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Gestão

 Diretoria do 
TCM GO - Gestão 2014

(esq-dir) Conselheiro 
Francisco José 

Ramos (vice-presidente e 
corregedor), conselheira 

Maria Teresa Garrido 
Santos (ouvidora) e 
conselheiro Honor 

Cruvinel de Oliveira 
(presidente). 

Veja a matéria completa 
na página 4.

Por iniciativa da deputada Sônia Chaves, 
a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás 
aprovou o requerimento n° 1.303/2013, que 
destaca o lançamento do Projeto Agente Cida-
dão pelo TCM GO.

“Esta Casa de Leis registra a im-
portância do referido projeto que se 
destaca pelo caráter imprescindível à 
sociedade. Uma ação preventiva e pe-
dagógica que estimula conceitos éti-
cos em jovens e adolescentes, prepa-
rando os futuros cidadãos.” 

Requerimento da Assembleia Legislativa

Veja matéria sobre o lançamento do 
Projeto Agente Cidadão nas páginas 16 e 17. 

Projeto Agente Cidadão
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O Ministério Público de Contas 
no TCM GO (MPC), atuando 
com o objetivo de evitar dano 

ao erário e o cometimento de ilegali-
dade pelo gestor público, como o des-
respeito aos princípios da legalidade, 
competitividade e efi ciência, ofereceu 
Representação a esta Corte de Contas, 
com a fi nalidade de suspender o pro-
cedimento licitatório Pregão Presencial 
(n° 019/2013) e, em seguida, notifi car 
os responsáveis, Paulo Garcia, prefeito 
de Goiânia; Fernando Machado, secre-
tário municipal de saúde; e João Flavio 
de Souza, pregoeiro.

A licitação em questão trata da se-
leção de empresa para prestação de 
serviços de diagnóstico por imagem e 
diagnose, nas modalidades médicas de 
raio-x, ultrassonografi a e eletrocardio-
grama, pelo período de 12 (doze) me-
ses, em valor total estimado em mais 
de R$ 7.5 milhões.

O Procurador de Contas, Fabrício 
Macedo Motta, ao apontar diversas 
ilegalidades verifi cadas no processo 
licitatório (veja o quadro), argumenta 
que a análise do edital disponibilizado 
pelo Município de Goiânia, bem como 
de elementos já conhecidos do pro-
cedimento, indicam falhas sufi cientes 
para obstar a sua continuidade, bem 
como capazes de acarretar sua poste-
rior nulidade.

Diante da Representação ofere-
cida pelo MPC, o TCM GO, no dia 20 
de dezembro de 2013, deferiu medida 
cautelar determinando a imediata sus-
pensão do Pregão Presencial até que 
sejam sanados os vícios apontados. 
O Tribunal intimou os responsáveis (o 
prefeito municipal de Goiânia, o secre-
tário municipal de Saúde e o pregoei-
ro) a interromperem a licitação e a se 
pronunciarem a respeito das irregulari-
dades apontadas pelo MPC.

Ministério Público de Contas 
pede a suspensão de licitação 
para serviços na área da saúde

“ A análise do edital disponibilizado pelo Municí-
pio de Goiânia, bem como de elementos já conhe-
cidos do procedimento, indicam falhas sufi cientes 
para obstar a sua continuidade, bem como capa-
zes de acarretar sua posterior nulidade”.

Fabrício Motta
Procurador de Contas

Irregularidades verifi cadas no Pregão nº 019/2013

  Prazo insufi ciente entre data da publicação e data da sessão

  Inadequação da modalidade licitatória utilizada

  Terceirização de atividades fi nalísticas e burla ao concurso público

  Contrato “guarda-chuva” e risco de direcionamento do certame

  Indícios de antieconomicidade
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Honor Cruvinel é empossado 
presidente do TCM GO 

Oconselheiro Honor 
Cruvinel foi empos-
sado como presi-

dente do Tribunal de Contas 
dos Municípios do Estado 
de Goiás (TCM GO), para a 
gestão 2014, no dia 19 de 
dezembro de 2013. Foram 
empossados, também, o con-
selheiro Francisco José Ramos, 
como vice-presidente e corre-
gedor-geral, e a conselheira 
Maria Teresa Garrido Santos, 
que deixou a presidência após 

três anos de mandato, assu-
miu a ouvidoria.

No seu discurso de posse, 
o conselheiro Honor Cruvinel 
afirmou que, na presidência 
do Tribunal, o seu maior de-
safio será suceder uma admi-
nistração exitosa. “As últimas 
administrações fizeram mo-
dificações profundas, para o 
crescimento desta Corte. A 
conselheira Maria Teresa Garri-
do será lembrada por sua hábil 
administração. Por isso, certa-

mente, a minha responsabili-
dade cresce muito”, disse.

