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investe
no fortalecimento do controle
interno dos municípios,

estimula

TCM GO

o controle social com a
Ouvidoria,

apresenta
modelo dos Grupos Técnicos
para dialogar com os
jurisdicionados,

faz
parceria para efetivar a Lei
Geral das Micro e Pequenas
Empresas,

publica
cartilha sobre concurso público,

fiscaliza
as Contas de Governo,

divulga
as principais irregularidades
cometidas pelos gestores e

cria
Diário Oficial de Contas.
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Editorial

H

á um prazer que se renova a cada edição do Informe
TCM. Talvez, porque o registro de alguns atos/fatos
nele reportados desvie o nosso foco, ainda que

momentaneamente, da angustiante realidade do muito que nos
resta fazer e do quanto esperamos que efetivamente aconteça.
É muito bom ver os nossos servidores crescendo em
Conselheira
Maria Teresa
Garrido Santos
Presidente

conhecimentos e desenvolvendo habilidades pela participação
em novos cursos e, agora, com a novidade do Projeto
Multiplicação. Alie-se a isso o fortalecimento do nosso quadro
mediante a admissão de novos servidores concursados.
Também é animador o fato de que os nossos jurisdicionados
continuam, e mais intensamente, recebendo os cuidados
pedagógicos do órgão, em especial os controladores internos e
os responsáveis pelos procedimentos contábeis dos municípios.
Materiais didáticos têm sido produzidos e disponibilizados como
ferramenta valiosa na administração municipal.
O Diário Oficial de Contas, outro sonho antigo que se
concretiza.
As ampliações de parcerias ( TCU, TCE’s, Sebrae), para mútua
colaboração em prol do desenvolvimento das municipalidades.
E, por fim, se não prazeroso, é pelo menos confortante a
constatação de que, também, continuamos punindo os gestores
recalcitrantes no erro, seja por multa ou débito, seja por
reprovação das contas, sempre no estrito cumprimento do nosso
dever que não pode, absolutamente, ser negligenciado.
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TCM GO divulga lista dos
59 municípios goianos que deixaram
de prestar Contas de Governo

O

TCM GO divulga a
relação dos municípios
goianos que não
entregaram as prestações
de contas anuais (Contas de
Governo), referentes ao exercício
de 2012. Dos 246 municípios
que compõem o estado, 188
entregaram os dados ao
Tribunal; no entanto, 59 estão
inadimplentes. Cabe aos prefeitos
a apresentação das contas
anuais.
Em 19 de abril, venceu o prazo
para o envio da prestação, e o
secretário de Contas de Governo,
Petrônio Pires de Paula, avalia
que o atraso na remessa das
contas, em alguns casos, pode ter
sido causado pela mudança de
gestão, em virtude das últimas
eleições.
Os prefeitos que deixaram
de prestar contas ficam sujeitos
a penalidades pelo atraso
injustificado da prestação das
contas de governo. A sanção
pode chegar a 20% do valor
máximo aplicado à multa, que
é de R$ 25.037,54 (vinte e
cinco mil, trinta e sete reais e
cinquenta e quatro centavos), de
acordo com o Regimento Interno
do Tribunal.
O secretário Petrônio
Pires explicou que quando é
apurado atraso na prestação, a
Secretaria de Contas de Governo
encaminha à presidência do
TCM GO as informações e, em
seguida, procede-se à abertura
do processo de inadimplência.
“Perdurando tal situação, poderá
o Tribunal sugerir ao governador
a intervenção no município.”,
afirma o secretário.

Municípios
Lista dos 59 municípios que não prestaram contas anuais
(Contas de Governo) do exercício de 2012

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Águas Lindas de Goiás
Alvorada do Norte
Anhanguera
Aporé
Aragoiânia
Aurilândia
Bonópolis
Brazabrantes
Buriti de Goiás
Cabeceiras
Cachoeira Alta
Cachoeira Dourada
Campos Belos
Carmo do Rio Verde
Catalão
Chapadão do Céu
Cidade Ocidental
Davinópolis
Doverlândia
Faina
Formoso
Goiânia
Gouvelândia
Hidrolina
Iaciara
Israelândia
Inaciolândia
Itajá
Itapirapuã
Itarumã

31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

Jaupaci
Jussara
Lagoa Santa
Leopoldo de Bulhões
Mara Rosa
Mimoso de Goiás
Minaçu
Monte Alegre de Goiás
Mundo Novo
Nova Crixás
Nova Roma
Novo Gama
Ouvidor
Palestina de Goiás
Perolândia
Pilar de Goiás
Piranhas
Pontalina
Porteirão
Santa Cruz de Goiás
Santa Fé de Goiás
Santa Rita do Novo Destino
Santa Tereza de Goiás
São Luiz do Norte
Serranópolis
Trindade
Uruaçu
Valparaíso de Goiás
Vila Boa
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Público de 600
gestores acompanhou
atentamente as
discussões para
fortalecer o controle
interno

TCM GO realiza evento para
fortalecer o controle interno
E

ste ano, o Tribunal abriu,
no dia 5 de março, o ciclo
de eventos destinado à
formação dos jurisdicionados com
o Encontro do TCM GO com os
Controladores Internos. O tema
foi escolhido dada a importância
de um Controle Interno, que tenha
uma efetiva atuação, para prevenir
a ocorrência de atos ilícitos na
administração, assim como, por
ser uma ferramenta imprescindível
de auxilio à fiscalização feita
pelos Tribunais de Contas, como
determina a Constitucional Federal.
O encontro, realizado no
Centro de Convenções de Goiânia,
teve a participação de 600 agentes
públicos ligados ao controle
interno das Prefeituras e Câmaras,
de 180 municípios goianos.
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Coordenada pela presidente
do TCM GO, conselheira Maria
Teresa Garrido Santos, a abertura
do encontro contou com as
presenças dos representantes do
Tribunal de Contas da União (TCU),
Controladoria-Geral da União
(CGU), Associação Goiana dos
Municípios (AGM), Federação Goiana
dos Municípios (FGM), Sebrae,
Controladoria do Estado de Goiás,
Controladoria Interna da Prefeitura
de Goiânia, e, ainda, do Ministério
Público de Contas junto ao TCM GO,
e dos conselheiros do TCM GO.
Na sua fala, a presidente
ressaltou que a existência de um
controle interno efetivo é condição
para o êxito de uma administração.
“Nós ficamos impressionados de
ver o quanto, nos municípios em

Presidente
do TCM GO,
conselheira Maria
Teresa Garrido
Santos, coordena
o encontro com
os controladores
internos

que há uma controladoria interna
efetiva, os atos dos prefeitos são
bem orientados”.
Por essa razão, o Tribunal
está investindo na formação dos
controladores internos. Não apenas
por meio de palestras, mas também
por meio de material didático
e normativo, para que possam
exercer com mais competência e
eficiência a sua função e, desta
forma, auxiliar o controle externo
como determina a Constituição.
Os presidentes das entidades
que representam os 246 municípios

goianos, Divino Alexandre da
Silva (FGM) e Luiz Antônio
Stival Millhomens (AGM) e o
superintendente do Sebrae GO,
Manuel Xavier Ferreira Filho,
chamaram a atenção para a
importância do investimento que o
Tribunal está fazendo na formação
dos controladores internos.
Para o chefe da Controladoria
do Estado de Goiás, José Carlos
Siqueira, o evento demonstra
a ação pioneira do TCM GO
que reuniu os técnicos da área
não apenas para capacitação e

aperfeiçoamento, mas na busca do
fortalecimento do controle interno.
E foi enfático ao afirmar que é um
risco exercitar o controle interno
sem autonomia, pois a Constituição
Federal impõe que quando o
responsável pelo organismo se
omite diante do conhecimento
de qualquer irregularidade,
ilegalidade ou mau uso do dinheiro
público, deixando de comunicar
ao Tribunal, ele passa a responder
solidariamente.
O conselheiro-corregedor do
TCM GO, Francisco José Ramos,

reforçou que, para evitar que
os agentes públicos (prefeito,
secretários, gestores e outros
administradores públicos) cometam
algum erro, a função do controle
interno é ajudá-los a agir em
conformidade com os princípios
da administração pública: da
legalidade, da moralidade, da
publicidade, da eficiência e
impessoalidade. Ressaltou que
para verificar a legalidade dos
atos o controlador deve ter
conhecimento de todas as ações da
administração.

