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Histórico:  

Em virtude da necessidade de estabelecer o posicionamento estratégico do 

TCMGO ante os desafios que se descortinarão para o Controle Externo nos 

próximos anos, preparando o Tribunal para contribuir com a eficiência da 

Gestão Pública Municipal, em 2014, foi aprovado o Plano Estratégico para o 

período de 2014-2020. A elaboração do Plano Estratégico teve como base o 

Método Grumbach, concebido pela empresa Brainstorming, o qual se constitui 

em uma sistemática de elaboração de Planejamento Estratégico com Visão de 

Futuro baseada em Cenários Prospectivos.  

 

Em 2017 foi apresentado o Plano de Gestão do TCMGO como instrumento de 

alinhamento institucional, que tem como função o desdobramento dos objetivos 

do Planejamento Estratégico, priorizados para o ano corrente, por meio das 

iniciativas estratégicas, em que se busca concretizá-los. Com o intuito de dar 

continuidade a Gestão Estratégica do Tribunal foi elaborado o Plano de Gestão 

de 2018. 
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Apresentação:  

Como a estratégia foi definida para um horizonte de longo prazo, faz-se 

necessário o acompanhamento de curto prazo através dos Planos Anuais, 

neste caso, Plano de Gestão.  

 

A elaboração do Plano de Gestão ocorre por uma consolidação dos 

desdobramentos dos Objetivos Estratégicos e das Iniciativas Estratégicas.  

 

Para o desenvolvimento dos trabalhos, foram realizadas as seguintes 

atividades:  

a) desdobramento das Iniciativas Estratégicas em ações, programas ou 

projetos;   

b) definição dos indicadores a serem utilizados para o acompanhamento do 

desempenho do alcance dos Objetivos Estratégicos.  

 

Ademais, a Divisão de Gestão Estratégica - DGE, possui a competência de 

“planejar, coordenar as atividades e eventos de elaboração, ajustes anuais, 

reformulação do Planejamento Estratégico e acompanhar sua execução, 

conforme normatizado em ato próprio. Além disso, tem a atribuição de 

“acompanhar e orientar quanto ao desdobramento das diretrizes, a elaboração 

de Objetivos, Metas e de indicadores e consequentemente seu alcance”.  

 

As informações constantes do Plano de Gestão, correlacionadas com os 

objetivos definidos, visam disponibilizar informações tempestivas para o 

processo de tomada de decisão. Para isso, o planejamento é complementado 

pelo monitoramento, que cria um fluxo importante de informações sobre os 

resultados alcançados e colaboram na compreensão dos desafios.  

Neste esforço, conforme atribuição regimental, cabe à Divisão de Gestão 

Estratégica - DGE coordenar o processo de elaboração e acompanhamento do 

Plano de Gestão do TCMGO. Além disso, tendo em vista a importância do 
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planejamento no cumprimento das orientações estratégicas, o Plano de Gestão 

de 2018 receberá a chancela do Conselho Supervisor do Planejamento 

Estratégico e aprovação do Presidente do TCMGO. 
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Mapa Estratégico 
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A metodologia escolhida pelo TCM-GO para a elaboração de seu Mapa 

Estratégico foi o Balanced Scoredcard – BSC, método desenvolvido pelos 

professores americanos Kaplan e Norton, que traduz a missão e a estratégia 

das instituições num conjunto abrangente de medidas de desempenho que 

serve como base para um sistema de medição por indicadores e gestão 

estratégica. Segundo Kaplan e Norton (1997), o Balanced Scorecard reflete o 

equilíbrio entre objetivos de curto e longo prazo, entre medidas financeiras e 

não-financeiras, entre indicadores de tendências e ocorrências e, ainda, entre 

as perspectivas interna e externa de desempenho. Este conjunto abrangente 

de medidas serve de base para o sistema de medição e gestão estratégica por 

meio do qual o desempenho organizacional é mensurado de maneira 

equilibrada. 

O Scorecard original mede o desempenho organizacional sob quatro 

perspectivas equilibradas: financeira, do cliente, dos processos internos, e do 

aprendizado e crescimento. Com ênfase na busca dos objetivos financeiros. 

Contudo, nas Instituições Públicas, as perspectivas são adequadas de acordo 

com cada organização, no TCMGO as perspectivas foram divididas em: 

finanças, pessoas e conhecimento, processos e sociedade. Neste caso, todos 

os esforços convergem no alcance dos objetivos da perspectiva sociedade. 

 

Com o Mapa Estratégico é possível ter uma visão gráfica da relação de causa 

e efeito que os objetivos mantêm entre si, permitindo que os gestores 

percebam as correlações entre as atividades das diversas áreas e como estas 

contribuem para o alcance da Visão. 

