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Seminário sobre Transição de 
Mandato e Controle das 

Contas Públicas 



2 

PROGRAMAÇÃO – PAINÉIS: 

 

I)   Atuação do TCM GO; 
 

II)  Controle Interno no âmbito municipal e 
      Normativas do TCM GO; 

III) Regras para Transição de Mandato; 
 

IV)  Sugestões para último de Ano de Governo e  
       Sugestões para o Início do Novo Mandato 
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ATUAÇÃO DO TCM GO 

RODRIGO SOUZA ZANZONI 
Diretor de Planejamento e  

Implementação de Sistemas 
TCM GO 
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A OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL 
DE SE PRESTAR CONTAS  

Constituição Federal de 1988 (Art. 70) 

Constituição do Estado de Goiás de 1989:  

 

   DA FISCALIZAÇÃO CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA 

Art. 25 - A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do Estado e 
das entidades da administração direta e indireta, no que se refere à legalidade, legitimidade, 
economicidade, aplicação das subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela 
Assembleia Legislativa mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada 
Poder. 

 § 2º Prestará contas qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que 
utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores públicos 
ou pelos quais o Estado responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de 
natureza pecuniária. 

 

Art. 70 - Compete privativamente à Câmara Municipal: 

VII – exercer, com o auxílio do Tribunal de Contas dos Municípios, o controle externo das contas 
do Município, observados os termos desta e da Constituição da República. 



5 

 
“Exercer o controle externo, visando garantir a boa e 
regular gestão dos recursos públicos, com vista à 
transparência e ao aperfeiçoamento da administração 
pública, em benefício da sociedade”.  

MISSÃO DO  
TCM GO 
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PRESTAÇÃO DE               
CONTAS AO TCM 

Nova Instrução Normativa TCM nº 15/2012 (de 7/11/2012) 

 

 

“Dispõe sobre procedimentos para a formalização e apresentação, ao Tribunal 
de Contas dos Municípios, dos atos de pessoal - concursos, admissões, 
aposentadorias e pensões, das licitações e contratos, dos relatórios da LRF, dos 
instrumentos de planejamento governamental - PPA, LDO e LOA, das contas de 
gestão — balancetes - de 2013 e seguintes e das contas de governo - balanço 
geral - de 2012 e subsequentes, e dá outras providências.” 

 

IMPORTÂNCIA: Normatiza a relação do  jurisdicionado junto ao TCM sobre o ato 
de prestar contas (dados, documentos e informações) .  

 
OBS: Cópia entregue aos presentes e disponibilizado no site do TCM (Legislação – Instrução Normativa) 



TÍTULO TEMA DIVISÃO SUBTEMA PONTOS DE ATENÇÃO 

CAPÍTULO I 

DOS 
INSTRUMENTOS 

DE 
PLANEJAMENTO 
GVERNAMENTAL  

  

PPA, LDO e LOA 
Autuação física e eletrônica; 
Prazos de entrega; 
Composição das peças para autuação; 

CAPÍTULO II 
DAS CONTAS DE 

GESTÃO 

Seção I 

Prestação de Contas 
por Gestores e 
Responsáveis por 
Dinheiros Públicos 

Responsáveis: Prefeito, quando gestor, em 
conjunto com os demais gestores, em 
especial o do FMDCA;  Gestores designados; 
Fundos, RPPS, Câmara. Layouts (Contábil e 
Pessoal) e Analisador WEB 

Seção II 

Da Senha, Chave 
Eletrônica e 
Cadastramento 
Obrigatório 

Recadastramento Geral, independente da 
continuação de mandato. Aplica-se a todos 
que tem o dever de prestar contas. Presença 
obrigatória do gestor ou de seu 
representante legal (mediante procuração 
especifica), munido de cópia dos 
documentos pessoais e comprovante de 
endereço de ambos, inclusive residencial, 
bem como do Termo de Responsabilidade, 
Anexo XII, devidamente assinado e 
reconhecido firma, para liberação da chave 
eletrônica.  
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Nova Instrução Normativa 
TCM nº 15/2012 



TÍTULO TEMA DIVISÃO SUBTEMA PONTOS DE ATENÇÃO 

CAPITULO II 
DAS CONTAS 
DE GESTÃO 

 

Seção III 
Do Reenvio dos Dados 
Contábeis e de Pessoal  

Reenvio de dados somente autorizado 
pelo Secretário de Controle Externo 
responsável, mediante processo 
especifico. Atenção a Lei da 
Transparência (exigi contabilidade 
diária) e a Lei de Acesso à Informação.  
Após emissão de Parecer Prévio do 
Balanço Geral, não serão aceitos pedidos 
de reenvio. 

Seção IV Da Prestação de Contas 
de Gestão do mês de 
dezembro 

Autuação de Processo Físico somado aos 
arquivos eletrônicos. Volume de 
documentos enseja preparação com 
antecedência.   

Seção V Das Contas 
Quadrimestrais e das 
Contas Anuais dos 
Gestores das Empresas 
Publicas e das Sociedades 
de Economia Mista 

Envio dos arquivos Contábil e de Folha 
de Pagamento em até 45 dias do 
encerramento do quadrimetre (Layout – 
anexos X  e III da IN) 
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Nova Instrução Normativa 
TCM nº 15/2012 



TÍTULO TEMA DIVISÃO SUBTEMA PONTOS DE ATENÇÃO 

CAPITULO III 

DOS 
PROCEDIMENTOS 
LICITATÓRIOS, 
CONTRATOS E 
OUTROS 
INSTRUMENTOS 
 

Seção I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seção II 

Cadastramento  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Instrução 
Processual 

Todos os procedimentos licitatórios (editais) 
e os termos de contratos, bem como os 
respectivos aditivos deles decorrentes, ou 
ainda seus instrumentos substitutivos 
deverão ser cadastrados no site do TCM, em 
ate três (3) dias úteis a contar da publicação 
oficial, com respectivo upload dos arquivos 
correspondentes. De forma complementar e 
obrigatória deverá ser preenchido o arquivo 
CON"MMAA".txt 
(Arquivo de Contratos), do Anexo II da IN 
15/2012. A inconsistência no confronto dos 
dados poderá inviabilizar o envio dos 
arquivos e consequente inadimplência do 
jurisdicionado. 
 
Atenção para as peças que compõem os 
processos, que devem estar à disposição do 
TCM. 
Documentação física será confrontada com 
o dado eletrônico ao longo do exercício 

9 

Nova Instrução Normativa 
TCM nº 15/2012 



TÍTULO TEMA DIVISÃO SUBTEMA PONTOS DE ATENÇÃO 

CAPITULO IV 

DOS EDITAIS DE 
CONCURSO, DAS 
ADMISSÕES DE 
PESSOAL, DAS 
APOSENTADORIAS E 
PENSÕES E DOS 
SUBSÍDIOS DOS 
AGENTES POLÍTICOS 

Protocolização e 
Instrução Processual 

Atenção para as peças que compõem os 
processos que deverão ser protocolizados  no 
TCM, nos prazos da IN 15/2012. 
Documentação física será confrontada com os 
dados eletrônicos ao longo do exercício. 
Os Editais de Concurso Público deverão ser  
cadastrados no site do TCM, com respectivo 
upload dos arquivos correspondentes, em até 
três (3) dias úteis a contar da publicação oficial, 
sob pena de multa. 

CAPITULO V 
DEFINIÇÃO E 
PADRONIZAÇÃO DE 
CRITÉRIOS TÉCNICOS 

Uniformização e 
Recepção de Dados 

Atenção aos Anexos I, II e III, V, VI e X da IN.  
Consonância com a padronização 
nacional imposta pela Secretaria do Tesouro 
Nacional (STN), competindo aos 
municípios, por meio de seus responsáveis, o 
acompanhamento quanto às 
atualizações efetivadas (site: 
www.stn.fazenda.qov.br ).  
FMDCA deverá ser Unidade Orçamentária do 
Executivo 
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Nova Instrução Normativa 
TCM nº 15/2012 



TÍTULO TEMA DIVISÃO SUBTEMA PONTOS DE ATENÇÃO 

CAPITULO VI 

DOS DOCUMENTOS 
SOB A GUARDA DO 
SISTEMA DE 
CONTROLE INTERNO 
E DA 
RESPONSABILIDADE 
SOLIDÁRIA 

Controle Interno 

Responsabilização Solidária quanto às 
informações prestadas ao Controle Externo e à 
Guarda da Documentação de Suporte das 
Prestação de Contas. 
Inspeções IN LOCO abordarão os trabalhos do 
Controle Interno que deverá buscar parceria 
contínua com o TCM, inclusive para capacitação. 
  