Abertura oficial do evento no Centro de Convenções de Goiânia
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Palestras
R

odrigo Zanzoni, diretor
de Planejamento de
Implementação de
Sistema do TCM GO, abriu o
ciclo de palestras reiterando que
a aproximação da Corte com os
controladores internos é uma das
prioridades do Tribunal, e anunciou
que o trabalho vai envolver um
grande investimento na política de
capacitação, por meio da Escola de
Contas.
Na sequência, ele fez um
paralelo entre a função do
Controle Externo e a do Controle
Interno, dentro do que prevêem
os dispositivos constitucionais,
destacando que “ao acompanhar
as ações diárias dos gestores e as
formalidades dos atos de gestão, os
controladores internos dão suporte
à atividade exercida pelo Tribunal”.
O secretário de Contas de
Governo do TCM GO, Petrônio
Pires de Paula, fez um alerta
sobre o papel fundamental
dos controladores internos na

verificação do cumprimento dos
instrumentos de planejamento da
gestão municipal que orientam
os gestores no ordenamento das
despesas - Plano Plurianual (PPA),
Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) e Lei Orçamentária
Anual (LOA). “Para que haja
despesa no município, é preciso,
obrigatoriamente, ter esses
instrumentos aprovados para que
o gestor municipal possa efetuar
a sua execução orçamentária e
financeira. E é aí que começa
o trabalho dos controladores
internos”, reiterou o secretário.
Os controladores precisam
observar a compatibilidade dos
instrumentos de planejamento
(PPA, LDO e LOA), verificando se a
execução orçamentária - que ocorre
por meio da LOA - está de acordo
com os programas elencados no
PPA e metas estabelecidas na LDO.
O secretário falou, também,
sobre a necessidade do equilíbrio
entre receita e despesa,

Durante o evento, os secretários
de Controle Externo falaram sobre a
função de cada secretaria: Petrônio Pires
de Paula - Contas de Governo, Elias
Batista de Carvalho - Recursos, Walmir
Carlos Clariano - Fiscalização, Maria do
Carmo de Jesus Gontijo - Licitações
e Contratos, José Carlos Bizinotto de
Miranda - Contas Mensais de Gestão
(representando a secretária Ana Cecília
Leite Veiga) e Lúcia Vânia Firmino de
Almeida - Atos de Pessoal

Diretor de Planejamento
Rodrigo Zanzoni: fez paralelo
entre Controle Externo e
Interno

Secretário Petrônio Pires de
Paula: alerta controladores
sobre os instrumentos de
planejamento

Auditor Paulo César Caldas Pinheiro orienta os controladores para ficarem atentos aos aspectos da qualidade dos gastos
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que pode ser observado no
Relatório Resumido da Execução
Orçamentária (RREO) e na prestação
de contas mensais.
O auditor substituto do TCM GO,
Paulo César Caldas Pinheiro, ao falar
sobre o “Controle Interno nos Atos
de Pessoal, na Gestão do Patrimônio
Público, nas Licitações e Contratos,
na Previdência Social e nos Limites
das Despesas”, orientou os
controladores para ficarem atentos
aos aspectos da qualidade dos
gastos que os municípios executam,
dando destaque especial aos Fundos
de Saúde e Educação. Sobre os
atos de pessoal e previdência,
Paulo César abordou a legislação
pertinente para os registros
funcionais e financeiros, controle
de frequências e contratos de
pessoal terceirizado, registro de
aposentadoria e pensões.
O auditor, também, defendeu
a importância de os controladores
internos serem funcionários
efetivos para que o banco

SECRETARIA DE SAÚDE
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Execução Financeira e
Orçamentária;
Pessoal; Licitações
Almoxarifado; Patrimônio

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
Execução Financeira e
Orçamentária
Licitações

ADM. INDIRETA
AUTARQUIAS

SECRETARIA DE FINANÇAS
Execução Financeira
e Orçamentária. Licitações

ÓRGÃO CENTRAL
DE CONTROLE
INTERNO
UNIVERSO DO
CONTROLE INTERNO

Ex. Orç.; Licitações;
Almoxarifado; Patrimônio;
Pessoal

de dados dos organismos de
controle interno permaneça
preservado com as alternâncias
das administrações municipais,

SECRETARIA
DE ADMINISTRAÇÃO
Pessoal
Almoxarifado
Patrimônio

SECRETARIA DE OBRAS
Obras
Execução Direta
Execução Indireta

ADM. INDIRETA
FUNDAÇÃO
Ex. Orç.; Licitações;
Almoxarifado; Patrimônio;
Pessoal

realizadas a cada eleição. “Tivemos
casos de municípios virem procurar
informações no Tribunal para
montar a folha de pagamento

do mês de janeiro. Por isso, é
necessário existir controladores
internos efetivos para preservar as
informações”, afirmou.
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Participantes do 1° Encontro do TCM GO com
os Controladores Internos falam sobre o evento
“Foi um encontro
muito importante,
e mostrou que o
Tribunal de Contas
está preocupado
em garantir a
legalidade das
contas. Para
isso, instrui os
controladores
internos”

“A forma como
o Tribunal tem
conduzido a
implantação da
mentalidade do
Controle Interno
nos órgãos é uma
ideia muito louvável,
e que só contribui
para o futuro da
administração pública”.

Rejane Silva Lopes, advogada da Câmara
Municipal de São João d’Aliança

Luiz Fernando, Instituto Xavier de Sousa
(Previdência municipal) – Goiânia

“Essa é uma
iniciativa excelente
do TCM. Uma
oportunidade
ímpar para nós,
profissionais da área”.

“Achei importante,
ainda mais para mim
que sou do interior e
iniciante no Controle
Interno”.

Wilians Antônio, gestor
de Controle Interno de
Novo Brasil

“O Encontro foi ótimo.
Todos os temas abordados
eu poderei usar no meu dia a
dia como chefe de gabinete.
O Controle Interno é uma
importante ferramenta e
ajuda muito o prefeito a
cumprir a legislação e gerir
os gastos públicos”.
Márcio José de Medeiros, chefe
de gabinete da prefeitura de
Faina
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Jorge Rodrigues
Pereira, secretário de
Controle Interno de
Bonópolis

“O Controle Interno é
essencial para a administração
pública. Se nós não definirmos
o que acontece, e como
acontece, não temos como
chegar a um resultado de
proporcionar benfeitorias para
a população”.

“No encontro deu para
aprender muita coisa
importante da competência
do Controle Interno e a
parte de RPPS. Eu gostei
bastante. Esse estreitamento
do TCM conosco é muito
importante”.