O conselheiro ressaltou, 
ainda, que à frente do Tribu-
nal irá investir na parceria 
com os gestores municipais, 
para que o dinheiro público 
seja mais bem aplicado, e as 
desigualdades sociais dimi-
nuam. “O TCM está na van-
guarda dos vários tribunais 
de contas deste país. Quere-
mos continuar esse processo, 
trazer novos  conhecimentos 

e fazer a abertura necessária 
para que o objetivo final do 
Tribunal, que é ser vigilante 
em relação ao erário, seja re-
almente alcançado”.

O novo presidente foi en-
fático ao falar sobre a impor-
tância de os prefeitos criarem 
o hábito de fazer um bom pla-
nejamento, visando garantir o 
correto uso do dinheiro públi-
co. Para isto, reafirma Honor 
Cruvinel, o Tribunal será par-
ceiro dos gestores.
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A  conselheira Maria Te-
resa Garrido Santos, 
no discurso de des-

pedida da presidência, fez 
um balanço da sua gestão. 
Ela afi rmou que, durante o 
mandato (2011 a 2013), 
com a colaboração de uma 
equipe técnica competente 
e comprometida, o Tribunal 
conseguiu continuar projetos 
da administração anterior e 
seguiu dando saltos impor-
tantes para a modernização 
da Corte.  

Entre os projetos citados 
pela conselheira, estão: a 
implantação do Diário Ofi cial 
de Contas; o fortalecimento 
da Ouvidoria; a  implantação 
do Serviço de Informação ao 
Cidadão; a intensifi cação das 
visitas técnicas in loco nos 
municípios; o fortalecimento 
dos canais de comunicação 

com a sociedade, como a 
transmissão em tempo real 
das sessões plenárias e o lan-
çamento do projeto Agente 
Cidadão. 

Ela destacou, também,  o 
projeto TCM Portas Abertas, 
que possibilitou receber os 
jurisdicionados e outros seg-
mentos da sociedade para 
conhecer melhor o trabalho 
do Tribunal; e o projeto de 
capacitação dos servidores 
municipais pela Escola de 
Contas. A conselheira ci-
tou, ainda, a realização do 
II Concurso Público geral 
do Tribunal  e o desenvolvi-
mento de programas impor-
tantes na área de gestão de 
pessoas, como o Programa 
de Acolhimento e Integra-
ção dos novos servidores. Na 
parte da infraestrutura, ela 
ressaltou o investimento na 

ampliação do prédio do Tri-
bunal, com a aquisição e a 
reforma do prédio anexo à 
sede, que hoje abriga cinco 
Secretarias de Controle Ex-
terno, e a compra do  novo 
Data Center. 

Maria Teresa enfatizou 
que as parcerias com o Mi-
nistério Público, CGU e ou-
tras instituições, que têm 
o mesmo objetivo do Tri-
bunal, foram importantes 

para o desenvolvimento do 
trabalho.”Estou feliz com 
tudo que o Tribunal tem con-
seguido, tem alcançado, para 
o bem da sociedade.  A nos-
sa vigilância tem sido mui-
to ferrenha,  no aspecto de 
impedirmos, mesmo, que as 
corrupções tomem conta do 
país.  Isso é um mal dos nos-
sos tempos modernos, muito 
mais do que antes”, conclui 
Maria Teresa.

Honor Cruvinel iniciou a vida pública em 1993, 
quando se elegeu vereador por Goiânia, sendo re-
eleito em 1996. Foi deputado estadual por três le-
gislaturas (1998, 2002 e 2006). Foi nomeado con-
selheiro do TCM em 2011. 

“O TCM GO hoje está na vanguarda 
dos vários tribunais de contas deste país. 
Queremos continuar esse projeto, trazer 
novos  conhecimentos e fazer a abertu-
ra necessária para que o objetivo fi nal do 
TCM, que é ser vigilante em relação ao 
erário, seja realmente alcançado”

Honor Cruvinel, presidente do TCM GO

“Estou feliz 
com tudo que 
o Tribunal tem 

conseguido, 
tem alcançado 
para o bem da 

sociedade. 

Maria Teresa Garrido Santos,
ex-presidente do TCM GO

Maria Teresa faz balanço da gestão 
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Estiveram presentes na sole-
nidade de posse o presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado 
de Goiás, Helder Valin; os depu-
tados estaduais Ademir Menezes, 
Álvaro Guimarães e Hélio Sousa;  
o secretário de Controle Externo 
do TCU, Paulo Henrique Noguei-
ra; o procurador-geral do Estado, 
Alexandre Felipe Tocantins, re-
presentando o governador Mar-
coni  Perillo; o presidente da As-
sociação Goiana dos Municípios 
(AGM), Cleudes Bernardes da 
Costa; o conselheiro do TCE GO,  
Kennedy Trindade; o secretário de 
Estado das Cidades, João Bales-

