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Com o uso de aplicativo, o TCMGO implementa 
programa de melhoria do ensino
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Nova diretoria da 
Atricon toma posse 

A nova diretoria da Associação dos 
Membros dos Tribunais de Con-
tas do Brasil (Atricon), biênio 

2018/2019, foi empossada no dia 6.2.18, 
em cerimônia realizada no TCU, em Brasí-
lia. O presidente do Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado de Goiás (TCMGO), 
conselheiro Joaquim de Castro, assumiu 
cargo na diretoria da Vice-Presidência de 
Relações Internacionais.  O conselheiro Fá-
bio Nogueira, do TCE-PB é o novo presiden-
te da Atricon.

 Para o conselheiro Joaquim de Castro, 
participar da Atricon é uma conquista im-
portante do TCMGO, que atuará cada vez 
mais pelo fortalecimento do controle ex-
terno, especialmente na valorização dos 
Tribunais de Contas Municipais para que 
possam exercer sua função constitucional 
de forma bastante efetiva.

 Em seu discurso de posse, o novo pre-
sidente da entidade, conselheiro Fábio No-
gueira, destacou os avanços já alcançados 
pelo Sistema Tribunais de Contas e renovou 
o propósito de lutar pelo aprimoramento das 

Cortes de Contas.
Fábio Nogueira também destacou a ex-

pectativa da aprovação da Proposta de 
Emenda Constitucional n° 22/2017 (PEC 
22). Ele ressaltou que a PEC prossegue na 
linha do aprimoramento, com a previsão de 
criação do Conselho Nacional dos Tribunais 
de Contas e o estabelecimento de novos e 
mais rígidos critérios para a composição dos 
colegiados, além de uma Lei Nacional Pro-
cessual de Contas.
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O Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado 
de Goiás instituiu, por 

meio da Lei nº 19.982/2018, o 
Programa de Recuperação de 
Créditos não Tributários (Refis 
do TCMGO) que permite aos ges-
tores e ex-gestores a regulariza-
ção de suas dívidas com o órgão, 

em até 60 (sessenta) parcelas. O 
prazo para adesão ao programa 
termina no dia 7 de abril de 2018. 

O Refis do TCMGO abrange 
todos os créditos não tributários 
decorrentes de multas adminis-
trativas aplicadas em razão de 
irregularidades cometidas pelos 
gestores na administração dos 

bens públicos, com trânsito em 
julgado ocorrido até 31 de de-
zembro de 2016. Estão incluídos 
os débitos não inscritos na Dívi-
da Ativa, os inscritos na Dívida 
Ativa, os ajuizados e os objetos 
de parcelamento. 

Para aderir ao programa, os 
gestores devem formalizar a 

participação com a apresenta-
ção de requerimento a ser pro-
tocolado na sede do Tribunal. 
Na negociação, as parcelas não 
podem ser inferiores a R$ 250,00 
(duzentos e cinquenta reais) e 
o pagamento será por meio de 
boletos, a serem emitidos pelo 
TCMGO.

O Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás (TCMGO) comunica que, nos 
processos em tramitação no órgão, o prazo 
para a interposição de Recurso Ordinário foi 
ampliado de 15 para 30 dias, conforme o art. 
41 da Lei Orgânica do Tribunal.

O principal objetivo do programa de Recuperação de Créditos não Tributários é propiciar 
condições para que gestores regularizem as dívidas perante o Tribunal e evitem o protesto.

TCMGO institui REFIS 
para gestores regularizarem débitos

Tribunal amplia prazo 
para apresentação de 
Recurso Ordinário
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Transparência

Jornalista Ulisses Aesse 
ministra palestra no TCMGO

O TCMGO recebeu o jor-
nalista Ulisses Aesse, 
editor-chefe de repor-

tagem do Diário da Manhã, que 
proferiu a palestra “A força do 
jornalismo impresso na defesa 
do interesse público”.