CAPITULO VII 

DO ACESSO AOS 
DADOS 
INFORMATIZADOS 
DO TRIBUNAL 

Acesso de dados aos 
Vereadores para o 
exercício do Controle 
do Poder Executivo 

Acesso ao Portal das Câmaras – Solicitação 
mediante Senha de Acesso pelo Presidente ou 
Vereadores. 
  
Informações de acesso: receitas e 
despesas realizadas, acompanhamento do 
cumprimento dos limites 
constitucionais (educação, saúde e pessoal), 
duodécimo da Câmara no decorrer do exercício 
financeiro 
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Nova Instrução Normativa 
TCM nº 15/2012 



TÍTULO TEMA DIVISÃO SUBTEMA PONTOS DE ATENÇÃO 

CAPITULO VIII 
PERIODICIDADE DO 
JULGAMENTO DAS 
CONTAS DE GESTAO 

Contas de Gestão 

O julgamento anual das contas de Gestão dar-se-
á no balancete do mês dezembro (gestores do 
legislativo e do executivo); e no balancete do 
terceiro quadrimestre (empresas públicas). 
OBS: No decorrer do exercício ocorrerão 
inspeções voluntárias para aferição do Controle 
Interno e validação dos dados das prestação de 
contas mensais   

CAPITULO IX 
DAS CONTAS DE 
GOVERNO 

Prestação de Contas 

Deverá ser autuado em meio físico e enviado em 
meio eletrônico, a prestação de contas de 
Governo (Chefe do Executivo) até 60 dias 
contados da abertura da sessão legislativa, 
contemplando todas os documentos e arquivos 
descritos na IN.  

CAPITULO X DOS 
DEMONSTRATIVOS 
EXIGIDOS PELA LEI DE 
RESPONSABILIDADE 
FISCAL 

Relatório de Gestão 
Fiscal e Relatório 
Resumido de 
Execução 
Orçamentária 

RREO  Autuado em meio físico até 45 dias de 
encerramento do bimestre do exercício; 
RGF    Autuado em meio físico até 45 dias de 
encerramento do quadrimestre do exercício. Para 
municípios com menos de 50 mil habitantes, 
poderá ser semestral, com opção formalizada em 
conjunto dos poderes Executivo e Legislativo 
enviada ao TCM até 31 de março de 2013.   
Mudanças no decorrer de 2013. 12 

Nova Instrução Normativa 
TCM nº 15/2012 



TÍTULO TEMA DIVISÃO SUBTEMA PONTOS DE ATENÇÃO 

DISPOSIÇÕES 
GERAIS E 

TRANSITORIAS 
 

Somente se protocola Prestação de Contas Física 
se não houver pendência de prestação de contas 
eletrônica (dados contábeis e de pessoal); 
  
O não cumprimento sujeitará o responsável à 
multa, nos termos de regulamentação própria. 
 
Revoga-se, no que couber, a RN 07/08 e 03/10, e 
disposições em contrário. 
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Nova Instrução Normativa 
TCM nº 15/2012 
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DEMONSTRATIVOS DA LRF 
RREO & RGF 

 Considerando o avanço tecnológico e o uso da rede mundial de 
computadores (internet) para o envio de informações e transparência da 
informação; e   

 

 Face à importância dos demonstrativos da LRF (RREO e RGF) para 
acompanhamento e controle da gestão pública, o TCM está adotando 
nova sistemática para sua apresentação, que a partir de 2013, após sua 
normatização, deverá ser eletrônica, e não mais em meio físico. 

 

 Haverá o confronto das informações do Sistema LRF com os dados dos 
balancetes mensais, podendo inviabilizar o envio dos arquivos e posterior 
inadimplência do jurisdicionado. 

 

 O tema esta sendo tratado nos Grupos Técnicos de Contabilidade e de 
Sistemas (GTCON e GTSIS) e sua normatização terá ampla divulgação. 
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DEMONSTRATIVOS DA LRF 
RREO & RGF 
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CALENDÁRIO DE 
OBRIGAÇÕES 

 Considerando o volume de informações e prazos a 
serem cumpridos pelos jurisdicionados do TCM, o 
Tribunal elabora e mantém em seu site o calendário 
de compromissos municipais, contemplando as 
principais datas e eventos a serem observadas pelos 
jurisdicionados. 

 

 Disponibilizado aos presentes no material impresso 
deste encontro, ou em nosso site: 

serviços>calendário de compromissos 
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CALENDÁRIO DE 
OBRIGAÇÕES 
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CALENDÁRIO DE 
OBRIGAÇÕES 



19 

 

CALENDÁRIO DE 
OBRIGAÇÕES 
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Estrutura Atual do TCM 
Novas Ações de Controle 

Reestruturação do TCM  Secretarias Especializadas: 
 

 

 

 

 

 

 Contas de Gestão 

 Contas de Governo 

Atos de Pessoal 

Licitações e Contratos 

Fiscalização 

 Recursos  
 

 

 

 

 

 

Foco: Acompanhamento dos dados eletrônicos 
enviados em confronto com a realidade aferida 
nas inspeções in loco (novas ações de controle). 
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Estrutura Atual do TCM 
Novas Ações de Controle 

Reestruturação da Superintendência de Gestão Técnica: 
 

 

 

 

 

 

Compete a SGT, entre outras atribuições, dar suporte à prestação de 
contas eletrônica (gestão e governo), em atendimento aos gestores que 
têm esta obrigação constitucional. 

 

 

 

 

 

RESSALTA-SE: 

Que os atendimentos serão feitos via e-mail (suporte@tcm.go.gov.br), 
gerando uma abertura de Chamado para registro e acompanhamento; 

Que o suporte requer parecer das empresas de informática 
contratadas pelos munícipes, visando ratificar que os problemas 
identificados se tratam de falhas do TCM; 

Que os contratos dos prestadores de serviços de informática para os 
municípios deverão contemplar a responsabilidade de suporte ao 
município contratante, bem como da obrigação de registrar o parecer 
das falhas identificadas quando da solicitação ao suporte do TCM. 

mailto:suporte@tcm.go.gov.br
mailto:suporte@tcm.go.gov.br
mailto:suporte@tcm.go.gov.br
mailto:suporte@tcm.go.gov.br
mailto:suporte@tcm.go.gov.br
mailto:suporte@tcm.go.gov.br
mailto:suporte@tcm.go.gov.br


22 

ESCOLA DE CONTAS 
DO TCM 

Missão: Capacitar os clientes internos (servidores) e 
externos (jurisdicionados) para a melhor prática 
das ações de controle e da gestão pública efetiva, 
eficiente, eficaz e econômica. 

 

 

 

 

 

 

Demandas catalogadas para construção de  
produtos devem ser encaminhadas ao e-mail: 
treinamento@tcm.go.gov.br; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Estudos de implementação de Ensino à Distância 
(EAD) . 

 

 

 

mailto:treinamento@tcm.go.gov.br
mailto:treinamento@tcm.go.gov.br
mailto:treinamento@tcm.go.gov.br
mailto:treinamento@tcm.go.gov.br
mailto:treinamento@tcm.go.gov.br
mailto:treinamento@tcm.go.gov.br
mailto:treinamento@tcm.go.gov.br
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DIÁRIO OFICIAL 
ELETRÔNICO 

É o meio oficial de publicação e divulgação dos atos 
processuais (decisões) e administrativos do Tribunal de Contas 
dos Municípios de Goiás. 

 

Status Atual: Fase de normatização pelo Plenário da Corte e 
posterior disponibilização no site (dez/12); 

Fase Inicial: Uso concomitante com as publicações dos atos 
em meio físico (DOE) e comunicações mediante AR (Correios); 

Fase Final: Prevista para 1º trimestre de 2013, as publicações, 
notificações e comunicações dar-se-ão exclusivamente pelo 
Diário Eletrônico, salvo casos em que a legislação obrigar 
outro(s) meio(s).    
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Painel II 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controle Interno no âmbito municipal e 

Normativas do TCM - GO 

Dr. Régis Gonçalves Leite 

Procurador-Geral do MP junto ao TCM 

Dr. José Gustavo Athayde 

Procurador do MP junto ao TCM 

 



Resolução Normativa n.º 004/01  

estabelece normas e recomenda 
procedimentos à Administração 
Pública municipal, visando à 
implantação do Sistema de Controle 
Interno. 



Fundamentos 

 

artigo 74 da Constituição 
Federal e artigos 82 c/c 29 da 
Constituição Estadual. 



Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário 
manterão, de forma integrada, sistema de controle 
interno com a finalidade de: 
I - avaliar o cumprimento das metas previstas no 
plano plurianual, a execução dos programas de 
governo e dos orçamentos da União; 
II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, 
quanto à eficácia e eficiência, da gestão 
orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e 
entidades da administração federal, bem como da 
aplicação de recursos públicos por entidades de 
direito privado; 
 
 



III - exercer o controle das operações de crédito, avais 
e garantias, bem como dos direitos e haveres da 
União; 
 
IV - apoiar o controle externo no exercício de sua 
missão institucional. 
 
§ 1º - Os responsáveis pelo controle interno, ao 
tomarem conhecimento de qualquer irregularidade 
ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de 
Contas da União, sob pena de responsabilidade 
solidária. 
 



 

Artigo 5º da RN 004/01 do TCM/GO: 
 

“Art. 5º Serão objeto de controles específicos: 

I - a execução orçamentária e financeira; 

II - o sistema de pessoal ( ativo e inativo ); 

III - a incorporação, tombamento e baixa dos bens patrimoniais; 

IV - os bens em almoxarifado; 

V - as licitações, contratos, convênios, acordos e ajustes; 

VI - as obras públicas, inclusive reformas; 

VII - as operações de créditos; 

VIII - os suprimentos de fundos; 

IX - as doações, subvenções, auxílios e contribuições concedidos;” 

 



Resolução Normativa 003/06  
 

dispõe sobre a criação do 
Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança e do Adolescente. 

  
 
 



Artigo 1º da RN 003/06 do TCM/GO: 
 

Criação do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente. 
Art. 1º - Lei de iniciativa do Poder Executivo Municipal 
criará, no âmbito do Município, a política de atendimento 
aos direitos da criança e do adolescente. 
§1º - Será estabelecido pela lei de criação da política de 
atendimento aos direitos da criança e do adolescente, o 
Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente, de 
autonomia contábil, para gestão exclusiva e movimentação 
dos recursos destinados à criação e manutenção de 
programas de atendimentos específicos voltados à criança e 
ao adolescente. 
 



Artigo 3º da RN 003/06 do TCM/GO: 
  
Da contabilização e prestação de contas dos recursos do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
  
Art. 3º - As prestações de contas do Fundo Municipal dos 
Direitos da Criança e do Adolescente deverão ser encaminhadas 
ao Tribunal de Contas dos Municípios, quadrimestralmente, para 
análise e julgamento. 
  
Parágrafo Único – É vedado ao Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente a gestão de qualquer recurso que não 
destinado à política de atendimento dos direitos da criança e do 
adolescente. 
  

  



Artigo 4º da RN 003/06 do TCM/GO: 
 Das receitas do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente 
  
Art. 4º - Compõe as receitas do Fundo Municipal, dentre outras: 
  
I – Dotação orçamentária do Executivo Municipal; 
II – Dotação feitas por Pessoas Físicas incentivadas ou não;  
III – Doações feitas por Pessoas Jurídicas incentivadas ou não; 
IV – Multas e penalidades administrativas; 
V- Transferências do Governo Federal e Estadual; 
VI – Doações de Governo e Organismos Nacionais e Internacionais; 
  
 Parágrafo Único – Os recursos serão creditados nas contas únicas e 
específicas dos Municípios, abertas em instituição financeira oficial, onde 
houver, vinculados ao Fundo, instituídas para esse fim. 
 



Artigo 5º da RN 003/06 do TCM/GO: 
  

Da aplicação dos Recursos do Fundo Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente 
  
Art. 5º - A execução das despesas relativas à aplicação dos 
recursos transferidos ao Fundo Municipal ocorrerá segundo a 
programação própria consignada no seu Orçamento vigente. 
  
Art. 6º - Os recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, somente poderão ser aplicados em 
investimentos na política de atendimento aos direitos da criança 
e do adolescente do município. 
  
  
  
 



         ACÓRDÃO N.º 04867/10 
 
Fixou prazo para que os Chefes dos Poderes Executivo 
e Legislativo dos municípios goianos promovessem a 
adequação do quantitativo dos cargos de provimento 
em comissão de cada órgão ou entidade, de forma a 
resguardar a proporcionalidade, ou seja, os cargos 
efetivos devem constituir no mínimo 50% do 
quantitativo total dos cargos públicos. 
  
  
 



Fundamentos da decisão proferida pelo TCM/GO: 
  

“O concurso público é a regra para o ingresso no 
serviço público. O cargo em comissão é a exceção, 

destinado apenas às atribuições de direção, 
chefia e assessoramento, conforme se depreende 

do inciso V do mencionado artigo 37 da 
Constituição Federal de 1988, que prevê a edição 

da lei estipulando condições e percentuais 
mínimos para o preenchimento dos mesmos por 

servidores de carreira”. 
  
 



Determinações constantes na decisão: 
 

1) Fixou prazo para que os chefes dos Poderes 

Executivo e Legislativo promovessem a adequação 
do quantitativo de cargos comissionados e 
efetivos de cada Poder, de forma a resguardar a 
proporcionalidade exigida pela Constituição 
Federal, ou seja, para que no Quadro de Pessoal 
os cargos efetivos constituam a maioria do 
quantitativo de cargos; 



2) A determinação do TCM/GO pode ser cumprida das 

seguintes formas: 
  

 2.1) a iniciativa de projetos de lei de criação de 

 cargos efetivos, caso se apresentem necessários, para 
 a subsequente realização de concurso público, no 
 intuito de substituir parte dos servidores 
 comissionados por efetivos; 
  

 2.2) a extinção de cargos em comissão considerados 

 desnecessários, cujas atribuições possam ser 
 desempenhadas por servidores lotados em outros 
 cargos já providos; 
  
 



3) Determinou as entidades municipais 

que atentem para o disposto no artigo 37, 
inciso V, da Constituição Federal, isto é, os 
cargos em comissão somente são 
admitidos para o exercício de atribuições 
de direção, chefia e assessoramento, 
devendo serem definidas as atribuições 
dos cargos (tanto efetivos como 

comissionados); 
  

 



4) Determinou que os chefes dos Poderes 

Executivo e Legislativo de todos os Municípios 
estabeleçam, em lei, o percentual mínimo dos 
cargos em comissão a serem preenchidos por 
servidores efetivos, deflagrando a iniciativa de 
processo legislativo visando cumprir o 
disposto no inciso V do artigo 37 da 
Constituição Federal. 



Consequências do descumprimento das 
determinações constantes na decisão 
proferida pelo TCM/GO: 
  

  Rejeição ou irregularidades das contas; 
  
  Imputação de multa (Lei Estadual n.º 15.958/07); 
  
  Ato de improbidade administrativa (comunicação ao 
MPE/GO). 
  
  
 



Instrução Normativa n.º 004/11   
 

Dispõe sobre a realização 
dos serviços contábeis e 
jurídicos no âmbito da 

Administração Municipal 
 



Fundamentos da decisão proferida pelo TCM/GO: 
 

 Os serviços jurídicos e contábeis possuem 
natureza de atividade permanente e 
contínua, devendo existirem os 
correspondentes cargos efetivo no quadro 
de servidores dos Municípios (e Câmaras 
Municipais) para atender tais funções, com 
o provimento mediante concurso público.  

  
 
  



Determinações constantes na IN 004/11 do TCM/GO: 
 

ART. 1º  Os Municípios devem cumprir a 
previsão constitucional de que os serviços de 
natureza permanente, a exemplo dos serviços 
de contábeis e jurídicos de forma continuada, 
sejam realizados por servidores ocupantes de 
cargos efetivos, com provimento dos respectivos 
cargos mediante a aprovação em concurso 
público de provas ou de provas e títulos. 

  
  
  



ART. 2º  A partir de janeiro de 2013, o TCM/GO 
adotará como critério de fiscalização, para todos os 
seus jurisdicionados, a exigência de que os serviços 
contábeis e jurídicos do Município, de natureza 
administrativa permanente e contínua, deverão ser 
executados por servidores efetivos constantes do 
Quadro Permanente de Pessoal, devidamente 
habilitados e em situação de regularidade perante o 
Conselho Regional de Contabilidade e Ordem dos 
Advogados do Brasil, respectivamente. 

  
 



ART. 3º  Para execução dos serviços jurídicos 
e contábeis de natureza ordinária do Município, é 
necessária a criação, composição e organização, 
mediante lei municipal, de unidades em sua 
estrutura administrativa organizacional, a 
exemplo de Procuradoria, Departamento 
Jurídico, Departamento de Contabilidade ou 
outras denominações equivalentes.  
 



Indagação:                    
E se o concurso público restar 

frustrado pelo não 
comparecimento de possíveis 

interessados ou pela 
inabilitação de todos?  