As Perspectivas assim encadeadas formam uma Cadeia de Geração de Valor, 

a qual, os Recursos Financeiros juntamente com os Recursos Humanos, 

detentores dos Conhecimentos, utilizando os Processos de Trabalho geram os 

resultados esperados à Sociedade, com isso, o Tribunal poderá cumprir sua 

Missão e alcançar sua Visão de Futuro. 

O Mapa Estratégico é a representação visual de todas as dimensões da 

estratégia:  
 Missão: é o propósito, é o motivo da existência do TCMGO.  
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 Visão: é a descrição do futuro desejado pelo Tribunal, reflete o alvo a 

ser buscado por todos.  

 Objetivos: fins específicos a serem alcançados, diretamente 

relacionados à essência das funções primordiais e que abrangem os 

aspectos mais relevantes da sua missão. São passíveis de mensuração 

por indicadores e possuem metas realistas e viáveis face os recursos 

disponíveis.  
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Plano de Gestão 2018  

 
O Plano de Gestão para o ano 2018, aqui detalhado contempla os Objetivos 

Estratégicos e as iniciativas estratégicas priorizadas, as quais foram 

desdobradas em projetos, seus resultados serão medidos pelos indicadores de 

desempenho.  

 Objetivo Estratégico: fins específicos a serem alcançados, diretamente 

relacionados à essência das funções primordiais e que abrangem os 

aspectos mais relevantes da sua missão. São passíveis de mensuração 

por indicadores e possuem metas realistas e viáveis face os recursos 

disponíveis. 

 Estratégia: seleção dos meios para realizar objetivos. 

 Iniciativa Estratégia: indicam o conjunto de ações e atividades a serem 

implementadas no curto, médio e longo prazos para garantir o alcance 

dos objetivos definidos no mapa estratégico. As iniciativas estratégicas 

serão executadas por projetos. 

 Projeto: consiste em esforço temporário empreendido com um objetivo 

pré-estabelecido, definido e claro. Tem início, meio e fim definidos, 

duração e recursos limitados, em uma sequência de atividades 

relacionadas. 

 Indicador: são instrumentos de medição que fornecem informações 

sobre o resultado da execução da estratégia e o alcance dos objetivos 

estratégicos. 

 

O acompanhamento da execução dos Projetos ocorrerá no âmbito das 

Reuniões de Análise Estratégica (RAE), que ocorrerão periodicamente durante 

a vigência deste plano.  
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Plano de Gestão 2018  

Objetivo: 2.02 CONTRIBUIR PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS 
JURISDICIONADOS. 

Estratégia: Capacitar Jurisdicionados. 

Iniciativa Estratégia: Elaborar e Implementar programa de capacitação dos 
jurisdicionados.  

Projeto: Plano Anual de Capacitação-2018 

Com esse objetivo o TCMGO se dispõe a capacitar os Gestores Públicos para 
o aprimoramento da Gestão Pública Municipal. Além de tornar disponíveis para 
estes gestores orientações, determinações e recomendações, visando corrigir 
falhas, evitar desperdícios, melhorar o desempenho e a gestão de programas 
governamentais e políticas públicas, melhorar o desempenho dos controles 
internos, bem como contribuir para a disseminação das melhores práticas 
observadas na Administração Pública.  

O Plano de Capacitação é um instrumento da Gestão Educacional que 
pretende contribuir para alcance do Objetivo Estratégico - CONTRIBUIR PARA 
O APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS JURISDICIONADOS. 

 

Objetivo: 2.05 OTIMIZAR AS AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO 

Estratégia: ampliar as ações de controle externo. 

Iniciativa Estratégica: Elaborar e implementar Programa Integrado de Auditorias 
no exercício de 2018 

Projeto: Programa de Olho nas Escolas 

Com o Objetivo Estratégico de OTIMIZAR AS AÇÕES DE CONTROLE 
EXTERNO o TCMGO busca o permanente aprimoramento das ações de 
Controle Externo, para atender aos anseios da sociedade por uma fiscalização 
eficaz dos municípios goianos. 

Para tanto, o TCMGO determinou a execução do “Programa de Olho nas 
Escolas” com a finalidade de proceder auditorias de conformidade, operacional 
e financeira, através de visitas técnicas em escolas dos municípios 
selecionados. 
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Objetivo: 2.06 OTIMIZAR SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Estratégia: Desenvolver e implementar sistema para aperfeiçoar a prestação de 
contas e a melhoria na análise processual. 

Iniciativa Estratégica: Elaborar e Implementar projeto para sistema de processo 
eletrônico. 

Projeto: Processo Eletrônico 

Com Objetivo Estratégico de OTIMIZAR SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO o TCMGO busca por meio da Tecnologia da Informação 
aumentar a qualidade e a efetividade dos serviços ofertados a Sociedade. Com 
o emprego apropriado dos recursos de TI poderá tornar mais ágil e focada a 
atuação do Tribunal, como, ampliar sua capacidade de resposta às demandas 
apresentadas, aumentando e fortalecendo a confiança do cidadão no Controle 
Externo. 