O jornalista deixou bem cla-
ro que o jornalismo de rádio, tv, 
impresso, digital, cada qual com 
suas particularidades, tem enor-
me impacto na vida das pessoas. 
Mas lembrou da importância do 
jornalismo impresso como ins-
trumento de registro da histó-
ria, e quanto, especialmente, ao 
Diário da Manhã, afirmou que 
o editor-geral, Batista Custódio, 
faz um jornal democrático, ao 
manter, permanentemente, es-
paço aberto para as mais diver-

sas opiniões.
Ulisses Aesse comentou que os 

órgãos públicos, incluindo os tribu-
nais de contas, precisam avançar 
cada vez mais na transparência 
e na publicização de seus atos e 
ações, intensificando e otimizan-

do sua comunicação com a socie-
dade.

Os conselheiros Francisco José 
Ramos e Maria Teresa Garrido San-
tos e o procurador-geral de Contas 
José Gustavo Athayde usaram a 
palavra para explicar a atuação do 

TCMGO, agradecer ao palestrante 
e enaltecer a seriedade e compe-
tência que norteiam o trabalho do 
jornalista. A palestra foi realizada 
no dia em que se comemoravam 
os 40 anos do TCM de Goiás 
(17.11.2017).

Com base em decisão do 
Supremo Tribunal Federal (STF), 
o Tribunal de Contas dos Mu-
nicípios do Estado de Goiás 
(TCMGO) orienta aos jurisdicio-
nados que, para a concretiza-
ção do pagamento das verbas 
referentes ao décimo terceiro 
e ao terço constitucional de fé-
rias, aos agentes políticos dos 
Poderes Executivo e Legislativo, 
é necessária previsão em lei 
municipal (ou resolução para o 
Legislativo) ou na lei orgânica 
municipal (Instrução Normativa 

n° 12/2017).
O documento esclarece que 

não há possibilidade adminis-
trativa de haver o pagamento 
das parcelas do décimo ter-
ceiro e do terço de férias para 
os agentes políticos, de forma 
retroativa, salvo se tais direitos 
já estiverem legalmente regula-
mentados em períodos anterio-
res à decisão do STF no julga-
mento do RE n° 650898, sem o 
respectivo pagamento.

Alerta, ainda, aos gestores, 
que a efetivação de pagamen-

tos em desacordo com a cita-
da orientação configura paga-
mento indevido, por vício de 
inconstitucionalidade, podendo 
ensejar rejeição de contas e de-
mais sanções cabíveis aos res-
ponsáveis. Aos controladores 
internos, alerta quanto à pos-
sibilidade de responsabilização 
solidária, nos termos estabe-
lecidos no § 1° do art. 74 da 
Constituição Federal.

“Como houve decisão do 
STF, o TCMGO entende que é 
um direito social, mas que é ne-

cessária uma lei no município 
para regulamentar. Se não hou-
ver essa previsão em lei, poderá 
acarretar alguma imputação de 
débito”, explicou Paula Cunha, 
a secretária de Atos de Pessoal 
do Tribunal.

Vale lembrar que a regula-
mentação e concessão desses 
direitos, por configurarem des-
pesa de caráter continuado, 
estão condicionadas aos tetos 
constitucionais, aos limites da 
Lei de Responsabilidade Fiscal 
e à previsibilidade orçamentária.

13° e Férias: municípios devem regulamentar 
pagamentos aos agentes políticos



TCM NOTÍCIAS  | 5

Compromissos destacados 
na “Carta de Goiânia”, 
documento assinado pe-

los Tribunais de Contas do Brasil, 
foram assumidos durante o XXIX 
Congresso dos Tribunais, que acon-
teceu na capital goiana. O conteú-
do da carta é o resultado dos de-
bates e trabalhos desenvolvidos no 
Congresso, entre eles a busca pelo 
aprimoramento do controle exter-
no brasileiro. 

 Os Tribunais de Contas afir-
maram que vão “envidar todos 
os esforços junto ao Congresso 
Nacional para aprovação da Pro-

posta de Emenda Constitucional 
- PEC n° 22/2017”, encarada 
como a principal resposta à crise 
institucional. A PEC reforma os 
Tribunais de Contas a partir da 
criação de um Conselho Nacio-
nal e da mudança das regras de 
composição. 