  
 
 



ALERTA: É importante ressaltar que a 
situação hipotética acima é absolutamente 

excepcional, tendo em vista que nos 
concursos públicos realizados, até o 

presente momento, pelos Municípios e 
Câmaras Municipais para o provimento dos 

cargos de Procurador e Contador, têm 
comparecido um grande número de 

candidatos interessados. 
 



RESPOSTA: 
 

Nestes casos, o Município (ou Poder Legislativo), 
em razão dos princípios da impessoalidade e 
continuidade dos serviços, poderá realizar a 
contratação de prestação contábeis e jurídicos, 
mediante licitação, nos termos da Lei n.º 8.666/93, 
pelo período máximo de 12 (doze) meses, 
prorrogável por igual período, desde que não se 
obtenha sucesso no concurso aberto em cada 
exercício (art. 6º da IN 004/11 do TCM/GO). 

 



ATENÇÃO GESTORES: 
  

O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ/GO) tem 
considerado “irregulares os contratos de prestação de 

serviços advocatícios e contábeis celebrados em 
infringência a Lei de Licitações e Contratos, visto que os 

serviços contratados não são, a rigor, de natureza 
singular a  ponto de justificar a inviabilidade da 

competição. Pelo contrário, são serviços comuns e 
corriqueiros do dia-a-dia da Administração Pública” 

(TJ/GO, AC n.º 116788-2/188, Rel. Des. Gilberto 
Marques Filho). 

 



Instrução Normativa n.º 005/12 
  

Estabelece orientações básicas aos 
jurisdicionados acerca da aplicação 
da Lei de Acesso à Informação (Lei 

Federal n.º 12.527/11). 
  
 



Considerações introdutórias: 
  
 O acesso às informações dos órgãos e 
entidades públicas é um direito fundamental 
do cidadão e um dever do estado. 
  
 Publicidade e transparência são princípios 
inscritos na Constituição Federal e, agora, 
regulamentados pela Lei n.º 12.527/11. 
  
  
 



Quais são as exigências constantes na IN 005/12 
do TCM/GO? 

  
 Os Gestores municipais (incluindo os entes da 

Administração Direta/Indireta e dos Poderes 
Legislativos) devem adotar as providências necessárias 
para se adaptarem as exigências constantes no artigo 

8º na Lei n.º 12.527/11, especialmente publicando em 
seus sites oficiais na internet informações concernentes 
aos procedimentos licitatórios, incluindo a íntegra dos 
editais, resultados dos certames, contratos celebrados 

e outras informações pertinentes. 
 



Qual foi o PRAZO fixado na legislação para 
as entidades municipais se adaptarem? 
  

 Para os Municípios com mais de 10.000 
(dez mil) habitantes ficou estabelecido o dia 
18/05/2012 como prazo máximo para que os 
Gestores comprovassem perante o TCM/GO o 
atendimento as exigências constantes no 
artigo 8º da Lei n.º 12.527/11. 
  
 



 O prazo já se esgotou para os Municípios goianos 
com mais de 10.000 (dez mil) habitantes.  

  
 No Estado de Goiás 91 (noventa e um) Municípios 

possuem população superior a 10.000 (dez mil 
habitantes). 

  
 O TCM/GO já está verificando, individualmente, o 
cumprimento das determinações constantes na IN 

005/12 (Municípios com mais de dez mil habitantes). 
  
 



E os Municípios com população de até 
10.000 (dez mil) habitantes? 

  

Para os Municípios com população até 10.000 
(dez mil) habitantes ficou estabelecido o dia 
27/05/2013 como prazo máximo para que os 
Gestores comprovassem perante o TCM/GO o 

atendimento as exigências constantes no artigo 
8º da Lei n.º 12.527/11  

  
(artigo 2º, parágrafo único, da IN 005/12 do TCM/GO) 

  
 



Instrução Normativa n.º 008/12 
  

Estabelece orientações básicas aos 
jurisdicionados acerca dos procedimentos 

a serem observados pelos municípios 
goianos em relação à Política Nacional de 
Saneamento Básico (Lei n.º 11.445/07) e à 
Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei 

n.º 12.035/10). 
  
 



Considerações introdutórias: 
  

 A Lei n.º 12.305/10 institui a Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. Essa política reúne os princípios, 

as diretrizes, os objetivos, os instrumentos, as 
metas e a as ações a serem adotadas pela União 
isoladamente ou em parceria com os Estados, o 

Distrito Federal, os Municípios e os entes privados, 
visando à gestão integrada e ao gerenciamento 

ambientalmente adequado dos resíduos sólidos. 
  
 



 Os Municípios têm a importante 
missão social de transformarem suas 

práticas ambientais.  
  

 É necessário o comprometimento dos 
Gestores Municipais com a temática 

ambiental para viabilizar a transformação 
necessária. 

 



Por ser de competência dos Municípios a 
gestão local dos resíduos sólidos, a Lei n.º 
12.305/10 determinou que os Municípios 
devem estabelecer seus próprios planos 

de gestão de resíduos sólidos, que é 
denominado de Plano Municipal de 

Gestão Integrada de Resíduos Sólidos. 
 

(artigos 18  e 19 da Lei n.º 12.305/10). 

  
  



Quais as orientações constantes na 
IN 008/12 do TCM/GO? 

  

1) Alertar os Gestores Municipais sobre a 
importância da elaboração do Plano 

Municipal de Gestão de Resíduos Sólidos 
como instrumento para implantação do 

gerenciamento ambientalmente adequado 
dos mesmos. 

  
 



2) Alertar que a elaboração do referido plano 
é condição para os Municípios terem a acesso 

aos recursos da União, ou por Entidade por 
ela controlada, destinados a 

empreendimentos e serviços relacionados à 
limpeza pública e ao manejo de resíduos 
sólidos, ou para serem beneficiados por 

incentivos ou financiamentos de entidades 
federais de crédito ou fomento para tal 

atividade. 
  
3 



3) Alertar os Gestores Municipais sobre 
a necessidade de disposição final 

ambientalmente adequada dos rejeitos 
oriundos dos serviços de limpeza 
urbana, que tem como condição 

essencial a implantação do sistema de 
coleta seletiva no prazo estabelecido no 

artigo 54 da Lei n.º 12.305/10. 
 



Qual o PRAZO fixado na legislação? 
  

02/08/2012  Prazo final para a 

elaboração do Plano Municipal de Gestão 
Integrada de Resíduos Sólidos  

 
  

02/08/2014  Prazo final para o 

encerramento dos lixões. 
  
 



“A atividade do Ministério Público de 
Contas é primordial para a formação de 

decisões ajustadas aos parâmetros da 
legalidade” 

  
(Ministro Celso de Mello do STF no 

julgamento da ADI 789). 
  

pgc@tcm.go.gov.br 
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REGRAS PARA                              

TRANSIÇÃO DE MANDATO 

PETRÔNIO PIRES DE PAULA 
Secretário de Controle Externo 

Secretaria de Contas de Governo 
TCM GO 



Transição de 
Governo 

 

Constitui a mudança formal de uma 
gestão governamental para uma nova, 
onde a execução das funções públicas 
ficará a cargo de um novo grupo de 
trabalho. 



Atribuições do Prefeito: 
 guardar, conservar e bem administrar o patrimônio 

municipal; 
 executar a arrecadação da receita e aplicar corretamente os 

recursos; 
 gerir a movimentação bancária do dinheiro arrecadado; 
 
Assim: 
 ... ao término do seu mandato, o Prefeito — como qualquer  

agente político ou público — tem o dever de fornecer a 
seu sucessor os dados e informações necessários para que 
a nova gestão municipal possa iniciar sua administração. 

Transição de 
Governo 



 
 

 
Art. 73, § 5º da  

Constituição do Estado de 
Goiás 

(EC 44/09) 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA  
N. 014/12  

 Modelos dos Relatórios 
 

TRIBUNAL DE CONTAS DOS 
MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS 

TCM-Go.  
 

 
 
 
 

Transição de 
Governo 



 Instrução Normativa 014/12 do TCM: 
 Os prefeitos que estão encerrando o mandato 

constituirão uma Comissão de Transição de Governo 
incumbida de repassar informações e documentos aos 
representantes da nova administração. 

 

 Prazo Máximo 
  Até 10 dias após a proclamação dos eleitos (26/11) 

 
 

 Omissão 
 Ato de Improbidade Administrativa 
 Multa 

 

Transição de 
Governo 



Composição da Comissão – Executivo 
 

 Prefeito Atual - 3 Membros: 

• Responsável pelo Controle Interno; 

• Secretário de Finanças; 

• Secretário de Administração. 

   

 Prefeito Eleito - 3 Membros: 

• Máximo 3 representantes. 