Elizângela Tânia de Almeida,
diretora de execução
orçamentária da Prefeitura de
Goiânia

Russan Frederico da
Silva Gomes, consultor
previdenciário de Abadia
de Goiás

“Os assuntos foram
abordados de
maneira bem prática,
o que é muito válido,
pois o Controle
Interno é de extrema
importância. A
gente da previdência
sempre tem uma
relação com o
controle interno e
dele muito depende.
Então, é muito
importante que
essas pessoas sejam
capacitadas”.
Mariana Araújo
Marcori, assessoria do
Fundo de Previdência
da prefeitura de Bela
Vista de Goiás

“As palestras foram
muito boas. Minhas
dúvidas foram
sanadas, e ,com
certeza, vou conseguir
aplicar no dia a dia
da administração
municipal”.

MPC requer que os Controles
Internos municipais sejam
compostos por servidores efetivos

O

Ministério Público junto
ao Tribunal de Contas
dos Municípios do Estado
de Goiás (MPC) pede, por meio
de representação, que o TCM
GO edite ato normativo que
oriente os municípios goianos a
regulamentarem os seus sistemas
de controle interno, a fim de que
o quadro funcional seja composto
por servidores efetivos.
O pedido foi oferecido após
o MPC constatar que o controle
interno dos municípios de
Goiás está sendo exercido por
servidores comissionados ou
contratados temporariamente.
Para o procurador-geral de Contas,
Regis Gonçalves Leite, autor da
representação, a nomeação de
servidores comissionados para
os cargos de Controladores
Internos só deve ocorrer diante
da impossibilidade de nomeação
de servidor efetivo. “Nesse caso,
devem ser adotadas providências

imediatas para a deflagração
de concurso público destinado
ao provimento dos cargos em
comento”, afirma Regis Gonçalves.
O representante do Ministério
Público de Contas salientou que
a rotatividade de pessoas nos
organismos de controle interno,
ainda que os procedimentos
sejam disciplinados por escrito, é
prejudicial e causa transtornos à
eficiência das operações.
Outros argumentos
evidenciam a necessidade de
os controles internos serem
compostos por servidores
efetivos: a) estabilidade e
segurança necessária ao controle
interno (e aos servidores); b)
continuidade das atividades
desempenhadas pelo controle
interno; c) necessidade de
absoluta imparcialidade nas
análises e processos decisórios
(independência funcional em
relação às áreas controladas).

Procurador-geral de Contas defende contratação de servidores
efetivos para os organismos de controle interno

TRIBUNAL
LIBERA
TCM GO libera certidões da aplicação
dos recursos públicos na saúde

CONFIRA A SITUAÇÃO DO SEU MUNICÍPIO. ACESSE WWW.TCM.GO.GOV.BR

Diego da Rocha Cunha,
subprocurador da
prefeitura Ouvidor
informe | 9
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“O reajuste em quase 25%
no valor máximo estipulado
para as punições refletirá
sobre o que os gestores
públicos deverão pagar
pelas penalidades cometidas.
Isso porque a base de
cálculo para as multas é feita
percentualmente sobre o
valor máximo estabelecido
pelo Tribunal de Contas dos
Municípios de Goiás”. Chefe
da divisão de Finanças e
Contabilidade, Jamine da
Silva Pereira Duarte

Infrações

O

Infrações
Infrações

estabelecido pelo Tribunal de
Contas dos Municípios de Goiás.
Funertcm
Todos os valores arrecadados
em multas são destinados
ao Fundo Especial de
Reaparelhamento do Tribunal de

Contas dos Municípios do Estado
de Goiás (FUNERTCM), que tem
o objetivo de apoiar programas
e projetos de desenvolvimento,
aperfeiçoamento e especialização
de recursos humanos, bem como
a ampliação e reaparelhamento
das instalações do TCM.

MULTA: DE ATÉ

50%

DO VALOR MÁXIMO

MULTA: DE ATÉ

10%

DO VALOR MÁXIMO

Manutenção
de caixa especial
(caixa dois).

MULTA: DE ATÉ

50%

DO VALOR MÁXIMO

MULTA: DE ATÉ

20%
DO VALOR MÁXIMO

Não
comprovação
da legalidade
das despesas.

MULTA: DE ATÉ

20%

DO VALOR MÁXIMO

SECRETARIA DE CONTAS DO GOVERNO
Atrasar
injustificadamente ou
não enviar a prestação
de contas de gestão
ou de Governo.

05

3%

DO VALOR MÁXIMO

Prática
de atos em
desacordo
com a
legislação.

SECRETARIA DE CONTAS MENSAIS DE GESTÃO
Subsídio pago a
Secretário acima dos
limites legais.

04

MULTA: DE ATÉ

SECRETARIA DE FISCALIZAÇÃO

Superfaturamento de
execução de contratos
(serviços gráficos, combustíveis,
transporte escolar, materiais de
construção, medicamentos).

03

quase 25% no valor máximo
estipulado para as punições
refletirá sobre o que os gestores
públicos deverão pagar pelas
penalidades cometidas. Isso
porque a base de cálculo para as
multas é feita percentualmente
sobre o valor máximo

SECRETARIA DE ATOS DE PESSOAL

Intempestividade na apresentação dos processos
relativos à admissão, contratação por prazo
determinado, aposentadorias, pensões, fixação de
subsídios dos agentes políticos, editais de concursos
públicos e de processo seletivo simplificados.

02

Infrações

s agentes públicos
que cometeram
irregularidades, a partir
de 1° de fevereiro de 2013,
estão sujeitos a uma punição
maior. Isso porque o TCM GO
atualizou o valor máximo da
multa para R$ 25.037,54 (vinte
e cinco mil, trinta e sete reais e
cinquenta e quatro centavos).
A atualização é
consequência de cálculos
realizados pela Divisão de
Finanças e Contabilidade do
TCM GO, com base na variação
do Índice Geral de Preços,
IGP-DI, da Fundação Getúlio
Vargas, no período de janeiro
de 2009 a fevereiro de 2013
(Veja quadro das principais
irregularidades).
Os gestores municipais que
forem multados pelo TCM GO,
por praticarem alguma das
irregularidades tipificadas no
Regimento Interno do TCM GO,
esgotados os prazos recursais
e após o trânsito em julgado,
terão o prazo de 15 dias
para quitar a multa junto ao
Tribunal. Caso os responsáveis
não paguem, os nomes serão
inscritos na dívida ativa da
Secretaria da Fazenda do
Estado de Goiás (Sefaz).
Com os nomes inscritos
em dívida ativa, os gestores
devedores terão como
consequências a não obtenção
de certidões negativas de
débito e impedimento de tomar
posse em concurso público.
A chefe da divisão de
Finanças e Contabilidade,
Jamine da Silva Pereira Duarte,
explica que o reajuste em

01

Infrações

TCM GO atualiza o
valor máximo das multas

Principais irregularidades cometidas pelos gestores

MULTA: DE ATÉ

20%

DO VALOR MÁXIMO

Ausência de
documentação
obrigatória
exigida pelo
TCM.

MULTA: DE ATÉ

50%

DO VALOR MÁXIMO

SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATO

Ausência de procedimento
licitatório para contratação de
serviços advocatícios cujos
requisito de notória
especialização e singularidade
do objeto não foram cumpridos.

MULTA: DE ATÉ

3%

DO VALOR MÁXIMO

Realização de licitação por
lotes e não item, o que
afasta eventuais interessados
que não possam fornecer
toda a quantidade de bens
de cada lote.