Os Tribunais defendem a 
aprovação das PECs 2/2017 
(Senado) e 302-A (Câmara) que 
vedam a extinção dos tribunais 
de contas dos estados e muni-
cípios. Afirmaram ainda que vão 
atuar junto ao Supremo Tribunal 
Federal (STF) para reverter a de-

cisão que comprometeu a efi-
cácia da Lei da Ficha Limpa, ao 
retirar dos Tribunais de Contas 
a competência para julgamento 
de contas de gestão de prefeitos 
ordenadores de despesas. Ações 
de apoio à aprovação da PEC n° 
10/2013, que tratam do fim do 
foro privilegiado, também foram 
estabelecidas. Foi incluída, ain-
da, a adoção das melhores práti-
cas de comunicação, com ênfase 
no emprego intensivo de mídias 
digitais. 

CONGRESSO
O evento, que aconteceu na 

sede do Tribunal de Contas do 
Estado de Goiás (TCE-GO), foi 
organizado pela Atricon em par-
ceria com o TCMGO, TCE-GO, o 
Instituto Rui Barbosa (IRB), a 
Associação Brasileira dos Tribu-
nais de Contas dos Municípios 
(Abracom) e a Associação Na-
cional dos Ministros e Conse-
lheiros Substitutos dos Tribunais 
de Contas (Audicon). Reuniu 
especialistas em controle ex-
terno e gestão pública, além de 
autoridades dos três poderes da 
República e representantes da 
Sociedade Civil.

Documento foi assinado no encerramento do XXIX Congresso dos Tribunais de Contas do 
Brasil, que aconteceu de 22 a 24 de novembro, em Goiânia. 

Carta de Goiânia destaca compromisso 
com aprimoramento do controle externo
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Efetividade

O conselheiro Joaquim Al-
ves de Castro Neto foi 
empossado como presi-

dente do Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado de Goiás 
(TCMGO), para o segundo man-
dato. 

Ele foi reeleito para conduzir a 
Corte de Contas a partir de 1° de 
janeiro de 2018. Foram empos-
sados, também, os conselheiros 
Daniel Augusto Goulart, vice-pre-
sidente, Francisco José Ramos, 
corregedor geral, e Nilo Sérgio de 
Resende Neto, ouvidor.

Em seu discurso de posse, o 
presidente eleito agradeceu a 
confiança de todos e destacou 
a necessidade de trabalhar com 
afinco no que ainda precisa ser 
feito. “Temos que trabalhar com 
foco e rapidez nas próximas 
ações”. Ele ainda declarou que 

está se desdobrando para cum-
prir sua função de presidente do 
órgão e ressaltou a importância 
do apoio recebido de todos os 
conselheiros, citando a decana, 
conselheira Maria Teresa Garrido 
Santos, como exemplo de gene-
rosidade.

Durante a cerimônia, todos os 
conselheiros presentes discursa-
ram em favor da continuidade do 
trabalho que foi desenvolvido na 
gestão 2017, com destaque para 
o dinamismo, seriedade e deter-
minação do presidente Joaquim 
de Castro. “Entendemos que esta 
chapa tem feito um bom trabalho 
ao Tribunal, sempre dando apoio 
necessário para que o TCMGO 
avance”, afirmou o conselheiro 
Francisco José Ramos. Como con-
selheiro corregedor, ele enfatizou 
que a corregedoria segue a linha 

de orientação defendida pelo 
órgão e que este é um processo 
evolutivo.

“Mesmo em um momento 
difícil, o TCMGO tem cumprido 
o seu papel. Estamos passando 
por uma transição histórica no 
cenário nacional, mas sempre 
com os pés no chão”, disse o 
vice-presidente, conselheiro Da-
niel Goulart. A conselheira Maria 
Teresa Garrido Santos destacou 
os avanços conquistados na área 
de comunicação. “Essa gestão 
tem conseguido mostrar a cara 
do Tribunal para a sociedade e 
contribuído para o crescimento 
do órgão”. Os conselheiros Se-
bastião Monteiro, Nilo Resende, 
Valcenôr Braz e o conselheiro 
substituto Vasco Jambo ressal-
taram a postura ativa e proativa 
do presidente reeleito, que con-

tribui para maior integração do 
Tribunal.