tra do Carmo Filho;  o presiden-
te da Companhia Metropolitana 
de Transporte Coletivo, Ubirajara 
Alves Abud; o superintendente 
da Casa Civil, Laerte Ferranti;  o 
prefeito de Urutaí; Nelson Ferrei-
ra;  o gerente do Banco do Povo, 
Jesus  Nazareno; o presidente da 
Câmara de Morrinhos, Oberdan 
Mendonça de Carvalho; os di-
retores da CMTC, Eduardo Cru-
vinel, Murilo Guimarães, Spiro 
Angelos Katodis; o diretor de Au-
ditoria Médica da UNIMED, Luiz 
Amorim Canedo, entre outras 
autoridades, familiares, amigos e 
servidores do TCM GO.  

O conselheiro do TCE Kennedy Trindade, ao centro o procurador-geral do Estado, Ale-
xandre Felipe Tocantins, e o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, 
Helder Valin.

Da esquerda para direita, os 
conselheiros Nilo Resende e 

Virmondes Cruvinel; o procurador-
geral de Contas Regis Gonçalves; os 

conselheiros Maria Teresa Garrido, 
Honor Cruvinel, Francisco José 

Ramos, Daniel Goulart; o padre 
Getúlio Alencar, os procuradores 
de Contas Fabrício Motta e José 

Gustavo Athayde, os conselheiros-
substitutos Vasco Jambo (ao fundo) 

e Maurício Azevedo.
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O Diário Oficial de Contas 
(DOC), publicação ofi-
cial dos atos adminis-

trativos, processuais e de co-
municação em geral do Tribunal 
de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás (TCM GO), foi 
regulamentado pela Resolução 
Administrativa nº 371/2013, 
em consonância com a Lei Es-
tadual nº 15.958/2007. A pu-
blicação é de responsabilidade 
da Superintendência de Secre-
taria.

Com a implantação da 
ferramenta, o TCM GO bus-

ca facilitar o acesso imediato 
e gratuito dos cidadãos aos 
julgados desta Corte, conferir 
mais transparência a sua atu-
ação e, ainda, gerar economia, 
pela redução de gastos com as 
publicações pelo sistema de 
impressão tradicional. 

Desde o dia 1º de dezembro 
de 2013, para os efeitos legais 
(excetuadas aquelas exigidas 
por lei), o DOC substitui in-
tegralmente as notificações 
enviadas por correspondência 
aos gestores, bem como as 
publicações e divulgações ofi-

ciais do Tribunal.  Por isso, o 
gestor deve ficar atento para 
não perder os prazos, já que 
o Tribunal deixou de enviar o 
tradicional AR (Aviso de Rece-
bimento), via Correios.   

O DOC é publicado no site 
www.tcm.go.gov.br de segun-
da a sexta-feira;  o conteúdo 
das publicações é assinado di-
gitalmente.

Gestores são notificados pelo 
Diário Oficial de Contas

TCM participa do lançamento do II 
Congresso Goiano de Municípios 
O presidente do TCM GO, 

conselheiro Honor Cru-
vinel, o governador de 

Goiás Marconi Perillo, e o pre-
sidente da Associação Goiana 
de Municípios (AGM), Cleudes 
Baré, (foto) participaram, no dia 
30.1.14, da solenidade de lan-
çamento do II Congresso Goia-
no de Municípios, no Palácio das 
Esmeraldas. 

Promovido pela AGM, com 
o apoio do Governo Estadual, 
Governo Federal, TCM GO, OAB, 
Sebrae, Conselho Regional de 
Contabilidade e Conselho Re-
gional de Administração, o II 
Congresso Goiano de Municí-
pios será realizado no período 
de 18 a 20 de março de 2014 
no centro de Convenções, em 
Goiânia.  

“Boas práticas para melhoria 
da gestão” é o tema central do 

congresso, durante o qual se-
rão realizados cursos especiais 

sobre Educação Fiscal e o I Se-
minário de Vereadores. Também 

acontecerá uma feira especial 
de produtos e de serviços.
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Efetividade

A fi m de formalizar padrões de conduta e de comportamento imprescindíveis ao 
exercício do controle externo, o TCM GO instituiu o Código de Ética para os seus mem-
bros e servidores. Desta forma, a sociedade e as demais entidades que se relacionam 
com o Tribunal poderão assimilar e aferir a integridade e a lisura com que os seus mem-
bros e servidores desempenham a sua função pública e realizam a missão do Tribunal. 

O Código está em vigor desde o dia 18 de novembro de 2013, data da sua publi-
cação. 