MULTA: DE ATÉ

50%

DO VALOR MÁXIMO
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Qualificação

Escola de Contas reforça investimento
na capacitação dos servidores do
Tribunal: Projeto Multiplicação

A

Escola de Contas do TCM GO
continua investindo na capacitação
e no treinamento dos servidores da
Corte. Para isto, no mês de março, começou
a executar o Projeto Multiplicação que tem
como palestrantes funcionários do Tribunal.
O objetivo é garantir que eles repassem aos
colegas de trabalho conteúdos adquiridos em
cursos técnicos oferecidos por instituições
parceiras, mas que, em razão do limite de
vagas, não puderam receber a inscrição de
todos os interessados. E não só por isso.
O Projeto Multiplicação pretente, também,
assegurar o aproveitamento dos cursos,
pelos beneficiados, mediante o repasse
por eles das informações adquiridas.
Mais ainda, desenvolve a fala em
público do multiplicador e, por
último, é fator de economicidade.
A primeira edição do Projeto
Multiplicação foi destinada
aos engenheiros da Corte de
Contas, e aconteceu nos dias
25 e 26 de março, tendo
como tema “Auditoria
de Obras Públicas”. Os
multiplicadores foram
os servidores Vinicius
Montrezol Honório e
Mariana Diniz Cabral da
Secretaria de Licitações e
Contratos.
A segunda atividade do projeto
aconteceu nos dias 2 e 4 de abril, e teve
como tema a “Jurisprudência e Prática
sobre a Responsabilização de Agentes
perante os Tribunais de Contas”. A oficina
foi apresentada pelo multiplicador, Bruno
Campos Ribeiro, servidor da Secretaria de
Contas Mensais de Gestão.
O repasse das informações, dos três
multiplicadores, foi baseado em cursos
oferecidos pelo Instituto Serzedello Corrêa
(ISC/TCU).
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O auditor
de Controle
Externo Bruno
Campos
Ribeiro foi o
responsável
pelo 2º curso
do Projeto
Multiplicação

Cursos
Neste quadrimestre, os cursos
oferecidos pela Escola de Contas,
voltados aos servidores, em
parceria com outras instituições
como o TCU e IDAG foram:

1 - Jurisprudência e Prática da
Responsabilização
dos Agentes perante os TCs / TCU;
2 - Auditoria de Obras Públicas / TCU;
3 - Curso de Planejamento das
Licitações – Edital;
4 - Projeto de Referência / IDAG;
5 - Auditoria de Tecnologia da
Informação / TCU;
6 - Auditoria Operacional Avançada /
TCU;
7 - RH – Métricas e Indicadores /

Ouvidoria do TCM GO
estimula o controle social
E
fetivada há quase um ano,
a Ouvidoria do TCM GO
se consolidou como um
canal aberto para a sociedade,
estimulando-a a ser uma grande
aliada na fiscalização e melhoria
da Administração Pública nos
municípios do Estado de Goiás,
exercendo o controle social e
cobrando a transparência dos
órgãos e gestores públicos. Na
atual direção do Tribunal/2013, a
coordenação da Ouvidoria está a
cargo do conselheiro Virmondes
Cruvinel.
Um comparativo entre o
relatório de atividades da Ouvidoria
entre os meses de dezembro/2012
a março deste ano demonstrou
que o percentual de demandas do
departamento cresceu cerca 116%.
O relatório descreve que foram
encaminhados ao setor pedidos de
informações sobre a Lei de Acesso
à Informação (LAI), denúncias,
representações, consultas,
comunicação de irregularidades,
reclamações, bem como elogios,
sugestões e críticas.

É importante ressaltar que
qualquer cidadão pode enviar
sugestão, crítica, elogios,
reclamações, bem como
denunciar irregularidades e
fazer consultas. Basta acionar
a Ouvidoria do TCM GO
utilizando um dos canais de
Comunicação:

Conselheiro
Virmondes
Cruvinel é o
atual Ouvidor
do TCM GO

Durante esse período, mantevese o atendimento a 100% das
demandas, e a pesquisa de
satisfação, realizada mês a mês
junto aos cidadãos que utilizaram
o serviço, registrou uma média
de aproveitamento dentro dos
conceitos ótimo ou bom.
Histórico
Com a promulgação da
Constituição Federal de 1988,
foi bastante incrementado o
crescimento das Ouvidorias em
todo o país. A princípio, como

veículo de comunicação entre
o cidadão e o poder público.
Posteriormente, conferiu-se às
Ouvidorias maiores poderes,
possibilitando a transformação de
uma demanda particular em uma
demanda de interesse público.
Constitui-se, hoje, em instrumento
primordial para que o cidadão
exerça não somente o controle
da legalidade na prestação e
organização do serviço público,
mas também o controle do mérito,
da qualidade, da oportunidade e
da conveniência.

n TELEFONE:
0800 645 6160
n FAX:
(62) 3216-6160
n E-MAIL:
ouvidoria@tcm.go.gov.br
n SITE:
www.tcm.go.gov.br/ouvidoria
n CORRESPONDÊNCIA:
Ouvidoria do TCM GO,
Rua 68, n° 727, Centro
Goiânia/Goiás
CEP: 74.055-100
n VISITA:
Das 8 às 18 horas, de segunda
a sexta-feira. Sede do Tribunal

Conexões;
8 - Liderança Sustentável / Instituto
Humanize;

Linha do tempo

9 - Gestão do Tempo e Estratégia de
Resultados / IPOG;
10 - Limpeza Urbana – Planejamento,
Orçamento e Controle dos Serviços /
Escola de Contas Públicas Professor
Barreto Guimarães;
11 - Saneamento Básico e os Consórcios
Públicos / IDAG;
12 - Regime Jurídico dos Servidores
Públicos / IDAG.

n Em meados de 1500, durante
o período de colonização
portuguesa, o Rei de Portugal
já possuía ouvidores em sua
estrutura. Eles tinham as
atribuições de comissários da
justiça: de lavrar e promulgar
leis e de ouvir reclamações e
reivindicações da população
acerca das irregularidades
praticadas pelos representantes
do governo.
n Em 1923, iniciou-se no

Brasil de forma mais incisiva a
instituição da Ouvidoria, com a
atuação de deputado constituinte.
Consolidou-se a partir de 1986,
quando foi criada a primeira
ouvidoria pública no Brasil, na
cidade de Curitiba - PR, seguida
da criação, em março de 1995 da
ABO - Associação Brasileira de
Ouvidores.
n Em 1988, a Constituição
Federal fortalece a atuação das
Ouvidorias.

No TCM GO
n Em 2004, por meio da
Resolução Administrativa n°
038/04 criou-se a Ouvidoria,
respaldada também pela Lei
Orgânica n° 15.958/07 que
dispôs sobre sua finalidade.
n Em 2009, as competências e
normas de funcionamento foram
estabelecidas no Regimento
Interno do Tribunal.
n Em 2012, a estruturação da
Ouvidoria ocorreu, no entanto,

efetivamente em meados de
agosto, quando passou a ter
um espaço físico e equipe
especializada. No fim de 2012,
foi publicada a Resolução
Administrativa n° 00367/12
dispondo sobre as suas
atribuições.
n Em 2013, a Ouvidoria
do TCM GO é consolidada
como Canal de estímulo à
participação da sociedade no
controle social.
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Modernização