Procurador do Ministério Pú-
blico de Contas (MPC) junto ao 
TCMGO, Henrique Pandim de-
clarou reconhecimento do MPC 
à mesa diretora. “O trabalho 
excepcional desenvolvido eleva 
cada vez mais o papel desta Cor-
te de Contas, auxiliando assim na 
melhoria de vida nos municípios 
goianos”, ressaltou.

Em razão do trabalho de-
senvolvido na gestão de 2017, 
o presidente Joaquim de Castro 
foi homenageado pela Associa-
ção Nacional dos Auditores de 
Controle Externo do TCMGO 
(AudTCM/GO), pela Associação 
dos Servidores do Tribunal de 
Contas dos Municípios (ASTCOM) 
e pelo Sindicato dos Trabalhado-
res do TCMGO (SINDTCMGO).

Conselheiro Joaquim de Castro 
é reconduzido ao cargo de 
presidente do TCMGO
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O Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado 
de Goiás (TCMGO) ho-

menageou os prefeitos dos mu-
nicípios que obtiveram a melhor 
pontuação no Índice de Efetivi-
dade da Gestão Municipal (IEGM 
2017) – pesquisa que avalia a 
efetividade das políticas públicas 
desenvolvidas nas cidades. 

O Certificado de Reconhe-
cimento conferido pelo Tribunal 
baseou-se na aferição realizada 
pelos critérios do IEGM 2017 - 
saúde, educação, planejamento, 
gestão fiscal, cidades protegidas 
(segurança), governança de tec-
nologia da informação e meio 
ambiente; pela aprovação das 
Prestações de Contas de Gestão 
e de Governo e também pela cor-
reta conduta administrativa.

Foram homenageados os pre-
feitos Carlos Roberto da Silva, 
de Itaberaí; Maria Sueli da Silva 
Rosa Queiroz, de Americano do 
Brasil, Rogério Troncoso Chaves, 
de Morrinhos; Márcio Antônio 
Machado de Brazabrantes e Issy 

TCMGO certifica prefeitos por gestão efetiva (IEGM)

Municípios que receberam o certificado de reconhecimento 
do TCMGO por gestão efetiva  

• Americano do Brasil
• Brazabrantes
• Itaberaí
• Morrinhos
• Vianópolis

Quinan Júnior, de Vianópolis.
O presidente Joaquim de Cas-

tro disse da alegria e satisfação 
em receber os prefeitos homena-
geados por executarem de forma 
efetiva e com compromisso, a 
gestão em seus municípios. “O 
objetivo de um gestor é melhorar 
a vida das pessoas e para isso é 
necessário que cada um cumpra o 
seu papel, trabalhando em bene-
fício da comunidade, praticando o 
que queremos para nós”.

De acordo com o conselheiro 
Valcenôr Braz, coordenador do 
IEGM em Goiás, os cinco mu-
nicípios homenageados obtive-
ram bons resultados em todos 
os critérios estabelecidos pelo 
IEGM, além da aprovação das 
contas e ausência de processos 
junto ao TCMGO.  

Ele também destacou a impor-
tância do IEGM para as adminis-
trações municipais e principalmen-
te para a sociedade. “Os dados do 
índice podem atrair investimentos 
para os municípios. Uma empre-
sa que pretende se instalar em 

determinada cidade quer saber 
se lá tem escola, hospital e até 
mesmo trabalhos voltados para o 
meio ambiente”, exemplificou. De 
todos os municípios avaliados, 28 
não responderam aos questioná-
rios. “Isso significa que eles estão 
com nota zero”. 

O IEGM é aplicado anual-
mente. Na terceira edição, que 
está prevista para acontecer no 
primeiro semestre de 2018, o Tri-
bunal irá expandir o alcance das 
verificações das respostas. 

Participaram da solenidade, os 

membros do TCMGO, conselhei-
ros Daniel Goulart, vice-presiden-
te; Nilo Resende, ouvidor; Fran-
cisco Ramos, corregedor geral; 
Maria Teresa Garrido, Sebastião 
Monteiro e Valcenôr Braz; e do 
Ministério Público de Contas jun-
to ao TCMGO, o procurador-geral, 
José Gustavo Athayde.