 

Transição de 
Governo 



 Obrigação Imediata do Prefeito Atual 
 

 Repassar  a Comissão de Transição, no prazo de 10 dias, 
conforme art. 3º da IN 014/12: 
• Plano Plurianual - PPA; 
• LDO, com AMF e ARF (art. 4º e 5º da LRF); 
• LOA ou Proposta Orçamentária encaminhada a Câmara; 
• Demonstrativo da Dívida Fundada do exercício anterior; 
• Relação dos compromissos financeiros de longo prazo; 
• Relação de contratos administrativos em vigor; 
• Posição da Dívida Flutuante em 30 de novembro; 
• Relação atualizada dos Bens Patrimoniais em 30 de novembro; 
• Relação do Bens de Consumo existentes em Almoxarifado em 30 de 

novembro; 
• Relação analítica dos elementos que compõe o Ativo Realizável em 30 

de novembro; 

Transição de 
Governo 



 Obrigação Imediata do Prefeito Atual 
 

 Repassar  a Comissão de Transição, no prazo de 10 dias: 
• Relação de atrasos no recolhimento de contribuições 

previdenciárias e patronais; 
• Relação dos Projetos de Lei de autoria do Poder Executivo em 

tramitação na Câmara em 30 de novembro; 
• Levantamento da situação dos servidores com quantitativos em 30 

de novembro; 
• Relação de folhas de pagamento não quitadas por órgão, em 30 de 

novembro; 
• Relação de concursos públicos realizados e em realização, 

indicando os homologados, os em andamento e aqueles que se 
encontram dentro do prazo de validade; 

• Relação das Entidades Civis que receberam recursos do Município 
e se prestaram contas ou não; 
 
 

Transição de 
Governo 



Obrigação Imediata do Prefeito Atual 
 

 Repassar  a Comissão de Transição, no prazo de 10 
dias: 
• Cópia da Legislação Básica do Município: 

• Lei Orgânica do Município; 
• Leis Complementares a Lei Orgânica; 
• Regimentos Internos das Entidades de Administração; 
• Lei de Organização do Quadro de Pessoal; 
• Estatuto dos Servidores Públicos e do Magistério; 
• Lei do RPPS, se houver; 
• Legislação Tributária; 
• Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano; 
• Lei de Parcelamento do Uso do Solo; 
• Lei de Zoneamento; 

 

Transição de 
Governo 



Obrigação Imediata do Prefeito Atual 
 

 Repassar  a Comissão de Transição, no prazo de 10 
dias: 
• Leis ou Regulamentos que disciplinem: 

• Concessão de Diárias; 
• Fixação de subsídios de agentes políticos; 
• Concessão de adiantamentos; 
• Contratação temporária de mão de obra; 
• Concessão de subvenções sociais; 
• Licitações e contratos administrativos; 

• Relação de atos editados no período eleitoral que importaram em 
aumento, revisão, contratação e exoneração de pessoal; 
• Relação dos Balancetes e Balanços não apresentados ao TCM, em 30 de 
novembro. 

 

Transição de 
Governo 



 Obrigação  do Prefeito Atual - Até 15 de Janeiro 2013, 
conforme art. 4º da IN 014/12 

• Demonstrativo dos Saldos Transferidos: 
• Termo de Conferência de Saldo em Caixa; 
• Termo de Verificação de Saldos em Banco; 
• Conciliação Bancária; 
• Relação de Valores; 

• Demonstrativo dos Restos a Pagar; 
• Demonstrativo da Dívida Fundada Interna; 
• Relação de Compromissos Financeiros de Longo Prazo; 
• Demonstrativo da Dívida Flutuante; 
• Inventário Atualizado do Bens Patrimoniais; 
• Inventário dos Bens de Consumo existentes no Almoxarifado; 
• Relação Analítica dos elementos que compõem o Ativo Realizável; 
• Relação de atrasos no recolhimento de contribuições previdenciárias e 

patronais; 
 
 
 

Transição de 
Governo 



 Obrigação  do Prefeito Atual - Até 15 de Janeiro 2013, 
conforme art. 4º da IN 014/12 

• Relação dos Projetos de Lei de autoria do Executivo em tramitação 
na Câmara; 

• Levantamento da situação dos servidores e quantitativo em 31/12: 
• Servidores em cargo efetivo; 
• Servidores em cargo comissionado; 
• Servidores em cargo celetista; 
• Servidores com função gratificada; 
• Servidores à disposição; 
• Servidores temporários; 
• Agentes políticos; 

• Ralação das folhas de pagamento não quitadas; 
• Relação de Balancetes e Balanços não apresentados ao TCM; 
• Toda documentação deve ser elaborada em papel timbrado da prefeitura e 

assinados pelo Prefeito, Secretário e Tesoureiro Municipal. 
 

 
 

Transição de 
Governo 



Procedimentos do Prefeito Eleito 
 Empossado, cabe-lhe as seguintes providências: 

• Promover alteração dos cartões de assinatura; 

• Receber os levantamentos, demonstrativos e inventário (art. 
4º da IN 014/12); 

• Emitir recibo ao ex-prefeito, ressalvando que a exatidão dos 
números consignados será objeto de posterior conferência e 
só então validados; 

• Nomear Comissão de Avaliação da Transição: 
• Com conhecimentos técnicos nas áreas orçamentária, financeira 

e patrimonial; 

• Com atribuição para analisar os levantamentos e demonstrativos 
elaborados pela Comissão de Transição de Governo; 

 

 

 

 

Transição de 
Governo 



Procedimentos do Prefeito Eleito 

 Empossado, cabe-lhe as seguintes providências: 
• Apontar as possíveis diferenças monetárias apuradas, que darão 

origem aos lançamentos de responsabilização do ex-Prefeito, que 
deverá ser notificado para recolhimento; 

• Confrontar  o Inventário de Bens Móveis feito pela administração 
anterior  e os existentes no acervo municipal, elaborando termo 
oficial para cientificar o ex-Prefeito, para promover a reparação; 

• Enviar ao TCM e à Câmara Municipal, até o prazo para prestação das 
Contas de Governo, o Relatório Conclusivo da Comissão de Avaliação 
da Transição. 

 

 
 

 

Transição de 
Governo 



 Ilegalidades Constatadas nas Transições 
 Sucateamento da Frota de Veículos, Máquinas, 

Equipamentos e outros bens móveis; 

  Doação ilegal de bens imóveis e móveis; 

 Saques efetuados nas contas bancárias do Município, sem 
a devida correspondência de despesas comprovadas; 

 Contratações de obrigações de despesas sem as 
correspondentes disponibilidades financeiras; 

 Atraso no pagamento dos servidores; 

 Atraso no pagamento dos fornecedores, principalmente de 
serviços essenciais de energia elétrica, água, telefone, 
levando ao corte; 

 

 
 

Transição de 
Governo 



 Ilegalidades Constatadas nas Transições 
 Apropriação indevida de livros, processos, documentos, 

arquivos, inclusive digitalizados, referentes à contabilidade, 
finanças, pessoal, controle interno e patrimônio; 

 Não repasse ao Instituto de Previdência das retenções efetuadas 
na folha de pagamento; 

 Não pagamento das Obrigações Patronais devidas ao Instituto 
de Previdência; 

 Grande volume de compra de medicamentos com prazo de 
validade a se esgotar a curto prazo; 

 Nomeação de servidores aprovados em concurso público, 
mesmo aumentando a DTP nos últimos 180 dias do mandato; 

 Desmonte na prestação de serviços na área da saúde, educação 
e assistência social. 

 

 
 
 

Transição de 
Governo 



PPA 

Plano Estratégico 

 Diret / Obj / Metas 
   D.C e P.D.C. 
 

