídica. 

(...) 

Art. 7º A Procuradoria-Geral, Órgão de Administração do Ministério Público de Contas, 

será representada pelo Procurador-Geral.  
 

Art. 8º O Procurador-Geral, nomeado pelo Governador do Estado, será escolhido dentre 

os integrantes da carreira do Ministério Público junto ao Tribunal para um mandato de 

dois anos, permitida uma recondução. 

(...) 

Art. 11 Para indicação do Procurador-Geral, o Colégio de Procuradores reunir-se-á nos 

trinta dias que antecederem ao término do mandato, quando deliberará sobre a confecção 

da lista tríplice de que trata o artigo 91, parágrafo único, da Lei n. 15.958/2007, a ser 

submetida ao referendo o Plenário do Tribunal e remetida, nos dez dias seguintes, ao 

Chefe do Executivo Estadual. 

(...) 

Art. 40. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colégio de Procuradores, sendo 

subsidiário deste Regimento, no que couber, a Lei Orgânica Nacional do Ministério 

Público (Lei nº 8.625/93), a Lei Orgânica do Ministério Público Estadual (LC nº 25/98) e 

seu Regimento Interno, bem como as normas de direito público. 
 

O Colégio de Procuradores: 

Composto pelo Procurador-Geral e todos os Procuradores em exercício, o 

Colégio de Procuradores tem entre as suas competências: 

 Opinar sobre matéria relativa à autonomia do Ministério Público de Contas e 

outras de interesse institucional;; 

 Deliberar sobre a estruturação dos serviços auxiliares, e providências 

relacionadas ao desempenho das funções do Ministério Público de Contas; 

 Aprovar orientações normativas acerca de matérias afetas as atribuições do 

Ministério Público de Contas; 

 Deliberar sobre a distribuição dos encargos, atribuições e competências dos 

Procuradores de Contas, competindo ao seu Presidente baixar Instrução de 

Serviço, obedecidas as normas estabelecidas neste Regimento;  

 Propor, dentre os Procuradores de Contas e integrantes da carreira, os nomes 

daqueles aptos a compor a lista tríplice, para fins de indicação do Procurador-

Geral pelo Plenário do Tribunal, que será nomeado pelo Governador; 

 Deliberar sobre questões institucionais e administrativas, incluídos os recursos 

em processos administrativos internos; 

 Aprovar proposta de aprimoramento administrativo e de pessoal a ser 

apresentada pelo Procurador–Geral ao Presidente do Tribunal; 

 Deliberar sobre vitaliciamento, ou não, de membro do Ministério Público; 

 Fixar a posição do Ministério Público de Contas sobre matéria técnica 

controversa no âmbito do Tribunal, respeitada a independência funcional dos 

membros 
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Procuradorias 
 

O Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado de Goiás possui 

três Procuradorias, titularizadas por Procuradores concursados para a carreira, 

conforme determina a Lei Orgânica do TCM/GO. 

 

Primeira Procuradoria: 

Titular: José Américo da Costa Júnior 

Contato: 3216-6243 
 

Segunda Procuradoria: 

Titular: Henrique Pandim Barbosa Machado 

 Contato: 3216-6243 

 

Terceira Procuradoria: 

Titular: José Gustavo Athayde  

  Contato: 3216-6243 

Além dessas, há a Procuradoria-Geral de Contas, cujo titular exerce mandato 

de dois anos, sendo possível apenas uma recondução. O PGC- GO é nomeado 

pelo governador, após lista tríplice elaborada pelos integrantes da carreira. 

O PGC-GO representa e dirige o MPCm-GO; exerce funções administrativas; 

atua no controle das contas dos Poderes e acumula essas funções com o 

exercício da Procuradoria na qual exerce sua titularidade. Atualmente,o cargo 

de PGC-GO é exercido pelo Procurador Regis Gonçalves Leite. 

 

 

 

 

 

Conforme previsão no Regimento Interno do TCM/GO, os Procuradores de 

Contas e o Procurador-Geral tomam posse em Sessão Extraordinária do 

Tribunal Pleno do TCM-GO. 