Também prestigiaram a home-
nagem o deputado estadual Jean 
Carlo, os presidentes da AGM, 
Paulo Sérgio de Rezende e da 
FGM, Haroldo Naves, secretários 
e servidores municipais.
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Qualidade

Uma parceria para 
compartilhamento de 
informações será fir-

mada entre o Tribunal de Contas 
dos Municípios do Estado de 
Goiás (TCMGO) e a Secretaria 
de Estado de Gestão e Planeja-
mento (SEGPLAN). O termo de 
cooperação foi proposto durante 
visita do secretário de Gestão e 
Planejamento de Goiás, Joaquim 
Mesquita, ao TCM de Goiás. Na 
ocasião também foi apresentado 

aos servidores do órgão o Pro-
grama Goiás Mais Competitivo 
e Inovador. 

O programa de governo tem 
como objetivo promover con-
vergência de esforços entre o 
Estado de Goiás e os municípios 
goianos, por meio de um plane-
jamento e atuação integrada. 
O secretário Joaquim Mesquita 
aposta na importância do pla-
no de ação em conjunto com o 
TCMGO para que a implementa-

ção do programa obtenha resul-
tados reais. “Para que aconteça 
melhoria na qualidade de vida 
dos municípios é necessário que 
aconteça melhoria na qualidade 
das gestões”, afirmou o secre-
tário.

Informações já apuradas pelo 
TCMGO, inclusive dados do Índi-
ce de Efetividade de Gestão Mu-
nicipal (IEGM), também utiliza-
dos para efetivar melhorias nas 
administrações públicas, serão 

disponibilizadas à SEGPLAN.
O presidente do TCMGO, 

conselheiro Joaquim de Castro, 
ressaltou a importância do traba-
lho desenvolvido em cooperação 
com outros órgãos do governo. 
Os conselheiros Valcenôr Braz e 
Francisco Ramos reafirmaram a 
necessidade de uma cooperação 
entre Tribunal e órgãos governa-
mentais, cada vez mais próximos 
para efetivar melhorias nas ad-
ministrações públicas.

Termo de cooperação será estabelecido para compartilhamento de informações

TCMGO e SEGPLAN discutem ações para 
melhorias na qualidade das gestões municipais 

Técnicos do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina 
(TCESC) estiveram no TCMGO para apresentar e disponibilizar os 
sistemas de processo eletrônico (e-SIPROC, FPE, Sala Virtual). A 
ação faz parte do convênio de cooperação firmado pelos dois Tri-
bunais. O TCMGO, por sua vez, disponibilizou para o TCESC os 
sistemas Sophos, Ouvidoria e Colare.

Tribunais efetivam troca de 
soluções de informática
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Alunos, professores, pais, 
comunidade, gestores 
da educação e o Tribu-

nal de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás (TCMGO) traba-
lharão juntos na fiscalização das 
escolas municipais. A ação vai 
acontecer com o auxílio de um 
aplicativo para celular que ficará 
à disposição da sociedade. Tudo 
isso para garantir e controlar, de 
forma participativa, a qualidade 
do ensino nas escolas públicas 
municipais. O cidadão poderá en-
viar relatos e até mesmo imagens 
que comprovam algum problema 
detectado na unidade de ensino. 
Os dados serão verificados pelos 
gestores e pelo TCMGO, para 
que as devidas providências se-
jam tomadas pelos responsáveis 
pela aplicação dos recursos da 
educação.  

O programa que vai aproximar 
gestores e cidadãos teve como 
ponto de partida as plataformas 

já utilizadas pelo TCM/RJ (Visita 
às Escolas) e TCEMG (Na Ponta 
do Lápis). Os projetos originais 
serão adaptados para a reali-
dade dos municípios goianos. O 
planejamento das atividades do 
TCM de Goiás já está em anda-
mento, com foco na execução 
em campo e na elaboração de 
relatórios que serão realizados, 
inicialmente, por seis auditores 
de Controle Externo do Tribunal.  