Planejamento Estratégico do TCM GO
tem metas ajustadas para 2013

N

a busca do aprimoramento
do seu Planejamento
Estratégico, o TCM GO
promoveu a revisão das metas
elaboradas para 2013. As
alterações foram construídas
a partir de um amplo debate
realizado de 19 de fevereiro a 21
de março deste ano, por meio de
15 oficinas, com participação de
servidores de todas as áreas do
Tribunal.
O resultado foi apresentado,
no dia 27.03.13, durante o Evento
de Validação dos Ajustes e Metas
do Planejamento Estratégico da
Corte de Contas. E a base para
a reavaliação de indicadores,
fórmulas, metas e periodicidade
da ferramenta de gestão foi o
cumprimento das metas por
diversas áreas, cujos resultados
em 2012, em alguns casos,
representam avanços importantes
paro o Tribunal.
Por exemplo, a ampliação e
modernização da estrutura física
do Tribunal foi uma das metas
do Planejamento Estratégico
cumpridas pela Casa, com a
aquisição e reforma de um prédio
ao lado da Corte de Contas. O
chefe da Comissão de Licitação,
Waldir de Paula Mendanha
Junior, avalia que essa ação, além
de proporcionar melhorias nas
condições de trabalho para os
colaboradores do Tribunal, resultará
em incremento na qualidade
da prestação dos serviços aos
jurisdicionados.
Execução das ações projetadas
para intensificar a interação com
os jurisdicionados foi outra meta
cumprida. As atividades realizadas
tiveram a aprovação, segundo
pesquisa de opinião, de mais de
80% dos participantes, que as
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TCM GO publica suas
decisões e julgamentos no
Diário Oficial de Contas
Acesso gratuito
via internet para
qualquer cidadão,
pesquisa facilitada
e rapidez

P

Diretor de Planejamento
do TCM GO, Rodrigo
Zanzoni, apresenta as
metas do Plano de Gestão,
com reajustes para 2013

consideraram como ótima e boa.
A redução do tempo de análise
processual para apreciação e
julgamento, também, está entre as
metas realizadas pelo Tribunal com
sucesso. Para se ter uma ideia do
avanço da área, o Tribunal dobrou
o número de consultas respondidas
em um ano de trabalho. Saltou

da quantidade estipulada de
60 consultas respondidas, para
171. Os processos referentes
a Seleção Pública, Contratos,
Recurso Ordinário do Legislativo e
Recurso de Revisão do Executivo,
também tiveram o tempo de
análise reduzido. A meta é de
responsabilidade das Secretarias de

Controle Externo e dos Gabinetes
dos Conselheiros.
A política de reconhecimento
do mérito, por meio da aquisição
da promoção e da progressão
pelos servidores, e a implantação
da Ouvidoria compõem, também,
o quadro de metas cumpridas com
destaque pelo TCM GO.

ara facilitar o acesso
gratuito às informações
a todos os cidadãos,
as decisões e os resultados
dos julgamentos do TCM GO
passaram a ser publicados no
Diário Oficial de Contas (DOC)
que está disponível no site
www.tcm.go.gov.br. Com a
publicação, o Tribunal, além de
conferir maior transparência
à sua atuação, garante
economia com a eliminação de
despesas relativas a publicação
impressa, postagens,
impressão e consumo de papel.
Para todos os efeitos
legais, inclusive a contagem
dos prazos processuais,
excetuadas as publicações
exigidas por Lei específica,
os jurisdicionados passarão a
ser notificados das decisões
e julgamentos do Tribunal,
exclusivamente, por meio
do DOC a partir do segundo
semestre deste ano.
O Diário Oficial de Contas
está disponível desde o dia
4 de fevereiro de 2013, e foi
regulamentado pela Resolução
Administrativa nº 371/2012,
em consonância com a Lei
Estadual nº 15.958/2007.

O que você pode encontrar no DOC
1 Publicações do Tribunal
Pleno: acórdãos, resoluções,
súmula de jurisprudência,
editais de Intimação e/ou
citações e notificações e alertas.
2 Publicações das 1ª e 2ª
Câmaras: acórdãos, resoluções
e outros atos de competências
das Câmaras.
3 Publicações da Presidência:
atos diversos de competência
do presidente, em especial
aqueles relativos à vida
funcional de servidores e
integrantes do TCM GO,

Relatórios de Gestão Fiscal,
Demonstrativos de Despesas
com Pessoal, portarias, editais
de licitação, entre outros.
4 Publicações da
Secretaria Geral: editais de
Intimação e/ou citações e
notificações, alertas e outros
atos encaminhados pelos
gabinetes dos conselheiros,
Comissões Permanente
e Especiais de Licitação,
Promoex.
5 Publicações da
Corregedoria Geral: atos de

competência do corregedorgeral, tais como Relatórios
Gerenciais, editais, editais
de intimação e/ou citações e
notificações, portarias e outros.
6 Publicações da Divisão
de Recursos Humanos: atos
referentes aos servidores do
TCM GO.
7 Publicações da
Procuradoria-geral de Contas:
atos em geral no exercício
da competência legal e
regimental do Ministério
Público Especial
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Concurso

PAI

“...servidores mais integrados e
produtivos em um espaço de tempo
menor, e o aumento da eficiência e
eficácia na prestação de serviços”

Posse de mais aprovados no
concurso público e curso de formação

D

entro das ações do
Programa de Acolhimento e
Integração (PAI), o Tribunal
de Contas dos Municípios do
Estado de Goiás empossou, no dia
20 de março de 2013, mais oito
aprovados no Concurso Público,
realizado o ano passado. Essa foi a
2ª turma de convocados do certame,
completando o número de 67
empossados.
A política de integração e
socialização do PAI promoveu,
também, um curso de formação
para os novos servidores. Por
meio de palestras, eles receberam
informações acerca da estrutura
organizacional e a missão
institucional do Tribunal, bem como
do processo de Gestão de Pessoas,
da Segurança da Informação, do
funcionamento da Procuradoria de

Depois da posse, os novos servidores participaram de curso de formação

Contas, das secretarias de Controle
Externo e dos gabinetes dos
conselheiros.
Após serem lotados nas unidades
de trabalho, os servidores passaram
a ser acompanhados por “tutores”
que, durante três meses, estarão
orientando-os nos seus primeiros
passos da carreira no Tribunal.

Servidor do TCM
conquista vaga na Seleção
Brasileira para Mundial de
Hammerhead de Aquathlon
O servidor Nassib Gabriel
Issa Júnior (foto), da Divisão
de Recursos Humanos do TCM
GO, conquistou o 3° lugar
no Campeonato Brasileiro de
Hammerhead de Aquathlon 2013
– 1ª Etapa. O evento aconteceu
no dia 23.03, na praia de Jurerê
16 | informe

Internacional, em Florianópolis SC. Esta foi a 180ª prova de sua
carreira esportiva.
Com o resultado da prova (1ª
etapa), o servidor já conquistou
vaga na Seleção Brasileira para
o Mundial que acontece em
Londres, no mês de setembro.

Concurso Geral do TCM GO
O último Concurso Geral do TCM GO foi realizado em 2012 e
ofertou 25 vagas e mais 120 para o cadastro de reserva nos níveis
superior e médio. O certame tem validade até julho de 2013,
podendo ser prorrogado por mais um ano a critério do Tribunal.

Nilo Resende é empossado
conselheiro do TCM GO
F
oi empossado no dia 5
de abril de 2013, como
conselheiro do Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado
de Goiás, o ex-deputado estadual
Nilo Sérgio de Resende Neto.
Ele ocupou a vaga deixada com
a aposentadoria voluntária de
Jossivani de Oliveira, que dedicou
16 anos de sua vida pública ao
Tribunal.
Durante a Sessão de Posse, em
nome do Tribunal, o conselheiro
Sebastião Monteiro saudou o
novo conselheiro e lembrou
a todos o grande trabalho
desenvolvido por ele como
parlamentar. “O Nilo, eu tenho
certeza, vai honrar muito este
Tribunal com a sua prestação de
serviço”, disse.
No seu discurso, Nilo Resende
destacou que traz na bagagem

“É uma honra
participar deste Tribunal.
Esta casa é um exemplo
de administração
pública ...”, afirmou
Nilo Resende

uma trajetória de 15 anos de
vida pública como deputado
estadual por Goiás, marcada
pela honestidade e dedicação
incondicional à coisa pública.