TCM GO institui Código de Ética

Projeto TCM Social: servidores entregam 
cestas básicas a famílias carentes

A comunidade do Vale do 
Sol, em Aparecida de 
Goiânia, e as instituições 

fi lantrópicas de Goiânia: Proje-
to Metamorfose, casa de apoio 
a dependentes químicos e mo-
radores de rua;  Associação de 
Serviço à Criança Especial de 
Goiânia (Ascep); Pastoral So-
cial da Igreja Católica Sagrada 
Família e Solar Colombino Au-
gusto de Bastos, da Irradiação 
Espírita Cristã, receberam  250 
cestas básicas dos  servidores 
do TCM GO. 

Os donativos foram arre-
cadados durante o mês de de-
zembro. A iniciativa faz parte 
do Projeto TCM Social, que visa 
ajudar famílias carentes. 

TCM cria novo departamento 
para controle de débitos e multas
Diante da necessidade de 

viabilizar o ressarcimen-
to de valores ao erário, 

corrigidos monetariamente, o 
TCM GO criou a Divisão de 
Controle de Decisões (DCD), 
para assegurar a efetiva apli-
cação e um acompanhamento 
efi caz de suas deliberações.

O novo departamento tem 

como competência controlar 
e monitorar as imputações de 
débitos e multas e os prazos 
fi xados para regularizar ilegali-
dades decorrentes de decisões 
condenatórias do Tribunal. Com 
o trabalho da Divisão, esta Cor-
te tem garantido precisão e 
agilidade no acompanhamento 
desses processos.   

Após o TCM GO imputar o 
débito, a DCD abre o processo 
de cobrança executiva, e o che-
fe do Poder Executivo é notifi -
cado para prover a restituição 
dos valores aos cofres públicos. 
O Tribunal também envia o pro-
cesso à Procuradoria Geral de 
Justiça, para que tome as pro-
vidências para reaver o crédito. 

A DCD também formaliza 
processos de cobrança executi-
va para a imputação de multa. 
Depois de ser notifi cado, caso 
o responsável não efetue o re-
colhimento da multa, o Tribunal 
encaminha cópia do processo à 
Secretaria Estadual da Fazenda, 
para inscrição na divida ativa do 
Estado.
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Secretaria de Fiscalização executa 
91 Inspeções e Tomadas de Contas 
Especiais em 45 municípios
Em 2013, a Secretaria 

de Fiscalização do Tri-
bunal de Contas dos 

Municípios do Estado de Goiás 
(TCM GO) realizou 91 fi scaliza-

ções; sendo 34 Inspeções, 45 
Tomadas de Contas Especiais 
(TCEs) e 12 Inspeções Voluntá-
rias.  Ademais, foram concluídas 
23 inspeções e 4 TCEs inicia-

das em 2012, totalizando 118 
processos.  As averiguações 
ocorreram em órgãos da admi-
nistração pública municipal de 
45 municípios goianos, com o 

objetivo de combater irregula-
ridades que podem causar pre-
juízos à administração pública, 
comprometendo o atendimento 
às políticas públicas. 

R$ 121 milhões devem ser devolvidos aos cofres públicos 
Pelas análises realizadas 

em 2013, caso confi rmadas as 
irregularidades apuradas nas 
fi scalizações, os gestores terão 
que devolver aos cofres públi-
cos o total de R$ 121 milhões, 

correspondentes a imputações 
de débitos (penalidade aplica-
da pelo uso ilegal do dinhei-
ro público). Os auditores de 
controle externo indicaram, 
ainda, a imputação de R$ 437 

mil de multas aos gestores, e 
está prevista a aplicação de 
mais 567 multas, cujos valores 
serão, ainda, calculados indi-
vidualmente. Esses valores de 
imputações de débitos e mul-

tas fazem parte da fase preli-
minar dos processos, e serão 
submetidos à apreciação do 
Tribunal Pleno, resguardando 
aos gestores o direito à ampla 
defesa e ao contraditório.
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As inspeções foram 
realizadas em 25 municípios
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Nas inspeções exe-
cutadas em 2013, 
os auditores de 

controle externo verificaram, 
dentre diversas irregularida-
des, as seguintes: superfatu-
ramento de contratos para 
execução de serviços, obras e 
aquisição de material; super-
faturamento na contratação 
de empresa para locação de 
veículos, máquinas, serviços 
e peças para manutenção de 
caminhões coletores de lixo e 
para a aquisição de insumos. 
Os técnicos averiguaram, 
também, fraudes em licita-
ções, como a dispensa ilegal 
de licitação com fundamen-
to em estado de emergência 
em processos de aquisição 
de materiais de construção 

para manutenção de prédios 
públicos. Ainda foram confe-
ridas as prestações de servi-
ços destinadas às obras de 
recuperação e à construção 
de uma creche.

Os auditores da Secretaria 
de Fiscalização apuraram a 
regularidade do contrato de 
fornecimento e instalação de 
brinquedos em parque mu-
nicipal, concessão de direito 
de uso de salas comerciais e 
fornecimentos de prestação 
de serviços, tais como contra-
tação de assessoria jurídica e 
contratação de empresa de 
publicidade.