As escolas serão visitadas 
pelos auditores que irão aferir 
condições estruturais, de meren-
da escolar, climatização, limpeza, 
segurança, corpo docente e ou-
tros. O chefe de divisão da Secre-
taria de Licitações e Contratos do 
TCMGO, Marco Aurélio Batista, 
explica que o programa obtém 
parâmetros e indicadores que, 
analisados, possibilitam agilidade 
na execução de melhorias estru-
turais do sistema de ensino de 
cada município goiano.

Durante palestra ministrada pelo inspetor geral do TCM/RJ, 
Marcos Vinicius Pinto da Silva, conselheiros, procuradores, se-
cretários, superintendentes e servidores tiveram acesso ao pro-
grama “Visita às Escolas” de forma detalhada.  A plataforma de 
gerenciamento utilizada pelos técnicos do programa foi instala-
da nos computadores do TCMGO e um curso para utilização do 
sistema foi ministrado pelo auditor de tecnologia da Informação 
do TCM/RJ, Ricardo Diniz.

A auditora de controle externo do TCMRJ, Ketza Cardoso,  ex-
plicou que: “As equipes visitam toda a estrutura física da unida-
de escolar, fotografando os pontos de maior fragilidade para que 
possam ser levados ao conhecimento da Secretaria Municipal de 
Educação”.  A auditora comentou ainda que, durante a execu-
ção do programa, são utilizadas várias técnicas de auditoria ope-
racional e de auditoria de conformidade. Essas ações promovem 
soluções mais rápidas para as impropriedades detectadas.

Com o uso de aplicativo, o Tribunal implementa programa de controle de qualidade do ensino.

TCMGO e o cidadão: escolas serão fiscalizadas

A Educação é o tema central da 
fiscalização do TCMGO este ano”

Experiência do TCM/RJ é  
apresentada no TCMGO
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Balanço

Para festejar os 40 anos de 
fundação do Tribunal de 
Contas dos Municípios 

do Estado de Goiás (TCMGO) 
foi realizada, no dia 17 de no-
vembro, uma confraternização 
para os servidores, conselheiros 
e procuradores. O coral Encantos 
de Goiás abriu o encontro com 
a interpretação das músicas Pai 
Nosso e Meu Goiás, sob a regên-
cia do maestro Lecy José Maria.

O presidente do TCMGO, 
conselheiro Joaquim de Castro, 

agradeceu a presença de todos 
e se disse privilegiado por presi-
dir o órgão em um momento tão 
importante como esse, quando 
são notórios o crescimento e o 
amadurecimento do Tribunal. O 
conselheiro presidente explicou 
que já foi conquistado muito nos 
últimos anos, mas muito ainda 
deve ser feito e que a excelência 
do serviço publico é consequên-
cia de capacitação e investimento 
no servidor. Estiveram presentes 
e falaram aos servidores os con-

selheiros Daniel Goulart,vice-pre-
sidente, Francisco Ramos, cor-
regedor, Nilo Resende, ouvidor, 
conselheira Maria Teresa Garrido 
Santos, o conselheiro substituto 
Vasco Jambo e o procurador-geral 
de Contas, José Gustavo Athayde.

Os servidores também se 
manifestaram a respeito dos 40 
anos do TCMGO. Rodolffo Fer-
reira falou sobre os desafi os que 
o órgão enfrenta e reiterou que 
o principal capital do Tribunal é 
o próprio servidor e a sua con-

tribuição para auxiliar nas ges-
tões municipais.

Hélio Ribeiro dos Santos, mo-
torista do TCMGO há 33 anos, 
explicou que antigamente o servi-
dor passava por muitos sacrifícios, 
fi cava até meses sem receber e a 
situação do serviço público era 
precária. “Hoje, percebemos que 
a situação é outra e a cada dia 
está melhor, existe uma política 
de valorização profi ssional do ser-
vidor. Hoje é bem melhor do que 
no passado”, comentou.

Quem não tem alguma dúvida sobre o uso do português? 
Nosso idioma é tão complexo e cheio de regras que muitas pes-
soas acabam cometendo erros que, muitas vezes, podem compro-
meter o resultado pretendido, ou seja, a comunicação fi ca difícil 
e geralmente equivocada. Pensando nessa questão, sugerimos 
algumas dicas e orientações sobre a língua portuguesa.