 Vigência – 4 anos 
    3 + 1 
 

 Proposta – 4 meses  
   antes fim exercício 
 

• Sanção – Fim Sessão 
Legislativa 

    

LDO 

Plano Tático 

•Diretrizes para LOA; 
 

•Limitação Empenho; 
 

•Anexos de Metas  e                      
Riscos Fiscais; 
 

•Duração  Anual; 
 

•Proposta – 8,5 meses  
antes fim do  Exercício 
 

•Sanção – Fim 1º período 
da Sessão Legislativa 
 

• Ponte PPA  e  LOA 

LOA 

Plano Procedimental 

•Estima Receita e Fixa 
Despesa; 
•Compatibilidade com o 
PPA e LDO / Renúncia / 
Res.Cont.; 
•Vedações; 
•Duração  Anual; 
•Proposta – 4 meses  antes 
fim do Exercício; 
•Sanção – Fim da Sessão 
Legislativa 
•Princípios 
 

Planejamento 
Fiscal 



 Programação Financeira e Cronograma de Execução Mensal de 
Desembolso  Observar o disposto na LDO; e elaborar  até 30 dias 
após a publicação da LOA; 

 

Aferição Bimestral da Receita P/A  metas resultado primário e 
nominal do AMF (art.9º); 
 

Limitação de Empenho e Movimentação Financeira  Critérios na 
LDO (-) obrigações legais e constitucionais + serviço da dívida; 
 

Avaliação e Demonstração do Cumprimento das Metas Fiscais = 
Maio / Setembro / Fevereiro  Audiência Pública na Câmara 
Municipal 

 

LRF 
 Pontos de Atenção 



 REGRAS PARA A GERAÇÃO DE DESPESAS EM GERAL (ART. 16) 

 
    

PPA  LDO  LOA              
 
  
 
    CF + LRF + LEI 4.320/64 + LEI 8.666/93 
 
                                  = 

 

   EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E 
FINANCEIRA 

 
PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA 

 
DECLARAÇÃO DO ORDENADOR DE DESPESA (+) 
IMPACTO FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIAO (+) 

COMPENSAÇÃO, SE NECESSÁRIO ART. 17 

LICITAÇÃO 

 
EMPENHO 

 
CONTRATO 

 
LIQUIDAÇÃO 

 
PAGAMENTO 

LRF 
 Pontos de Atenção 



  Despesas com Pessoal (art.18 a 20) 

 Despesa Total com Pessoal: 
• vencimentos, salários, proventos, pensões, adicionais, gratificações, 

horas extras, e vantagens de qualquer natureza; 

• encargos sociais, parte patronal p/ regime de previdência, FGTS; 

• subsídios dos agentes políticos: 

» Fixação pela Câmara – Anterioridade; 

» Revisão; 

• Outras despesas de pessoal. 
 

 

 

LRF 
 Pontos de Atenção 



  Despesas com Pessoal (art.18 a 20) 
 Apuração: 

 Regime de Competência (Despesa Liquidada); 

 Somatório do mês referência e dos 11 meses anteriores em 
relação à RCL. 

  

 Limites 
                                            Executivo = 54% RCL  
          Município = 60% RCL 
                                                Legislativo = 6% RCL 
 

 

LRF 
 Pontos de Atenção 



Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado 

 São despesas corrente derivadas de lei, medida 
provisória ou ato administrativo que fixem para o 
ente a obrigação legal de sua execução por um 
período superior a dois exercícios; 

 Deverão ser instruídas com estimativa prevista no 
inciso I do art. 16 e demonstrar a origem dos 
recursos para seu custeio. 

 

 

LRF 
 Pontos de Atenção 



91 

Painel IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sugestões para último Ano de Governo e 

Sugestões para início do Novo Mandato 

PAULO CÉSAR CALDAS PINHEIRO 
Auditor-Substituto 

TCM GO 



1 – RESTRIÇÕES NO ÚLTIMO ANO DO MANDATO 

Atualmente ainda Aplicáveis  

  
 

 
LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL – LC 

101/00 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

LEI ELEITORAL  - LF 9.504/97 
 

 RESOLUÇÃO  Nº 23.341 TSE  
 

 
 
 
 



REGRAS DA LRF 
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP 

 

NOS ÚLTIMOS 180 DIAS DO FINAL DO MANDATO 
 

 VEDAÇÃO  Aumento da DTP nos últimos 180 dias do mandato – 
Parágrafo único, art. 21. 

 

  ALCANCE EM 2012 

 Poder Executivo Municipal 

 Poder Legislativo Municipal  
 

 EXCEÇÕES 

 Aumentos originários de vantagens pessoais previstas em lei 

 Pessoal do FUNDEB = 60% 

 Revisão Geral Anual 

 Contratações para Atender Convênios Antes Firmados 

 Cumprimento de Decisões Judiciais 

 



REGRAS DA LRF 
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP 

 

 CONSEQUÊNCIAS DA PRÁTICA DE ATOS VEDADOS 

 

 Ato Nulo de Pleno Direito  Parágrafo único, art. 21 
 

 Sanções previstas na Lei n. 10.028/00 
 

 Art. 359-G CPB 

  Reclusão de 1 a 4 anos 
 

 IV art. 5º 

 Multa de 30% dos Vencimentos Anuais  
 

 
 

 



REGRAS DA LRF 
DÍVIDA PÚBLICA 

 OPERAÇÕES DE CRÉDITO 
 

 ARO 

Proibidas  “b”, IV, art. 38 
 Enquanto não resgatada operação anterior 

 No último ano do Mandato 
 

 OC 

 Proibidas  art. 15, caput, e § 1º RES. SF 43/01 / RES.SF 03/02 

 Nos 180 anteriores ao final do Mandato 
 

 Exceção  Refinanciamento da Dívida Mobiliária 
 

 CRIME DE RESPONSABILIDADE 

 XX, art. 1º, DL 201/67 
 

 
 



REGRAS DA LRF 
DÍVIDA PÚBLICA 

 RESTOS A PAGAR 
 

  Art. 42 da LRF – RESTOS A PAGAR 
 

 Nos últimos dois Quadrimestres do último ano do mandato, com ou sem 
reeleição.  

 

 Vedação 
  Assunção de obrigação de despesa que não possa ser 
cumprida integralmente dentro do exercício 

 

 Parcelas que devam ser pagas no exercício seguinte sem 
que haja disponibilidade de caixa para tanto. 

 

LIMITAÇÃO DE EMPENHO e MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – Art. 9º  
 

 Dever durante todo o mandato 
 Realce no último ano do mandato 
 Penalidade  III, art. 5º Lei 10.028/00 = 30 % vencimentos anuais 

 

 



REGRAS DA LRF 
DÍVIDA PÚBLICA 

 Contratação de Obras Plurianuais 
 

Obrigatório o Pagamento das despesas do exercício ou 
 

 Disponibilidade de caixa para pagá-las no ano posterior 
 

  Folha de Pagamento do Mês de Dezembro 
 

 Obrigatório o Pagamento até o final do exercício ou 
 

 Disponibilidade de caixa para pagá-la no ano posterior 
 

 DISPONIBLIDADE DE CAIXA 
 Serão Considerados os encargos e despesas compromissadas a 
pagar até o fim do exercício.   

 Recursos Vinculados = Convênio 
 Recursos do RPPS 
 Recursos de Fundos Especiais = Educação e Saúde 
 Depósitos e Consignações = Empréstimos, Retenções 

 
 

 
 



REGRAS DA LRF 
DÍVIDA PÚBLICA 

 PONTOS DE ATENÇÃO 
 

 Todas as despesas realizadas devem estar empenhadas; 
 

 As despesas  liquidadas e as não  liquidadas que 
possuam disponibilidade financeira devem estar 
obrigatoriamente  registradas no balanço patrimonial; 

 

 As despesas não liquidadas, que não possuam 
disponibilidade financeira, devem ser canceladas e 
reempenhadas no exercício seguinte; 

 

Não  é  admitido  o  cancelamento/anulação  de  
empenho  de  despesas liquidadas 



REGRAS DA LEI ELEITORAL 

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA DE BENS 

  REGRA GERAL DE VEDAÇÃO – art. 73 
 

 Condutas tendentes a afetar a igualdade entre os 
candidatos 

 

 

 NO ANO DAS ELEIÇÕES 
 

 Proibição –  § 10, art. 73 (inserido p/ Lei n. 11.300/06) 
 

 Exceto 
 

 Calamidade Pública e de Emergência 
 

 Programas Sociais autorizados em Lei e já em execução 
no exercício anterior, podendo o MPE promover o 
acompanhamento da execução financeira e administrativa. 

 

 

 



REGRAS DA LEI ELEITORAL  

DESPESAS COM PESSOAL 

 NOS 180 DIAS QUE ANTECEDEM AS ELEIÇÕES, ATÉ A POSSE DOS 
ELEITOS (10 DE ABRIL) 

 

 Proibição –  VIII, art. 73 
 

 Revisão geral de remuneração dos servidores que exceda a 
recomposição do poder aquisitivo ao longo do ano das eleições 
(Art. 37, X CF) 

 

 Exceção 
 

 Revisão setorial 
 Lei Específica aprovada até três meses antes da eleição 

 Limites da LRF 

 Autorização na LDO e dotação orçamentária na LOA 

 

 
 



REGRAS DA LEI ELEITORAL  

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 

 NOS TRÊS MESES QUE ANTECEDEM AS ELEIÇÕES (7 DE JULHO 
ATÉ A POSSE DOS ELEITOS) 

 

 Proibição –  V, art. 73 
 

 Nomear, contratar, admitir, demitir sem justa causa, 
suprimir ou readaptar vantagens; 

 

 Dificultar, por outros meios, ou impedir o exercício 
funcional; 

 

 De ofício, remover, transferir ou exonerar servidor 
público  

 

 
 



REGRAS DA LEI ELEITORAL  

MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAL 

 NOS TRÊS MESES QUE ANTECEDEM AS ELEIÇÕES (7 DE JULHO ATÉ 
A POSSE DOS ELEITOS)  

 

 Exceções –  “a”, “c”, “d”, V, art. 73 
 

 Nomeação ou exoneração de cargos em comissão ou dispensa 
de funções de confiança 

 

 Nomeação dos aprovados em concurso público homologados 
até 3 meses antes 

 

 Nomeação ou contratação necessária à instalação de serviços 
públicos essenciais, com autorização do Chefe do Poder Executivo 

 

 

 
 



 

2  – Primeiros 90 Dias da Gestão  
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

INSTRUÇÃO NORMATIVA  
N. 013/12  

 
Orientações para os 

Primeiro 90 dias 
 

 

TCM – Go. 
 