A Secretaria de Fiscaliza-
ção também detectou incon-
sistência nas folhas de pa-
gamentos de servidores de 3 

municípios que apresentaram: 
registro do vencimento básico 
alterado irregularmente, ser-
vidor no exercício de função 
incompatível com o cargo, au-
sência de publicidade referente 
a atos oficiais e pagamento de 
vencimento a servidores supe-
rior ao valor constante na lei 
de planos, cargos e salários. 
Foram apurados, ainda, a con-
tratação ilegal de pessoal e pa-
gamento ilegal de salários.

Por fim, também foram 
alvo de fiscalização pela SF 
o recolhimento de contribui-
ções patronais e o repasse 
das retenções das contribui-
ções previdenciárias em fo-
lha, além do recolhimento e 
repasse de empréstimos con-
signados. 

Municípios inspecionados 

1 Alto Horizonte

2 Anápolis

3 Anicuns

4 Aparecida de Goiânia

5 Bonfinópolis

6 Cachoeira Dourada

7 Caiapônia

8 Carmo do Rio Verde

9 Cidade Ocidental

10 Corumbaíba

11 Formosa

12 Goiânia

13 Goiatuba

14 Itaberaí

15 Itapuranga

16 Leopoldo de Bulhões

17 Luziânia

18 Mineiros

19 Montividiu do Norte

20 Morrinhos

21 Niquelândia

22 Pontalina

23 São João D’Aliança

24 Serranópolis

25 Trindade
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Inspeções voluntárias 

Planos Municipais de 
Gestão Integrada de Resíduos Sólidos

Tomadas de 
Contas Especiais

Desde 2011, o TCM GO 
não executava Inspe-
ções Voluntárias, que 

foram retomadas pela Secreta-
ria de Fiscalização no exercício 
de 2013. 

Os auditores de controle 

externo executaram Inspeções 
Voluntárias em 12 municípios 
para averiguação das despesas 
com obras e serviços de enge-
nharia, fornecimento de com-
bustível, transporte escolar, lo-
cação de veículos e máquinas.

Essas Inspeções Voluntárias 
foram definidas com base em 
matrizes de risco, mediante as 
quais foram selecionados os 
municípios, objetos e objetivos 
para as inspeções por iniciativa 
própria do Tribunal. 

Desde a edição da 
Instrução Norma-
tiva nº 008/12, a 

Secretaria de Fiscalização 
passou a apurar, nas Inspe-
ções e Tomadas de Contas 
Especiais, as providências 

adotadas pelos municípios 
para a elaboração do Plano 
Municipal de Gestão Integra-
da de Resíduos Sólidos. 

Dos 45 municípios fis-
calizados no exercício de 
2013, somente 9 remeteram 

os seus planos para análise 
deste Tribunal em virtude das 
inspeções, razão pela qual fo-
ram sugeridas aplicações de 
multa e expedições de deter-
minações. No entanto, apesar 
de não haver exigência nesse 

sentido, mais de 25 municí-
pios protocolizaram seus pla-
nos na Divisão de Protocolo. 
Todos os processos foram 
remetidos à Secretaria de 
Fiscalização para serem ana-
lisados. 

Os auditores da Se-
cretaria de Fiscaliza-
ção também foram a 

campo para verificar as contas 
dos gestores que infringiram a 
lei e não prestaram contas ao 
Tribunal da aplicação dos re-
cursos públicos. 

As 45 Tomadas de Contas 

Especiais (TCEs), realizadas 
em 2013, foram deflagradas 
pelo TCM diante da omissão 
dos gestores de prestar contas 
da aplicação dos recursos dos 
municípios e de irregularida-
des nos contratos. Envolvem 
órgãos públicos de 11 municí-
pios goianos.

Tomadas de Contas Especiais
Municípios e órgãos fiscalizados 

1 Brazabrantes Poder Executivo, Fundeb, FMS e Fumpasb

2 Carmo do Rio Verde Poder Executivo, Fundeb, FMS e FMAS

3 Cidade Ocidental Poder Executivo e FMS

4 Davinópolis Poder Executivo. Poder Legislativo, Fundeb e FMS

5 Doverlândia Poder Legislativo

6 Jussara Poder Executivo e FMS

7 Leopoldo de Bulhões Poder Executivo, FMS e Fundeb

8 Minaçu
Poder Executivo, Fembom, FMDCA, FMHM, FMMA, 
FMS, Fundeb e FMAS

9 Mundo Novo Poder Executivo, FMS, Fundeb e FMAS

10 Pilar de Goiás Poder Legislativo

11 Santa Cruz de Goiás Poder Executivo, Fundeb, FMS e FMAS

Inspeções voluntárias
Municípios

1 Água Fria

2 Alvorada do Norte

3 Caldazinha

4 Ceres

5 Cezarina

6 Goianésia

7 Guaraíta

8 Indiara

9 Inhumas

10 Terezópolis de Goiás

11 Urutaí

12 Vicentinópolis
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Efetividade

Com o objetivo de sub-
sidiar a análise das 
prestações das contas 

municipais, a Secretaria de 
Contas Mensais de Gestão 
(SCMG) está fi scalizando 
in loco 10 municípios, para 
verifi car ilegalidades detec-
tadas na análise preliminar 
dos Balancetes de 2012, 
enviados pelos gestores ao 
TCM GO. 