Por Cláudia Amaral e José Mendes

A comemoração dos 40 anos do TCMGO 

Há ou A
• Há se refere ao passado
• A se refere ao futuro e à distância

Aprenda com o exemplo:
Há anos eu não vejo minha prima que mora a 700 km.

Nós vamos nos encontrar daqui a uma semana.

Fonte: Educar para crescer
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Durante a sessão de en-
cerramento das ativida-
des da gestão de 2017, 

o TCMGO fez uma retrospectiva 
com o balanço da gestão, da 
apreciação de processos e demais 
atividades realizadas no Tribunal. 

No evento, foi lançado o Com-
pêndio de Artigos e Decisões do 
TCMGO. Os artigos foram escritos 
por servidores de diversas áreas 
do Tribunal.

Os presentes participaram 
também da celebração de Natal, 
que contou com a apresentação 
musical do servidor José Men-
des, com a música “Deus Cuida 
de Mim”; a professora doutora, 
Maria Helena Garrido Saddi, de-
clamou o poema de sua autoria 
“Luz no Vale”; e o pastor Naor 
Pedroza ministrou a palavra de 
Ação de Graças.

Os servidores do TCMGO entregaram 
para entidades filantrópicas cestas básicas 
arrecadadas durante campanha realizada no 
mês de dezembro. Um grupo de jovens que 
participa de programa de reabilitação de de-

pendentes químicos foi o primeiro a receber 
os alimentos. Instituições que prestam ser-
viço de assistência a idosos, crianças e pes-
soas com deficiência também receberam as 
doações.

CONFRATERNIZAÇÃO 2017

TCM Social
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O que é TAG? 

O Termo de Ajustamento de Gestão – TAG, cuja proposta é ante-
cipar a resolução de problemas de forma eficiente e eficaz, está sen-
do implementado pelo TCMGO conforme Lei n° 19.990, 22.1.2018 
(introduz alterações na Lei Orgânica do Tribunal).

O objetivo principal do TAG é a adequação das condutas irregu-
lares praticadas pelos agentes públicos e, muitas vezes, o estabele-
cimento de obrigações alternativas, permitindo afastar a aplicação 

de penalidades e sanções no âmbito dos processos administrativos.
Vale ressaltar que é vedada a assinatura do TAG nos casos em 

que esteja previamente configurado o desvio de recursos públicos e 
nos casos de processos com decisão definitiva transitada em julga-
do. E que o não cumprimento das obrigações previstas no Termo de 
Ajustamento pelas autoridades signatárias enseja sua automática 
rescisão.

Com o objetivo de estreitar 
laços institucionais, promover 
parcerias e planos de ação em 
conjunto com a Universida-
de Federal de Goiás (UFG), o 
presidente do TCMGO, conse-
lheiro Joaquim Alves de Castro 
Neto, reuniu-se com o reitor, 
professor Edward Madureira 
Brasil, no gabinete da Reito-
ria. Participaram do encontro 
os conselheiros Daniel Gou-
lart, Valcenôr Braz, Francisco 
Ramos, o procurador-geral de 
Contas José Gustavo Athayde 
e o conselheiro substituto Vas-
co Cícero Jambo.

“Iremos estabelecer essas 
cooperações para qualificar os 
servidores e fazer com que a 
administração pública ganhe 
qualidade no seu serviço”, co-
mentou o presidente do TCMGO, 
Joaquim de Castro.

O reitor comentou que o 
TCMGO e a UFG possuem di-
versas pautas em comum, prin-
cipalmente na área da capacita-
ção. “O objetivo da capacitação 
dos gestores públicos é gastar 
mais energia na prevenção do 
que na correção, e, contando 
com a parceria do TCM, isso será 
mais fácil”, finalizou Edward.

Com o intuito de orientar a administração pública muni-
cipal para que realize a boa e regular destinação dos recur-
sos públicos, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 
de Goiás (TCMGO) editou sete publicações, em comemo-
ração aos seus 40 anos. As cartilhas, manuais e livro estão 
disponíveis no site: www.tcm.go.gov.br.

TCMGO e UFG estudam parcerias

Publicações do Tribunal  
orientam gestores    

É um instrumento que propõe a resolução de problemas de forma rápida e eficaz.