Procuradoria-Geral: 

Titular: Regis Gonçalves Leite 

Data da posse: 01/03/2018 

Contato: 3216-6243 

Na ocorrência de afastamentos legais, o Procurador-Geral é substituído por 

um dos Procuradores por ele indicado. Os demais procuradores em 

atividade podem acumular as funções de sua Procuradoria com o exercício 

em substituição da Procuradoria vaga temporariamente. A acumulação, 

todavia, só pode ocorrer em relação a uma outra Procuradoria, não podendo 

haver substituição em duas ou mais, por exemplo. 
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O que fazemos? 

O MPCm-GO atua como fiscal da lei, do regime democrático e dos interesses 

sociais e individuais indisponíveis, nas matérias sujeitas à apreciação do 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. 

 

 

 

 

 

Corregedoria-Geral: 

Dentro da estrutura do Ministério Público de Contas funciona a 

Corregedoria-Geral, órgão encarregado de orientar e fiscalizar as atividades 

funcionais e a conduta dos membros da Instituição. 

Centro de Apoio Operacional de Inteligência: 

Também funciona o Centro de Apoio Operacional de Inteligência do 

Ministério Público de Contas. Entre suas principais atribuições destacam-se: 

planejar e executar as atividades de inteligência voltadas a obter, produzir e 

gerir informações estratégicas para as ações de controle externo; manter 

intercâmbio e solicitar diretamente informações de quaisquer pessoas, bem 

como de órgãos e entidades públicas ou privadas, especialmente os ligados às 

áreas de inteligência e de segurança, visando ao cumprimento de suas 

atribuições; e interagir e cooperar com órgãos de inteligência municipais, 

estaduais e federais. 

Ouvidoria-Geral: 

A Ouvidoria do MPCm-GO, por sua vez, é um canal aberto direto e 

desburocratizado dos cidadãos, servidores e membros para receber 

reclamações, críticas, comentários, elogios, pedidos de providências, 

sugestões e quaisquer outros expedientes que lhe sejam encaminhados, acerca 

dos serviços e atividades desenvolvidas pelo Ministério Público de Contas 

dos Municípios do Estado de Goiás, com o objetivo de dar efetividade, 

manter e aprimorar um padrão de excelência nos serviços e atividades 

públicas. 

Não há Procuradorias especializadas no MPCm-GO. As Procuradorias têm 

idênticas competências e são titularizadas pelos membros do Ministério 

Público, com a distribuição por regiões da seguinte forma: 1ª e 6ª regiões: 

1ª Procuradoria; 2ª e 3ª regiões: 2ª Procuradoria e 4ª e 5ª regiões: 3ª 

Procuradoria. Os processos relacionados aos municípios de Goiânia, 

Anápolis e Aparecida de Goiânia ficaram vinculados a 1ª, 2ª e 3ª 

Procuradorias, respectivamente.  
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Como atuamos? 

O MPCm-GO atua, ordinariamente, por meio da emissão de parecer, em 

autos de processos que lhes são distribuídos, oportunidade em que opina, na 

qualidade de fiscal da lei. Mas a atuação do MPCm-GO não se resume 

apenas a isso. 

O MPCm-GO: 

 Participa de todas as sessões realizadas pelos colegiados do TCM-GO 

– Plenário, Primeira Câmara e Segunda Câmara; 

 Oferece representações; 

 Recebe denúncias, informações, ofícios, etc; 

 Possui legitimidade recursal; 

 Oferta recomendações; 

 Celebra Termos de Ajustamento de Conduta (TACs); 

 Atua em parceria com outros órgãos de controle. 

  

  

  

  

O MPCm-GO pode agir também por iniciativa própria ou mediante 

provocação (por meio de sua Ouvidoria, cujo link de acesso encontra-se no 

site: http://www.tcm.go.gov.br/mpc/) dos cidadãos, sindicatos, agentes 

públicos, ou por demandas diretas, que chegam para cada Procuradoria (e-

mail, telefone, contato pessoal, etc), quando são levados ao conhecimento de 

seus titulares informações e/ou documentos relacionados com matérias sob a 

fiscalização do TCM-GO. 

O Procedimento Administrativo de Apuração: 

Ao receber demandas externas o Ministério Público de Contas  poderá 

instaurar, sob sua presidência, Procedimento Administrativo de Apuração, 

consistente em procedimento prévio e preparatório ao pleno exercício de suas 

atribuições constitucionais e legais, que será instaurado através de Portaria, 

com protocolo e trâmite junto ao próprio MPCm-GO.  