Marina Alvarenga
comemora a conquista
da estabilidade no
serviço público

O novo conselheiro afirmou
que não vai medir esforços para
contribuir com o crescimento do
Tribunal, para que ele, “com muito
orgulho”, passa a fazer parte.

“É uma honra participar deste
Tribunal. Esta Casa é um exemplo
de administração pública e tem
contribuído muito com o Estado
de Goiás”, reiterou.

Servidores conquistam estabilidade
O TCM GO concedeu a
estabilidade no serviço público a
46 servidores que foram aprovados
em avaliação de estágio probatório
referente ao concurso realizado
pelo Tribunal, em 2009, para
provimento de 65 cargos efetivos
do quadro de serviços auxiliares.
Os servidores, que obtiveram êxito
na seleção, foram nomeados em
2010, sendo submetidos a estágio
probatório que teve duração de
36 meses e aferiu aptidões e
capacidades para o desempenho
das funções nesta Corte de Contas.
Segundo a Resolução
Administrativa n. º 072/09,
a estabilidade se dá após a
aprovação do servidor em

seis avaliações autônomas de
desempenho, que ocorrem
periodicamente a cada seis meses
durante os primeiros três anos de
serviço público.
A analista administrativa
Marina Alvarenga Cordeiro de
Sousa comemora a aquisição
da estabilidade e comenta os
benefícios. “A vantagem de
tornar-se um servidor estável
é principalmente contar com
a prerrogativa constitucional
que assegura a necessidade do
processo administrativo disciplinar
ou sentença transitada em julgado
para perda de cargo, isto nos passa
uma relativa segurança”, afirma
Marina Alvarenga.
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Comunicado

50 gestores não fizeram o
cadastramento da chave eletrônica
usada para prestação de contas

O

O TCM GO comunica que
50 gestores, sendo 4 do
Executivo, 4 do FUNDEB/
FME, 4 do Fundo Municipal
de Saúde (FMS), 6 do Regime
Próprio de Previdência Social
(RPPS) e 32 dos demais Fundos,
ainda não se cadastraram
junto à Corte para ter acesso
à senha da chave eletrônica. O
procedimento, regulamentado
pela IN n° 15/12, é obrigatório
e serve para que os agentes
prestem contas virtualmente ao
Tribunal.
Importância
O gestor deve comparecer
obrigatoriamente à sede do
TCM GO para criar a senha
que libera a chave eletrônica
individual. Cabe, também, ao
gestor informar ao Tribunal o
encerramento de sua gestão,
para cancelar a chave eletrônica.
Mais informações na Divisão de
Notificação do Tribunal.

Prestação de Contas 2013
Problemas com a cadastramento de chave eletrônica
MUNICÍPIO
GOIANDIRA
LEOPOLDO DE BULHÕES
POSSE
SERRANÓPOLIS
GOIANDIRA
GOIÂNIA
SERRANÓPOLIS
TURVELÂNDIA
GOIANDIRA
GOIÂNIA
SERRANÓPOLIS
TURVELÂNDIA
ABADIA DE GOIÁS
ARAGOIÂNIA
FORMOSO
GOIANDIRA
SERRANOPÓLIS
TURVELÂNDIA

ÓRGÃO
PODER EXECUTIVO

FUNDEF/FUNDEB/FME

FMS

RPPS - REGIME PRÓPRIO
PREVIDÊNCIA SOCIAL
DEMAIS FUNDOS

Diretoria de
Planejamento
realiza pesquisa
para identificar
os perfis dos
gestores públicos
A Diretoria de
Planejamento e
Implementação de
Sistemas do TCM GO está
realizando uma pesquisa
(Matriz de Gestão), com
os gestores públicos dos
246 municípios goianos.
Com o levantamento,
o Tribunal quer saber, por
exemplo, a escolaridade
e o tempo no exercício
da função de cada um
dos entrevistados, para
mapear as competências
básicas dos agentes
públicos. Os dados
obtidos vão servir para
estruturar o projeto de
profissionalização dos
gestores, com vista na
efetividade da gestão
pública municipal.

Palavra
A DESONERAÇÃO DO IPI E O EQUILÍBRIO DAS CONTAS MUNICIPAIS

José Carlos
Bizinotto de
Miranda
Auditor de Controle
Externo (TCM GO)

TCM GO lança DOSSIÊ DIGITAL dos servidores do órgão
O TCM GO lançou no
mês de abril, por meio da
Divisão de Recursos Humanos
(DRH) da Superintendência de
Administração Geral, o Dossiê
Digital dos servidores do órgão.
A ferramenta, disponibilizada
na Intranet, tem como objetivo
oferecer aos servidores o acesso
aos documentos digitalizados
referentes a sua vida funcional.
Mais de 50.000 páginas
digitalizadas
Os documentos, que estão
em mais de 50.000 páginas
digitalizadas no sistema de
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Anápolis, Anhanguera,
Aparecida de Goiânia,
Araguapaz, Buriti de
Goiás, Caiapônia, Catalão,
Caturaí, Chapadão do Céu,
Formosa, Goianira, Itaberaí,
Itumbiara, Jataí, Luziânia,
Mossâmedes, Nova Veneza,
Panamá, Planaltina, Rio
Verde, Rubiataba, Santo
Antônio do Descoberto,
São Luís de Montes Belos,
Sítio D’Abadia e Valparaíso
de Goiás.
1

Gestão de Pessoal, podem ser
visualizados, salvos e impressos
pelo servidor. Podem ser
encontrados no Dossiê, por
exemplo, os atos concessórios
referentes à gratificação por

tempo de serviço, licença-prêmio,
averbação de tempo de serviço
e gratificação de incentivo
funcional.
Além de garantir a
transparência aos atos de

pessoal produzidos pelo Tribunal,
facilitando o acesso dos servidores
aos documentos que compõem
o seu dossiê funcional, com a
ferramenta o órgão contribui para
a redução do consumo de papel.

Ao final do exercício de 2012, os
noticiários divulgaram as queixas
dos gestores municipais acerca
da redução acentuada no repasse
do FPM (Fundo de Participação
dos Municípios), sobretudo após
a redução do IPI (Imposto sobre
Produtos Industrializados) concedida
pelo Governo Federal. Os prefeitos
alegavam haver dificuldade no
cumprimento das exigências legais
relativas ao equilíbrio fiscal das
contas públicas, mormente em
relação ao disposto pelo art. 42 da Lei
Complementar 101/200 (LRF).
Antes de emitir algum juízo sobre
tal tema, há de se destacar o aspecto
legal a ele relacionado, bem como
contextualizá-lo com as demais
variáveis envolvidas no caso.
Evidencia-se que a Constituição
Federal de 1988 dispõe que o IPI
é tributo de competência da União
(art. 153, inciso IV), sendo facultado
ao Poder Executivo, atendidas as
condições e os limites estabelecidos
em lei, alterar suas alíquotas
(art. 153, § 1º). De acordo com a
repartição de receitas tributárias
(art. 159, inciso II, alínea b, CF/88),
estabelecida pelo texto constitucional,
22,5% do produto da arrecadação
dos impostos sobre renda e proventos
de qualquer natureza e sobre
produtos industrializados serão
entregues ao Fundo de Participação
dos Municípios.
Em 22 de maio de 2012, foi
publicado no Diário Oficial da União
o Decreto 7.725/12, que alterou a
tabela de incidência do IPI do setor
automobilístico. Inicialmente as
medidas tributárias vigorariam até
31/08/12, porém, houve prorrogação
do benefício até 31/12/12. O Governo
Federal, no exercício da função
estabilizadora do Poder Público,
desonerou a cadeia produtiva dos
automóveis, uma vez que o setor
automobilístico representa 20% do PIB