Com isto, o Tribunal, 
que antes fazia a avalia-
ção das contas mensais 
só por meio dos relatórios 
apresentados pelos gesto-
res, coloca em prática uma 
nova forma de fiscalização.  
O TCM quer saber se a des-
pesa declarada, no papel, 
pelo gestor foi de fato exe-
cutada no município. 

Além das irregularidades 
apresentadas nas Contas de 
Gestão de 2012, os municí-
pios foram escolhidos, tam-
bém, por dois critérios: os 
que tiveram as prestações 
de 2009/2010/2011 julga-
das irregulares pelo TCM GO 
(cujos processos estão em 
fase de recurso) e os prefei-

tos que foram reeleitos. 
As visitas técnicas  come-

çaram em agosto de 2013 
e terminarão no primeiro 
semestre de 2014.  Os mu-
nicípios visitados, até agora, 
foram Pirenópolis, Araçu, 
Bonfi nópolis, Professor Ja-
mil, Três Ranchos, Castelân-
dia e Itapaci. Os próximos 
serão: Anicuns, Montividiu 
do Norte e Planaltina (veja o 
quadro acima). 

Nos municípios, para 

apurar os dados da presta-
ção de contas,  os auditores 
de Controle Externo vistoria-
ram programas, projetos e 
atividades, apurando infor-
mações contábeis das pre-
feituras, das câmaras e dos 
fundos municipais de  saúde 
(FMS), de manutenção do 
desenvolvimento da educa-
ção básica e de valorização 
de profi ssionais da educa-
ção (Fundeb), de previdên-
cia e outros. 

No caso da existência de 
alguma irregularidade, du-
rante a visita, inicialmente, 
os técnicos orientam os ges-
tores a realizarem correções 
necessárias. 

Depois do levantamento 
in loco, os técnicos apre-
sentam um relatório con-
clusivo, que será apreciado 
pela Corte. Os responsáveis 
pela gestão têm garantido o 
direito à ampla defesa e ao 
contraditório.

Secretaria de Contas Mensais de Gestão 
realiza visitas técnicas em 10 municípios

O TCM quer saber se a despesa declarada, no papel, pelo gestor foi de fato executada

Anicuns ................................................................. Vistoria programada para 2014
Araçu .................................................................... Vistoria realizada – abertura de vista
Bonfi nópolis .......................................................... Vistoria realizada – abertura de vista
Castelândia ........................................................... Vistoria realizada – abertura de vista
Itapaci .................................................................. Vistoria realizada – abertura de vista
Montividiu do Norte .............................................. Vistoria programada para 2014
Pirenópolis ............................................................ Vistoria realizada – abertura de vista
Planaltina ............................................................. Vistoria programada para 2014
Professor Jamil ...................................................... Vistoria realizada – abertura de vista
Três Ranchos ......................................................... Vistoria realizada – abertura de vista

Município Situação
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Alguns casos de irregularidades nos contratos

Para verifi car contratos e 
licitações, a Secretaria 
de Licitações e Contratos 

realizou, em 2013, 16 vistorias 
e visitas técnicas em órgãos 
da administração pública de 8 
municípios goianos. 

Os técnicos encontraram ir-
regularidades em contratos de 
pavimentação e recapeamento 
asfáltico, construções de cen-
tros de educação infantil, aqui-
sição de materiais elétricos, 
construção de sede da Câmara 
Municipal, prestação de ser-

viços de transporte escolar e 
fornecimento de combustíveis.  

Os gestores, conforme o 
Relatórios Preliminares da Se-
cretaria de Licitações e Con-
tratos, cometeram várias ile-
galidades, como: homologar 
contratos com valores  acima 
do preço de mercado e pro-
mover pregão presencial por 
lote, em detrimento do  tipo 
por item, restringindo o cará-
ter competitivo da licitação;  
infringir o art. 23, da Lei nº 
8.666/1993. 

Pelo uso indevido do di-
nheiro público, os técnicos su-
geriram imputação de débito 

de mais de  R$ 2.3 milhões 
aos gestores e  aplicação de 
multas no valor de R$ 26 mil.  
Esses valores são a somató-
ria de 11 vistorias. Seis ainda 
estão em processo de análise 
pela SLC. 