 
 
 
 



INÍCIO DE MANDATO 

 Objetivo da IN 013/12 
 

 Orientar as Novas Gestões. 
 

 Evitar a Solução de Continuidade dos Serviços Básicos em 
Razão do Vencimento dos Contratos de Prestação de Serviços 
Continuados e/ou Fornecimento de Bens. 

 

 Manter a Regular Prestação dos Serviços Básico e do 
Abastecimento de Bens Necessários às Ações Inicias de 
Governo. 

 

 Assegurar os Princípios da Economicidade, Eficiência, 
Moralidade e Impessoalidade. 

 

 Respaldar a Tomada de Atitude na Prorrogação dos 
Contratos. 

 

 



INÍCIO DE MANDATO 

 

Contratos de Prestação de Serviços 
 

 Tipo dos Serviços de Caráter Continuado 

 Credenciamentos na área da saúde 

 Limpeza pública 

 Transporte Escolar 

 Locação de Veículos e Equipamentos 

 Assistência Técnica 

 Locação de Imóveis 

Serviços Contábeis e Jurídicos 

 

 

 



INÍCIO DE MANDATO 

 Contratos de Prestação de Serviços 
 

Requisitos 

 Vencidos em 31 de Dezembro 

 Vinculação à Continuidade da Prestação de Serviços 
Públicos 

 Prorrogação no Máximo 90 dias 

 Manutenção das Condições Anteriores 

 Termo Aditivo Firmado em 02 de janeiro 

 Justificativa Pertinente 

 

 

 



INÍCIO DE MANDATO 

 Contratos de Prestação de Serviços 
 

 Natureza da Ação 

 Facultativa 
 

 Alternativa 
 

 Contratação Direta 
 Dispensa de Licitação por Emergência  

 

 Fundamento Legal – Art. 24, inc. IV, Lei 8.666/93 
 

 Fundamento Fático -  Urgência no atendimento que possa 
colocar em risco a segurança de pessoas ou a proteção do 
patrimônio público ou particular, 

 

 Justificativa da situação emergencial, do preço e da escolha 
do executante 

 
 



INÍCIO DE MANDATO 

 Contratos de Escopo 

 

 Tipo de Bens: 
 

 Fornecimento de materiais 
 

 Fornecimento de alimentos 
 

 Fornecimento de medicamentos 
 

 Fornecimento de combustíveis 
 

 Outros tipos de fornecimento de bens 

 

 

 



INÍCIO DE MANDATO 

 Contratos de Escopo 
 

Requisitos 

 Vencidos em 31 de Dezembro 

 Saldo de Bens a Fornecer 

 Vinculação à Continuidade da Prestação de Serviços 
Públicos 

 Prorrogação pelo Prazo Necessário ao Exaurimento da 
Quantidade Contratada ou até Nova Licitação 

 Acréscimo em até 25% do Valor Atualizado do Contrato. 

 Manutenção das Condições Anteriores 

 Termo Aditivo Firmado em 02 de janeiro (Prazo) 

 Justificativa Pertinente 
 

 

 



INÍCIO DE MANDATO 

 Contratos de Escopo 
 

 Natureza da Ação 

 Facultativa 
 

 Alternativa 
 

 Contratação Direta 

 Dispensa de Licitação por Emergência  
 

 Fundamento Legal – Art. 24, inc. IV, Lei 8.666/93 
 

 Fundamento Fático -  Urgência no atendimento que 
possa colocar em risco a segurança de pessoas ou a 
proteção do patrimônio público ou particular, 

 

 Justificativa da situação emergencial, do preço e da 
escolha do executante 

 
 



INÍCIO DE MANDATO 

 Licitações 
 

 Modalidades 

 Carta Convite 

 Tomada de Preços 

 Concorrência Pública 

 Pregão 
 

 Excludentes do Dever de Licitar 
 Dispensa de Licitação 

 Inexigibilidade de Licitação 
 

 Aquisições Frequentes: Alternativa Inteligente. 
 Sistema de Registro de Preços 

 
 

1) LEI COMPLEMENTAR 
N. 123/06 e 128/08 

 
2)   ORDEM 

CRONOLÓGICA DOS 
PAGAMENTOS 



INÍCIO DE MANDATO 

 Festividade de Posse 

 

 A cargo da Câmara 

 Programa e Dotação Orçamentária na LOA 

 Finalidade Pública dos Gastos 

 Princípios da Moralidade, Razoabilidade, 
Proporcionalidade, Moderação. 

 Sem Caracterização de Aspectos Pessoais do 
Empossando 

 

 
 



 
 

 
 

Art. 37, 
 

Incs. II, III, V e IX; 
 

Art. 198, § 4º 
 

da CF/88 
 
 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

Art. 169 CF 
 

LC 101/00 
 

Lei Federal 11.350/06   

 
 
 
 

 

3 – ADMISSÃO DE SERVIDORES  

MUNICIPAIS 

 



ADMISSÃO DE SERVIDORES 
MUNICIPAIS 

 EFETIVOS 
 

 Concurso Público 

 Processo Seletivo Público 
 

 Regime Jurídico 

 Estatutário 
 

 Regime Previdenciário 

 RPPS 

 RGPS 

 

 

 

 



 COMISSIONADOS 
 

 Funções de Confiança 

 Restrições: 

Direção 

 Chefia  

 Assessoramento 
 

 Regime Jurídico 

 Estatutário 
 

 Regime Previdenciário 

 RGPS 

 

 

1. Lei % para Efetivos 
 

2. Nepotismo – SV 13 – STF 
 

3.  AC n. 04867/10 – TCM  
 

4. R. N. 009/97 – TCM (Declaração de Bens) 

ADMISSÃO DE SERVIDORES 
MUNICIPAIS 



 CONTRATADOS POR PRAZO DETERMINADO – RN 007/05 
 

 Requisitos: 

Funções e Prazo Máximos Previstos em Lei Municipal 

 Excepcional Interesse Público Declarado pela Autoridade 
Administrativa. 

 Temporalidade 

 Processo Seletivo Simplificado 
 

 Regime Jurídico 

 Administrativo 
 

 Regime Previdenciário 

 RGPS 

 

 

ADMISSÃO DE SERVIDORES 
MUNICIPAIS 



 Requisitos Gerais  
 

 Previsão na LDO 

 Dotação na LOA 
 Impacto da DOCC  

 

 Limite Prudencial da Despesa Total de Pessoal 

 Limite Máximo  60% (Exec. 54%, Leg. 6%) 

 Limite Prudencial  Exec. 51,3%, Leg. 5,7% 

 O que é a DTP ? 
 

 Concurso e Processo Seletivo Público 

 Obrigatoriedade da Admissão dentro do número de 
Vagas Oferecidas no Edital e do Prazo do Certame. 

 
 

 

ADMISSÃO DE SERVIDORES 
MUNICIPAIS 



OBRIGAÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS 

 RPPS e/ou RGPS 

 Retenção 

 Não Repasse  Crime de Apropriação Indébita 
Previdenciária – Art. 168-G CPB – Reclusão de 2 a 5 anos 
 

 Obrigações Patronais 

 Empenhamento Necessário 
 

 Inadimplência: 

 Irregularidade das  Contas 

RPPS  CRP  

 RGPS  CND  
 

 Parcelamento de Dívida Previdenciária 

 Uniformização de Jurisprudência – DN 015/12 – TCM 

 

 



DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA 

Situação do Parcelamento  Manifestação 
TCM 

Penalidade 

Débito Atual, Parcelamento 
Atual e Pagamento Atual  

Regular Possível Imputação 
Débito ao Atual 

Débito Atual, Parcelamento 
Atual e Pagamento Posterior  

Irregular Possível Imputação 
Débito ao Atual 

Débito Anterior, Parcelamento 
Atual e Pagamento Posterior  

Regular Possível Imputação 
Débito ao Anterior 

Débitos Anterior e Atual, 
Parcelamento Atual e 
Pagamento Posterior  

Avaliação: 
Regular ou 
Irregular 

Possível Imputação 
Débito ao Atual 
e/ou Anterior 

A

M

P

L

A

 

D

E

F

E

S

A

 

Parcelamento Executivo e Legislativo 
 Observar a responsabilização de cada Chefe de Poder, 
aplicando, mutatis muntandis, as regras anteriores. 
 