industrial e possui grande capacidade
de encadeamento na economia
brasileira. Vale lembrar que no
exercício de 2009 foi adotada medida
semelhante, com o fito de proceder a
ajustes de cunho macroeconômico, e
conter o risco de recessão. Naquela
ocasião, o IPEA (Instituto de Pesquisa
Econômica Aplicada) emitiu a Nota
Técnica 015/09 com o objetivo de
analisar as medidas de desoneração
do IPI dos automóveis e seus impactos
sobre as vendas, a arrecadação e o
emprego. Entre outros apontamentos,
o estudo concluiu que “do ponto
de vista do setor público, que inclui
União, Estados e Municípios, a
perda de arrecadação com o IPI foi,
em boa medida, compensada em
outros tributos”. Desta forma, não
seria adequado analisar medidas
macroeconômicas somente sob
o aspecto da perda financeira do
tributo, uma vez que intervenções
desta magnitude provocam efeitos em
todo o ciclo da economia, podendo,
ao final, beneficiar a própria fazenda
pública. Poder-se-ia inferir, por
exemplo, que o aumento considerável
de vendas de automóveis ocasionaria
maior arrecadação de ICMS e de IPVA.
Em uma amostragem realizada
em 25 municípios de realidades
socioeconômicas distintas , verificou-

se que, durante o período de 2009 a
2012, as receitas totais apresentaram
aumento médio de 19,52%. Nenhum
município apresentou retração
na arrecadação de receitas. Fato
semelhante foi constatado na análise
dos valores arrecadados a título de
FPM, havendo aumento médio de
11,11% no acumulado dos exercícios
e de 3,12% somente no exercício de
2012. Sendo assim, conclui-se não
ter havido queda de arrecadação no
período analisado, mas, ao contrário,
houve constante incremento das
receitas públicas municipais.
Vale destacar, finalmente, que,
ainda que houvesse queda na
arrecadação municipal, tal fato
não elide a responsabilidade
dos administradores públicos no
cumprimento das exigências legais.
O § 1º do art. 1º da LRF dispõe
que “a responsabilidade na gestão
fiscal pressupõe a ação planejada e
transparente, em que se previnem
riscos e corrigem desvios capazes
de afetar o equilíbrio das contas
públicas (...)”. Vale mencionar ainda
que a referida Lei dispõe que, caso
a arrecadação das receitas não
comporte o cumprimento das metas
fiscais, deve-se proceder à limitação de
empenho e movimentação financeira
(art. 9º, LRF).
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Contas Públicas
Distribuição das Cadeiras
(Efetivas e de Convidados)
Representantes Organizados: AGM

2 cadeiras

Representantes Organizados: FGM

2 cadeiras

Representantes Organizados: UVG

1 cadeiras

Goiânia

5 cadeiras

Aparecida

3 cadeiras

Anápolis

3 cadeiras

Formosa, Trindade, Valparaíso, Rio

2 cadeiras cada =

Verde, Luziânia e Águas Lindas

12 cadeiras

(>100.000<200.000 hab)
> 40.000<100.000 hab (17 municípios)

5 cadeiras*

Superintendente de Gestão Técnica, Roberto Coutinho, fala sobre o Portal Nacional SICONFI

> 10.000<40.000 hab (64 municípios)

5 cadeiras*

TCM GO realiza evento
com Grupos Técnicos
O

< 10.000 hab (154 municípios)

5 cadeiras*

s gestores das prefeituras,
câmaras municipais e as
entidades representativas
dos municípios goianos poderão
participar dos três Grupos
Técnicos do TCM GO: Grupo
Técnico de Padronização dos
Procedimentos Contábeis
(GTCON), Grupo Técnico de
Sistematização de Informações
Contábeis e Fiscais (GTSIS) e
Grupo Técnico de Controle Interno
(GTCIN). Os GTs vão servir como
instrumento de comunicação com
os jurisdicionados, e têm como
objetivo melhorar a qualidade da
normatização feita pelo Tribunal,
aliando o avanço contábil e de
sistemas com a contabilidade
pública no Brasil.
A proposta do formato
dos GTs foi apresentada aos
representantes dos municípios
durante evento realizado, no dia
4 de abril de 2013, na Câmara
Municipal de Goiânia, pelo diretor
de Planejamento e Implementação
de Sistema, Rodrigo Zanzoni. Ele
relatou que o modelo adotado
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1

2

3

4

Os auditores de Controle Externo: Luís Eduardo P. Paiva (1), Horácio Septímio (2), Evandro Buiati (3) e o
Analista Administrativo Samuel Guimarães Leal (4) apresentaram dados referentes à prestação de contas

* Concedida por inscrição do interessado e, no caso de maior demanda, por cortesia.

pelo Tribunal é baseado na
experiência da Secretaria do
Tesouro Nacional e, para preparar
a normatização dos GTCON,
GTSIS e GTCIN, adaptando-os a
realidade local, foram realizadas,
no ano passado, três reuniões com
gestores, contadores e empresas
de informática.
Os Grupos Técnicos do TCM
GO, que serão normatizados
pelo Tribunal, terão caráter
consultivo e serão compostos por
representantes dos municípios
e das entidades Associação
Goiana de Municípios, Federação
Goiana de Municípios e União dos
Vereadores de Goiás, conforme
número de vagas dos titulares
predefinido (veja tabela). Além
das vagas das cadeiras efetivas, os
GTs terão, também, a participação
de convidados.
SICONFI e PCASP
Na segunda palestra do
evento, o superintendente
de Gestão Técnica, Roberto
Coutinho (foto), falou sobre
o Portal Nacional SICONFI
(Sistema estruturante da
Secretaria do Tesouro Nacional
– STN), projetado para coletar
dados, executar consultas e
extrair informações contábeis,

orçamentárias, financeiras,
fiscais, econômicas, de controle
e de estatísticas de finanças
públicas dos entes da Federação.
Com o Portal, os dados
classificados e padronizados
serão compreendidos da mesma
maneira em diferentes sistemas.
Qualquer cidadão poderá acessar
o Portal SICONFI sem necessidade
de identificação/autenticação.
Segundo calendário da STN, o
SICONFI será implantado a partir
de janeiro de 2014.
Os técnicos do TCM GO, Samuel
Guimarães Leal e Luís Eduardo P.
Vieira, apresentaram o relatório
da entrega dos Balancetes de
dezembro de 2012 e de janeiro de
2013 (Contábil e Pessoal) pelos
jurisdicionados. A experiência
e as principais alterações que
serão implantadas para melhorar
o atendimento do Sistema de
Suporte prestado pelo TCM GO
foram expostos pelo técnico
Horácio Septímio.
O Plano de Contas Aplicado
ao Setor Público - PCASP, a ser
adotado até 2014, foi tema
da exposição do auditor de
controle externo Evandro Buiati.
Ele apresentou as alterações
editadas pela STN em março de
2013 e a estrutura do PCASP, no
TCM GO.