O Processo Eletrônico tem como objetivo principal a melhoria na eficiência das 
atividades, proporcionando celeridade, transparência e acessibilidade na 
tramitação e apreciação dos processos. 

 

Objetivo: 2.08 OTIMIZAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO TCMGO 

Estratégia: Aperfeiçoar a comunicação externa. 

Iniciativa Estratégica: Elaborar e implementar programa de Comunicação com 
a Imprensa. 

Iniciativa Estratégica: Elaborar e implementar Programa de Comunicação com 
a Sociedade. 

Iniciativa Estratégica: Elaborar e Implementar Programa de Comunicação com 
o Jurisdicionado. 

Estratégia: Aperfeiçoar a comunicação interna do TCMGO. 

Iniciativa Estratégica: Elaborar e implementar projeto de ampliação dos canais 
de Comunicação Interna. 

Projetos: a definir 
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A percepção de relevância de uma Instituição Pública depende tanto dos 
resultados alcançados, quanto da divulgação e da utilização desses resultados. 
Com isso, dependem diretamente da capacidade do órgão em disponibilizar 
canais de comunicação diretos com a Sociedade e Jurisdicionados. 

Portanto, o TCMGO busca com o Objetivo Estratégico - OTIMIZAR A 
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO TCMGO contribuir para a transparência 
de sua atuação e induzir o exercício do controle social. Para tanto, é 
necessário divulgar as informações que produz, em linguagem simples e 
acessível à Sociedade, com qualidade e tempestividade, de forma a possibilitar 
a participação ativa do cidadão no controle da gestão pública municipal. 

Porém, o objetivo em questão não se limita à comunicação com a Sociedade, 
mas também com a imprensa, com os jurisdicionados e com os servidores do 
Tribunal. Dessa forma, aprimorar os mecanismos de diálogo com estes quatro 
pilares (Sociedade, Jurisdicionado, Imprensa e Servidores) pressupõe 
transparência, abertura de dados, divulgação oportuna das questões 
relevantes, monitoramento e a avaliação da satisfação com serviços e a 
implementação de ações de melhoria sempre que necessário. 
 

 

 
 

Goiânia, 08 de março de 2018. 
 

 
 
 
 
 

 

 
Daniel Augusto Goulart Joaquim Alves de Castro Neto 

Conselheiro Supervisor do Planejamento 
Estratégico 

Presidente 

 
 
  



         
                             
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100 
Fone: (62) 3216-6106 / Ouvidoria: 0800-646-6160 
Website: www.tcm.go.gov.br 

                              

 



         
                             
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100 
Fone: (62) 3216-6106 / Ouvidoria: 0800-646-6160 
Website: www.tcm.go.gov.br 

                              

 

1º ADITIVO - PLANO DE GESTÃO 2018  

 
PERSPECTIVA PROCESSOS 

Objetivo: 2.02 CONTRIBUIR PARA O APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS 
JURISDICIONADOS. 

Com esse objetivo o TCMGO se dispõe a capacitar os Gestores Públicos para 
o aprimoramento da Gestão Pública Municipal. Além de tornar disponíveis para 
estes gestores orientações, determinações e recomendações, visando corrigir 
falhas, evitar desperdícios, melhorar o desempenho e a gestão de programas 
governamentais e políticas públicas, melhorar o desempenho dos controles 
internos, bem como contribuir para a disseminação das melhores práticas 
observadas na Administração Pública.  

Estratégia: Capacitar Jurisdicionados. 

Iniciativa Estratégia: Elaborar e Implementar programa de capacitação dos 
jurisdicionados.  

Projeto: Plano Anual de Capacitação - 2018 

O Plano de Capacitação é um instrumento da Gestão Educacional que 
pretende contribuir para alcance do Objetivo Estratégico - CONTRIBUIR PARA 
O APRIMORAMENTO DA GESTÃO DOS JURISDICIONADOS. 

 

Objetivo: 2.05 OTIMIZAR AS AÇÕES DE CONTROLE EXTERNO 

Com o Objetivo Estratégico de OTIMIZAR AS AÇÕES DE CONTROLE 
EXTERNO o TCMGO busca o permanente aprimoramento das ações de 
Controle Externo, para atender aos anseios da sociedade por uma fiscalização 
eficaz dos municípios goianos. 

Estratégia: ampliar as ações de controle externo. 

Iniciativa Estratégica: Elaborar e implementar Programa Integrado de 
Auditorias no exercício de 2018. 