OBRIGAÇÕES 
PREVIDENCIÁRIAS 



PONTOS DE ATENÇÃO 

 

Despesas com a Educação – MDE 

 Prioridade Municipal  

 Ensino Infantil 

 Ensino Fundamental 
 

 Aplicação Mínima Municipal na MDE 

 25% Receitas de Impostos + Transferências   

 20% FUNDEB 
 

 Despesas com a Saúde – A.S.P.S. 

 Aplicação Mínima 

 15% dos Impostos Municipais + Transferências 

 

 

 

NÃO APLICAÇÃO 
 

Município 
 

1.Convênios 
3. Empréstimos 
4. Ass. Financeira 
5. Intervenção 
 

Prefeito 
 

1.Rejeição das 
Contas 
2. Crime de 
Responsabilidade  
3. Crime art. 315 CP 
 4. Ineligibilidade 



 
:  

247 
 

Par- 
tíce- 
pes 
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ESTADO 
20% 

 

ICMS 
+ 

FPE 
+ 

IPI-Ex 
+ 

LC 87/96 
+ 

IPVA 
+ 

ITCMD 
+ 

D.A.T. 
 
 

MUNICÍPIO 
20% 

 

ICMS 
+ 

FPM 
+ 

IPI-Ex 
+ 

LC 87/96 
+ 

IPVA 
+ 

ITR 
+ 

D.A.T. 

FUNDEB ESTADUAL 

N

Ú

M

E

R

O

 

D

E

 

A

L

U

N

O

S

 

M

A

T

R

I

C

U

L

A

D

O

S

 

C

E

N

S

O

 

E

S

C

O

L

A

R

 

FUNDEB 
MUNICIPAL 

 

 

 

25% IPTU + 

25% ITBI + 

25% ISS + 

25% IRRF + 

5% ICMS + 

5% FPM + 

5% IP-Ex + 

5% LC 87 + 

5% IPVA + 

5% ITR + 

5% D.A.T. 

 

 

 

Complemento 
MDE  

+ R$ 

MÍNIMO DE APLICAÇÃO NA  
MDE – 25% Art. 212 CF 

Sub-Vinculação do FUNDEB 
= No mínimo 60% na remuneração dos 

Profissionais do Magistério 
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IMPOSTOS 
 

15% 
 

IPTU 
+ 

IRRF 
+ 

ITBI 
+ 

ISS 
+ 

D.A.T. 
 
 

TRANSFERÊNCIAS 
15% 

 

ICMS 
+ 

FPM 
+ 

IPI-Ex 
+ 

LC 87/96 
+ 

IPVA 
+ 

ITR 
+ 

D.A.T. 

MÍNIMO DE APLICAÇÃO NAS  
A.S.P.S – 15% - Art. 198, § 3º, III CF 

Gastos Considerados: 
 

-Acesso Universal, 
Igualitário e Gratuito 
 

- Art. 3º , LC 141/12 
 

Não Considerados 
 
-Art. 4º, LC 141/12 
 
 

EC 29/00 
Regulamentada pela 

LC 141/12 



AGENTES POLÍTICOS 
MUNICIPAIS 

 Fixação dos Subsídios  IN 004/12 
 Princípio da Anterioridade 

 30 dias antes das eleições – STF RE n. 62.594/SP 
 Instrumento 

 Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários 
 Lei Formal de Iniciativa da Câmara 

 Vereadores 
 Resolução aprovada pelo Plenário 

 Forma da Fixação e Composição 
 Valor em Moeda Corrente – R$ = STF ADI-3461, de 28.06.06 
 Parcela Única. 

Limites de Fixação 
 Prefeito  Teto Ministro do STF 
 Vice-Prefeito e Secretário  Teto do Prefeito 
 Vereadores  Art. 29, VI: % do Deputado Estadual / População  
ou Teto do Prefeito. 

 
 



 Não Fixação 
 Permanece Fixação Anterior com as Revisões Efetivadas 

 Fixação Extemporânea 
 Igual à Não Fixação 

 Convocação Extraordinária 
 Inconstitucionalidade -  MC-ADI n. 4.587 – Goiás – OAB x AL e IN 20/11 - 
TCM 

 13º Subsídio 
 Inconstitucionalidade - ADI n. 154878 – TJ-Go. 

 Indenização Presidente  
 Inconstitucionalidade – ADI n. 154878 – TJ-Go.  

 Revisão Geral  RN 005/07 e IN 12/12  
 Lei Genérica, Data Base e o Índice de Atualização 

 Lei, de Iniciativa de cada Poder, para Implementar a Revisão 

 Vereadores: Não ultrapassar o limite VI art. 29 CF. 

 

AGENTES POLÍTICOS 
MUNICIPAIS 



 Duodécimo da Câmara – Art. 29 – A 
 Receita Tributária + Dívida Ativa + Imposto do Ouro + Receitas Repartidas 
+ Transferências Constitucionais + CIDE 

 Inativos: Valor em Separado 

 3,5% a 7%, de Acordo com a População 

 Máximo = Financeiro / Mínimo = Orçamentário 

 Transferência Financeira 

 Até dia 20, para despesas do mês  

 Primeiros Meses  Financeiro = Valor Estimado / Acerto Após  

 Vinculação 
 Máximo 70% com Folha de Pagamento 

 Obrigações Patronais e Outras Desp. Pessoal = 30%   

 Crime de Responsabilidade 

 Prefeito  Repassar > ou < e/ou fora do prazo 

 Presidente da Câmara  > 70% com a Folha de Pagamento. 

AGENTES POLÍTICOS 
MUNICIPAIS 



“Passei a vida inteira procurando 
certas respostas. Finalmente, quando 
as encontrei, mudaram as perguntas.” 

 
Citação do Ministro Carlos Ayres de Britto, 
 in Teoria da Constituição – Forense 2003. 

 
 



FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS 

 Súmula Vinculante 13 

A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, 

colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da 

autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica 

investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o 

exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de 

função gratificada na administração pública direta e indireta em 

qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e 

dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações 

recíprocas, viola a Constituição Federal. 

Data de Aprovação 

Sessão Plenária de 21/08/2008 

 



 Recurso Extraordinário n. 62.594/SP – STF 

 

“ (...) quando a lei fala em fixação de remuneração, em 
cada legislatura, para a subsequente, necessariamente 
prevê que tal fixação se dê antes das eleições que 
renovem o corpo legislativo. Isso decorre, 
necessariamente, da ratio assendi do preceito.” 

 

FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS 



 Por que em Valor? STF – ADI-3461, de 28.06.2006, ES, 
Deferimento de Liminar: 

 
“Inconstitucionalidade da Lei 7.456/2003, do Estado do Espírito 
Santo, que estabelece com subsídio do Deputado Estadual o valor 
correspondente a 75% do Deputado Federal. Afirmou que, nos 
termos do § 2º do art. 27 da CF, os 75% da remuneração dos 
Deputados Federais constituem limite máximo da que pode ser 
fixada para os Deputados Estaduais, e que o dispositivo 
impugnado os erige a um padrão permanente de cálculo dos 
subsídios destes. Asseverou-se que, não obstante, a Constituição 
não autoriza a vinculação dos subsídios dos Deputados Estaduais 
aos dos Federais, de modo que qualquer aumento nos subsídios 
destes resulte, automaticamente, no aumento daqueles, já que 
isso implicaria ofensa ao princípio da autonomia dos entes 

federados........”. 
 

                                     Ministro Gilmar Mendes 
 

FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS 
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CONTATOS 

NOME E-MAIL FONE 

Petrônio Pires de Paula secretaria.governo@tcm.go.gov.br  3216-6282 

Paulo César Caldas pccaldas@tcm.go.gov.br 3216-6234 

Rodrigo Souza Zanzoni diretoria.planeja@tcm.go.gov.br  3216-6289 

MPC pgc@tcm.go.gov.br 3216-6243 

Suporte Técnico 

Exclusivo para prestação de 
contas eletrônicas 

suporte@tcm.go.gov.br 3216-6290 

mailto:Secretaria.governo@tcm.go.gov.br
mailto:pccaldas@tcm.go.gov.br
mailto:diretoria.planeja@tcm.go.gov.br
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