Após as apurações necessárias, o procurador poderá optar por oferecer 

Representação ao Tribunal de Contas, expedir Recomendações, assinar 

Regularmente, os processos em trâmite no TCM-GO que requerem parecer 

do MPCm-GO são distribuídos às Procuradorias responsáveis por cada 

região. A cada biênio é realizado um rodízio na titularidade das 

Procuradorias, por meio de sorteio, em obediência ao princípio do promotor 

natural. 

 

http://www.mpc.es.gov.br/fale-conosco/
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Termo de Ajuste de Conduta ou requisitar informações, oficiando-se ao 

órgão ou instituição alvo da denúncia. Se o órgão do Ministério Público de 

Contas, esgotadas todas as diligências, se convencer da inexistência de 

fundamento para a propositura de Representação, expedição de 

Recomendações, TAC's, promoverá o arquivamento dos autos, fazendo-o 

fundamentadamente. 

A Representação: 

A Representação pode ser proposta pelo Ministério Público de Contas, ao 

tomar conhecimento, por meio de documentos encaminhados por cidadãos, 

agentes públicos ou outras formas de notícia, da ocorrência de ilegalidades ou 

irregularidades decorrentes do exercício de cargo ou função pública, cuja 

apuração esteja inserida no rol de competências do Tribunal de Contas. Ela é, 

portanto, a peça assinada por Procurador do MPCm-GO na qual é levado ao 

conhecimento do TCM-GO fato que deve estar sujeito à fiscalização. 

 

 

 

 

As Parcerias: 

O MPCm-GO pode valer-se, ainda, dos mecanismos de cooperação e parceria 

com os demais ramos do Ministério Público, ou com outros órgãos de 

controle, recebendo e enviando informações, além de procurar atuar 

conjuntamente, por meio de convênios, integrando Grupos de Trabalho, 

Forças-Tarefa e outras formas. 

A Participação nas sessões do TCM/GO: 

O MPCm-GO participa de todas as sessões ordinárias realizadas no TCM-GO, 

que ocorrem às terças-feiras, às 14:30 horas (Primeira Câmara),  às quintas-

feiras, às 9 horas (Segunda Câmara) e às quartas-feiras, às 14:30 horas 

(Plenário). Nessas sessões, os processos são levados a julgamento e 

apreciação, ocasião em que o Procurador do MPC-GO tem direito à palavra. 

 

 

 

 

 

Para tentar prevenir futuros litígios, o MPCm-GO pode optar por oferecer 

Recomendações ao gestor ou, ainda, celebrar Termos de Ajustamento de 

Conduta (TAC) com semelhante finalidade. 

A participação nas sessões do Pleno é uma das atribuições do Procurador-

Geral, que pode designar outro Procurador para representá-lo na sua 

ausência. O comparecimento às sessões de julgamento do TCM-GO das 

Primeira e Segunda Câmaras fica a cargo dos demais Procuradores de 

Contas. 
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A interposição de Recursos: 

Por fim, caso discorde dos julgamentos proferidos, o Procurador do MPCm- 

GO tem legitimidade para recorrer das decisões do TCM-GO. 

 

Onde atuamos? 

O MPCm-GO não possui sede própria, funcionando no prédio do TCM-GO, 

em Goiânia. 

O horário de atendimento do MPCm-GO segue o horário de trabalho do 

Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. 

Na Chefia de Gabinete do Ministério Público de Contas, nas Procuradorias e 

na Procuradoria-Geral de Contas o horário de atendimento vai das 8 horas às 

18 horas, seguindo o horário de funcionamento do TCM-GO. 
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Mecanismos de Transparência no 

MPC-GO 

Atendimento ao cidadão 
Qualquer cidadão pode encaminhar denúncias, informações, elogios e outras 

manifestações para o MPCm-GO. Para tanto, basta acessar o link 

"Ouvidoria" no site, no seguinte endereço http://www.tcm.go.gov.br/mpc/ 

ou entrar em contato por e-mail: pgc@tcm.go.gov.br ou via telefone: 3216-

6243/6223.  

As comunicações recebidas são distribuídas à Procuradoria competente, 

após análise preliminar da Ouvidoria-Geral do MPC, para apuração ou 

adoção de providências. 