Presidente Maria Teresa Garrido Santos e 80 conselheiros dos
Tribunais de Contas no evento, em Brasília, na sede do TCU

Tribunais de Contas
vão realizar auditorias
nas áreas de educação
e meio ambiente

D

urante o encontro do
Conselho Deliberativo
da Associação dos
Membros de Tribunais de
Contas do Brasil (ATRICON),
realizado em Brasília nos
dias 21 e 22 de março, a
presidente do TCM GO,
Maria Teresa Garrido
Santos, assinou, juntamente
com os presidentes de
Tribunais de Contas, Termo
de Cooperação com o
Tribunal de Contas da União
(TCU) para a realização de
auditorias coordenadas em
Meio Ambiente e Educação.
A Auditoria Coordenada
na área de educação pretende
identificar os principais
problemas que afetam a
qualidade e a cobertura
do ensino médio no Brasil,
bem como avaliar as ações
governamentais para resolver
essas questões. O trabalho
na área de meio ambiente
vai avaliar as Unidades de
Conservação (UC) no bioma
Amazônia.
“O que queremos é fazer
uma ação preventiva, antes
de penalizar, fazer com que os

gestores tenham consciência
de que é necessário cumprir a
lei. Claro que vamos dar prazos
aos gestores e quem não
cumprir com as determinações
do tribunal será punido”, disse
o presidente do TCU, Augusto
Nardes.
Segundo dados do Censo
Escolar de 2012, a maior
parte dos alunos matriculados
no ensino médio está na
rede estadual, com mais de
7,1 milhões de estudantes,
enquanto a rede municipal
registra mais de 72 mil
matrículas. Isso representa
97,3% das matrículas feitas por
escolas públicas no Brasil.
No encontro, também
foram discutidas as iniciativas
da Atricon visando atividades
envolvendo os TCs, voltadas
para a nova contabilidade
pública, fiscalização de Regimes
Próprios de Previdência Social
(RPPS), adesão à Estratégia
Nacional de Combate à
Corrupção e à Lavagem de
Dinheiro (ENCCLA), observância
da aplicação da Lei de Acesso
à Informação, entre outros.
Fonte: Atricon/TCU
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Fiscalização

Maria
Teresa
considera
urgente
efetivar a
Lei Geral

Parceria vai apoiar implementação de Lei
Geral das Micro e Pequenas Empresas
Cooperação entre Sebrae e TCM GO
deve capacitar e prestar assistência
técnica à gestão pública para agilizar a
efetivação da lei geral nos municípios

“A

Lei Geral das Micro
e Pequenas
Empresas prima pelo
interesse comum em desenvolver
o município, mas tem tido
implementação tímida”, com
essas palavras a presidente do
Tribunal de Contas dos Municípios
do Estado de Goiás, Maria
Teresa Garrido Santos, abriu o
encontro Os Tribunais de Contas
e o Desenvolvimento Local. Ela
considerou, ainda, urgente efetivar
a lei, alertando que o TCM vai
fiscalizar o cumprimento pelos
seus responsáveis. O encontro foi
realizado no auditório do Sebrae
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Goiás, em Goiânia (GO), no dia 13
de março de 2013.
A Lei Geral ( LC nº 123/2006)
assegura tratamento jurídico
diferenciado às microempresas
em aquisições de produtos e
contratação de serviços, mas,
segundo pesquisa nacional,
menos de 20 % dos municípios
brasileiros observam a legislação,
especialmente em compras
governamentais. O Estado de
Goiás possui apenas 47 cidades
onde a lei está implementada.
Ou seja, somente cerca de 10%
dos 166 municípios com a lei
regulamentada a efetivaram.

Durante o evento, para
dar maior efetividade à
implementação da Lei Geral
Municipal no Estado, foi assinado
o Acordo de Cooperação Técnica
entre o Serviço de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas (Sebrae
Goiás) e o Tribunal de Contas dos
Municípios de Goiás.
Maria Teresa Garrido Santos,
presidente do TCM GO, e Manoel
Xavier Ferreira Filho, diretorsuperintendente do Sebrae Goiás,
promoveram a cooperação na
presença de prefeitos, viceprefeitos, vereadores e servidores
públicos de municípios goianos.
Segundo Manoel Xavier, a
união é uma nova ferramenta
para que as leis municipais saiam
realmente do papel, beneficiando
micro e pequenas empresas.
“Estamos em processo de
mobilização e orientação quanto à
necessidade de implementar a Lei
Geral nas cidades”, afirmou .
O presidente da Associação
Goiana de Municípios, prefeito
de Bom Jardim de Goiás,
Cleudes Bernardes da Costa,
destacou o papel da parceria
para o desenvolvimento local.
“Parabenizo essa parceria
estabelecida entre Sebrae e
Tribunal de Contas dos Municípios,
que tem o sentido de disseminar,
de difundir e de fato efetivar a
Lei Geral da Micro e Pequena
Empresa; a fim de que todos
os municípios goianos tenham

Os participantes ouviram atentos os dados sobre a efetivação da Lei Geral em Goiás

essa lei aprovada na Câmara,
sancionada pelo prefeito, no
sentindo de oportunizar às micros
e pequenas empresas buscar o
seus créditos e qualificar a sua
mão de obra”.
Palestras
O auditor substituto do
TCM GO, Paulo César Pinheiro
Caldas, ministrou a palestra
sobre: “A Lei Geral como política
pública de desenvolvimento
local”. O tema “Os desafios do
desenvolvimento na perspectiva
dos municípios e dos pequenos
negócios” foi exposto por Cícero
Pereira da Souza, superintendente
de Relações Internacionais do

Governo de Pernambuco. O
assessor de Relações Institucionais
e Políticas públicas do Sebrae , Ieso
Gomes Pereira, fez um relato sobre
a situação da implementação da
Lei Geral no Estado.
TCM GO e Sebrae promoveram
o evento em parceria com a
Associação dos Tribunais de
Contas do Brasil (ATRICON)
e o Instituto Rui Barbosa
(IRB). A iniciativa ocorreu,
simultaneamente, em 20 capitais
brasileiras.
Experiências
e perspectivas
Presente ao encontro, Elvino
Coelho Furtado, prefeito de

Mara Rosa, relatou que a Lei
Geral local já é aplicada no seu
município, inclusive por meio da
criação de Comissão de Licitação
Municipal e da Secretaria de
Desenvolvimento Econômico e
Social.
O presidente da Câmara de
Vianópolis, Samuel dos Reis
Cotrim, vive uma outra realidade,
mas anuncia o trabalho pela
efetivação da lei no município.
“Infelizmente, no nosso
município ainda não tem a lei
implementada, mas com certeza
iremos o mais rápido possível
mudar essa realidade com a
orientação do TCM e do Sebrae”,
afirmou.

TCM GO libera certidões da aplicação
dos recursos públicos na educação

“Parabenizo essa parceria estabelecida entre Sebrae e Tribunal de
Contas dos Municípios, que tem o sentido de fato efetivar a Lei
Geral ...” disse Cleudes Bernardes Costa, presidente da AGM

Acesse
www.tcm.go.gov.br
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Legislação

TCM GO publica
cartilha para
orientar gestores
na elaboração
dos editais de
concurso público

O

Tribunal publica a Cartilha
Concurso Público, a
primeira da Coleção
Orientação TCM GO. O objetivo
é minimizar a existência de
irregularidades que contaminam
os certames e ocasionam, por
consequência, a intervenção do
Tribunal, , mediante expedição
de medidas cautelares, inclusive
suspendendo a realização de
concursos públicos.
Sem qualquer pretensão
de esgotar o tema, o guia tem
por objetivo apenas orientar os
gestores quando da elaboração dos
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editais e execução das fases que
compõem os certames destinados
à seleção e recrutamento de
pessoal para provimento de cargos
públicos.
A cartilha Concurso Público
aborda conceitos fundamentais à
execução do processo, bem como
questões práticas, em forma de
perguntas e respostas, de modo a
facilitar a compreensão das normas
que regem a matéria a todos
aqueles que buscam orientações
ou maior conhecimento sobre
a elaboração de editais para
realização de concursos públicos.