As multas e débitos sugeri-
dos pelos técnicos, no Relató-
rio Preliminar, só serão confi r-
mados após julgamento pelo 
colegiado do TCM. Os gestores 
municipais têm direito à ampla 
defesa em todas as instâncias 
do processo.

TCM GO vai a 8 municípios 
investigar licitações

Material elétrico

O processo licitatório de 
uma das prefeituras vistoria-
das para compra de material 
elétrico   apresentou falhas. 
O valor pago à empresa 
por dois itens do material 
destinado à iluminação pú-
blica (luminárias, lâmpadas, 

reatores, relés e  postes) foi 
200% superior ao atestado 
pelos auditores do Tribunal.  
A empresa recebeu da pre-
feitura R$ 3.6 milhões. Para 
os técnicos, o material valia 
R$1.8 milhão, uma diver-
gência de R$1.8 milhão. O 
gestor  terá  que ressarcir os 
cofres públicos.

Recapeamento 
Os auditores identifi-

caram que a empresa con-
tratrada por uma das pre-
feituras investigadas, para 
o serviço de recapeamento 
asfáltico das ruas, recebeu 

valores acima do preço de 
mercado. O valor pago foi 
de R$ 456 mil, quando de-
veria ter sido de R$ 248 mil, 
uma diferença de R$ 208 
mil. Os responsáveis têm 
que devolver o dinheiro ao 
Poder Público.   
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Efetividade

Irregularidades na folha de 
pagamento dos servidores 
de Goianápolis e Caturaí

Goianápolis 

Em Goianápolis, o  TCM 
GO   vistoriou  as folhas de pa-
gamento  dos servidores dos 
cargos  efetivos e em comis-
são da prefeitura e da câmara 
do período de janeiro a agosto 
de 2012,  e constatou  que as 
nomeações e as despesas com 
pagamento de pessoal não es-
tavam de acordo com a legis-
lação vigente, em especial com 
o Estatuto dos Servidores do 
Município de Goianápolis (Lei 
n° 1042/04) e o Estatuto do 
Magistério (Lei n° 1044/04).

O adicional de insalubrida-
de foi concedido sem a devi-

da indicação da  atividade ou 
operação insalubre; constatou-
-se  ausência de perícia, que 
pudesse enquadrar o grau de 
insalubridade para o cálculo do 
benefício.  Desta forma, todos os 
adicionais foram concedidos em 
seu grau máximo, com 20% de 
acréscimo nos vencimentos dos 
servidores. 

Há servidores recebendo a 
Gratifi cação por Função sem a 
devida regulamentação por ato 
do chefe do Poder Executivo.  
Foram constatados, também, 
casos em que há acúmulo de 
Gratifi cação por Função com 
o exercício do cargo em comis-
são, o que é proibido por lei.

No Poder Legislativo, o TCM 

GO identifi cou  diversos casos 
de pagamento de verbas remu-
neratórias, entre elas a Grati-
fi cação de Controle Interno e 
a Gratifi cação de Titularidade, 

concedidas sem lei de criação 
e comprovação formal dos re-
quisitos para a sua concessão, 
como certifi cados, diplomas, 
modulação e frequências.  

Durante Inspeção Voluntária realizada pela Secretaria de Atos de Pessoal do TCM GO nos Poderes 
Executivo e Legislativo do município de Goianápolis e de Caturaí  foram constatadas diversas 

irregularidades no pagamento de servidores e na nomeação de servidores comissionados.  

Comissionados 
Os cargos comissionados 

foram criados com a mesma 
natureza dos cargos efetivos 
e atribuições idênticas. Há co-
missionados nomeados para os 
cargos de professor de educa-

ção física, auxiliar de serviços 
gerais, motorista, guarda, entre 
outros. Além de não se enqua-
drarem em cargo de direção, 
chefi a e assessoramento, como 
estabelece a lei, são cargos que  
já fazem parte do quadro efeti-
vo do município, criado pela Lei 

Municipal 1043/2004.   
Outra ilegalidade na contrata-

ção de servidores comissionados 
chamou a atenção dos técnicos.  
Apesar de serem nomeados para 
cargos de assessoramento e che-
fi a, os comissionados  exercem 
funções burocráticas e operacio-

nais, como é o caso do chefe de 
Departamento Urbano, do asses-
sor de Comunicação, do chefe 
do Departamento de Compras 
e outros.  

Há, ainda, casos de acu-
mulação indevida de cargos 
públicos.