Lei de Acesso à Informação 
Embora não tenha editado norma interna específica sobre o tema, o MPCm-

GO atende as solicitações de informações e documentos recebidas com base 

na Lei de Acesso à Informação (Lei Nº 12.527, de 18 de novembro de 

2011), por entender que a transparência é a regra geral, enquanto o sigilo é 

exceção. 

Relatórios 
O MPCm-GO envia ao Tribunal de Contas relatórios mensais de suas 

atividades e publica no seu site o relatório anual de atividades. 

Gestão de Pessoas 
Considerando que as despesas do MPCm-GO são custeadas pelo Tribunal 

de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, as informações sobre 

estrutura remuneratória, folha de pagamento, diárias e passagens referentes 

aos Procuradores e servidores estão disponíveis no site do TCM-GO, 

https://www.tcm.go.gov.br/site/transparencia/, podendo também ser 

acessadas pelo site do MPCm/GO: http://www.tcm.go.gov.br/mpc/. 

Redes Sociais 
O MPCm-GO possui página institucional no Twitter. Para acompanhar 

acesse o seguinte endereço: https://twitter.com/MPCm_GO 

 

http://www.mpc.es.gov.br/fale-conosco/
https://www.tce.es.gov.br/portal-da-transparencia/pessoal/servidores/
http://www.mpc.es.gov.br/fale-conosco/
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Considerações Finais 

Esta Carta de Serviços ao Usuário informa ao cidadão sobre todos os 

serviços prestados pelo MPCm-GO, bem como as formas de acesso a eles. 

 

 

 

 

Nessas condições, não é atribuição do MPCm-GO atuar perante o Poder 

Judiciário, tampouco ajuizar ações judiciais (salvo para defesa de suas 

prerrogativas), oferecer denúncias criminais e etc. Importante ressaltar que 

não é, também, atribuição do MPCm-GO julgar as questões postas à 

apreciação do controle externo. 

 

 

 

 

 

O cidadão não deve deixar de consultar os atos que regem a atuação do 

MPCm-GO, sendo importante também que oferte as suas peças e informações 

acerca de irregularidades verificadas no seu Município, dirigindo-se ao 

MPCm-GO com o mínimo de requisitos que permita um início de apuração. 

 

 

 

 

 

 

Vale mencionar que o MPCm-GO atua perante o Tribunal de Contas dos 

Municípios do Estado de Goiás e em relação às matérias sujeitas à 

apreciação do controle externo (são exemplos licitações, contratos, atos de 

admissão de pessoal, aposentadorias, contas e despesas públicas). 

 

O MPCm-GO não se confunde com o Ministério Público Estadual. Ainda 

que ambos tenham por dever constitucional a defesa da ordem jurídica, do 

regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis, o 

MPCm-GO, como dito, atua perante o TCM-GO, já o Ministério Público 

Estadual atua perante o Poder Judiciário. O MPCm-GO também atua de 

forma independente, realizando atos investigatórios, expedindo ofícios, 

TAC's e Recomendações. 

 

Com essas medidas, o MPCm-GO estimula o controle social responsável e 

se coloca à disposição de toda a sociedade de Goiás, bem assim de agentes 

públicos de todos os Municípios do Estado, para realizar, de forma 

conjunta e a contento, a missão confiada pela Constituição Federal e pelo 

seu Regimento Interno: a fiscalização da lei e da sua fiel execução, bem 

como o combate à má gestão e à corrupção, no ambiente do controle 

externo, promovendo o pleno exercício da cidadania. 
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Missão 
 

Atuar proativamente, visando a efetiva e regular geração de receitas e aplicação 

dos recursos públicos, o controle, o aperfeiçoamento e a profissionalização da 

gestão pública de modo a combater a má gestão e a corrupção e garantir a 

concretização dos direitos fundamentais do cidadão.  
 

Visão 
Ser reconhecido como uma instituição independente e de excelência na defesa do 

ordenamento jurídico.  

Valores 
 Transparência; 

 Eficiência; 

 Ética; 

 Independência; 

 Interesse Público; 

 Moralidade; 

 Impessoalidade; 

 Responsabilidade 

 Proatividade 

 Unidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