Projeto: Programa de Olho nas Escolas 

O TCMGO determinou a execução do “Programa de Olho nas Escolas” com a 
finalidade de proceder auditorias de conformidade, operacional e financeira, 
através de visitas técnicas em escolas dos municípios selecionados. 



         
                             
 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
Rua 68, nº 727 - Centro - Goiânia - GO / CEP 74055-100 
Fone: (62) 3216-6106 / Ouvidoria: 0800-646-6160 
Website: www.tcm.go.gov.br 

                              

 

Estratégia: Realizar e Implementar estudos na busca de excelência na 
fiscalização. 

Iniciativa Estratégica: Elaborar e implementar Projeto para alocação eficiente 
de recursos humanos e materiais. 

Projeto: Estudo sobre Produtividade das Secretarias de Controle Externo 

 

Objetivo: 2.06 OTIMIZAR SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

Com Objetivo Estratégico de OTIMIZAR SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA DA 
INFORMAÇÃO o TCMGO busca por meio da Tecnologia da Informação 
aumentar a qualidade e a efetividade dos serviços ofertados a Sociedade. Com 
o emprego apropriado dos recursos de TI poderá tornar mais ágil e focada a 
atuação do Tribunal, como, ampliar sua capacidade de resposta às demandas 
apresentadas, aumentando e fortalecendo a confiança do cidadão no Controle 
Externo. 

Estratégia: Desenvolver e implementar sistema para aperfeiçoar a prestação 
de contas e a melhoria na análise processual. 

Iniciativa Estratégica: Elaborar e Implementar projeto para sistema de 
processo eletrônico. 

Projeto: Processo Eletrônico 

O Processo Eletrônico tem como objetivo principal a melhoria na eficiência das 
atividades, proporcionando celeridade, transparência e acessibilidade na 
tramitação e apreciação dos processos. 

 

Objetivo: 2.08 OTIMIZAR A COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO TCMGO 

A percepção de relevância de uma Instituição Pública depende tanto dos 
resultados alcançados, quanto da divulgação e da utilização desses resultados. 
Com isso, dependem diretamente da capacidade do órgão em disponibilizar 
canais de comunicação diretos com a Sociedade e Jurisdicionados. 

Portanto, o TCMGO busca com o Objetivo Estratégico - OTIMIZAR A 
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL DO TCMGO contribuir para a transparência 
de sua atuação e induzir o exercício do controle social. Para tanto, é 
necessário divulgar as informações que produz, em linguagem simples e 
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acessível à Sociedade, com qualidade e tempestividade, de forma a possibilitar 
a participação ativa do cidadão no controle da gestão pública municipal. 

Porém, o objetivo em questão não se limita à comunicação com a Sociedade, 
mas também com a imprensa, com os jurisdicionados e com os servidores do 
Tribunal. Dessa forma, aprimorar os mecanismos de diálogo com estes quatro 
pilares (Sociedade, Jurisdicionado, Imprensa e Servidores) pressupõe 
transparência, abertura de dados, divulgação oportuna das questões 
relevantes, monitoramento e a avaliação da satisfação com serviços e a 
implementação de ações de melhoria sempre que necessário. 

Estratégia: Aperfeiçoar a comunicação externa. 

Iniciativa Estratégica: Elaborar e implementar programa de Comunicação 
com a Imprensa. 

Iniciativa Estratégica: Elaborar e implementar Programa de Comunicação 
com a Sociedade. 

Iniciativa Estratégica: Elaborar e Implementar Programa de Comunicação 
com o Jurisdicionado. 

Estratégia: Aperfeiçoar a comunicação interna do TCMGO. 

Iniciativa Estratégica: Elaborar e implementar projeto de ampliação dos 
canais de Comunicação Interna. 

Projetos: a definir 
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PERSPECTIVA PESSOAS E CONHECIMENTO 

 

Objetivo: 3.04 IMPLANTAR A GESTÃO POR COMPETÊNCIA 

O Tribunal busca com o Objetivo Estratégico - IMPLANTAR A GESTÃO POR 
COMPETÊNCIA implantar um modelo de gestão por competência, cujo foco 
está na melhoria do desempenho, desenvolvimento de competências, na 
motivação e no comprometimento dos servidores com sua missão institucional. 

Estratégia: Implantar e implementar um modelo de gestão de pessoas 
baseada em competências. 

Iniciativa Estratégia: Elaborar e implementar projeto para realização do 
mapeamento de competências necessárias aos servidores para o 
desenvolvimento de suas atribuições (essenciais, técnicas e pessoais). 

Projeto: Gestão por Competência 

  
 

Goiânia, 01 de agosto de 2018. 
 
 
 

 
 
 
 

 
Daniel Augusto Goulart Joaquim Alves de Castro Neto 

Conselheiro Supervisor do Planejamento 
Estratégico 

Presidente 

 
 