Penalidades  -  Entre as penalidades aplicadas a essas irregularidades estão multas  ao prefeito e ex-presidente da 
Câmara de Goianápolis (Gestão de 2012).  O TCM GO  determinou que o prefeito regularize  a concessão do adicional de  
insalubridade e de Gratifi cação de Função  e  exonere os ocupantes de cargos em comissão que estejam em desacordo 
com a lei e os cargos criados pela  Lei n°1090/05.  O Tribunal determinou, também, que o atual presidente da Câmara crie 
lei de Gratifi cação do Controle Interno. Acórdão AC – IM  nº 08227/13. Processo cabe recurso.
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Caturaí 
Na Inspeção realizada  pela  

Secretaria de Atos de Pessoal 
do TCM GO, no município de 
Caturaí, foram constatados o 
pagamento de vencimentos bá-
sicos com valor menor do que o 
devido aos servidores e agentes 

da Câmara e da Prefeitura, além  
da concessão de verbas remu-
neratórias sem regulamentação 
e fundamentação legal. 

Foi observado, também, 
que a revisão geral anual dos 
servidores e agentes políti-
cos era concedida de forma 
automática, baseada apenas 

em lei genérica do município. 
A Gratifi cação de Titularidade 
está sendo concedida aos ser-
vidores do magistério sem as 
comprovações dos requisitos 
estabelecidos em lei. 

A prefeitura faz pagamentos 
adicionais por serviço extraor-
dinário sem a declaração da 

Administração Pública Muni-
cipal da situação excepcional 
e temporária que justifi que tal 
serviço.  A Gratifi cação por De-
dicação Exclusiva é outro adi-
cional que está sendo pago sem 
as devidas comprovações e sem 
a regulamentação do chefe do 
Poder Executivo.

Penalidades  -  Multas ao prefeito de Caturaí e ao ex-presidente da Câmara (gestão 2012).  Além das multas, o prefei-
to e o atual presidente da Câmara terão que regularizar a situação. Decisão foi proferida pelo Acórdão AC IM nº 08227/13. 
Cabe recurso. 

O TCM GO alerta os gestores sobre a 
obrigatoriedade da   elaboração do 
Plano de Saneamento Básico para 

o exercício fi nanceiro de 2014 (Instrução 
Normativa n°00011/13).

Aqueles municípios que não conclu-
írem o plano fi carão impedidos de rece-

ber os recursos federais destinados ao 
saneamento básico, conforme Decreto n° 
7.217/2010 e Lei nº 11.445/07 (Lei do Sa-
neamento Básico). A elaboração do plano 
deverá ser feita pelo titular dos serviços, 
no município.  O Tribunal alerta, ainda, que 
está apurando, em suas inspeções, se os 

municípios estão cumprindo a legislação.
A inobservância das determinações 

das leis  poderá sujeitar os responsá-
veis às multas previstas na Lei Orgâ-
nica desta Corte de  Contas, podendo 
configurar-se, também, como ato de 
improbidade administrativa.

Municípios são obrigados a elaborar 
Plano de Saneamento Básico
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Na volta às aulas em 
2014, os estudantes 
do 2º ciclo do ensino 

fundamental das redes mu-
nicipal e estadual de Goiânia 
terão uma formação especial 
voltada para o combate à cor-
rupção. Eles vão conhecer a 
história da turma do Sardinha, 
que aprendeu a importância 
de planejar os próprios gastos 
e os caminhos para participar 
do controle das contas públi-
cas da sua cidade. A história 
será apresentada aos jovens 
alunos, de maneira lúdica e 
original, no formato de carti-
lha,  batizada de Manual do 
Agente Cidadão – TCM de 
Goiás e Você. 

A iniciativa faz parte do  
Projeto Agente Cidadão que 
foi lançado pelo TCM GO no 
fim do ano passado, no Dia 
Mundial de Combate à Corrup-
ção – 9 de dezembro.   Cerca 
de 500 alunos da rede munici-
pal de ensino participaram do 
evento e  assistiram à ence-
nação da peça teatral “Quem 

quer ser Sardinha?”.
“Os jovens de hoje serão 

prefeitos, vereadores e gesto-
res amanhã. Portanto, com a 
conscientização desses estu-
dantes, temos a certeza de que 
estamos prevenindo possíveis 
casos de desvio de verbas pú-
blicas no futuro”, falou a con-
selheira Maria Teresa Garrido 
Santos durante o lançamento 
do projeto.  

O material paradidático 
será distribuído, inicialmente 
em Goiânia, aos alunos do en-
sino fundamental do 2º ciclo / 
7°ao 9° ano da rede pública,  
mas  a intenção do Tribunal é 
atingir  todos os municípios  
do Estado. 

Para a secretária Neyde 
Aparecida, o projeto é indis-
pensável para a formação in-
tegral de cidadãos, tornando-
-os cientes de seus direitos e 
deveres. “É muito importante 
trabalhar com os estudantes 
de forma lúdica, pedagógica 
e multidisciplinar sobre a im-
portância da fiscalização do 

bem público, do combate à 
corrupção; e, acima de tudo, 
conscientizar o jovem da im-
portância da própria escola, 
que é um bem público e per-
tence a todos”. 

Rebeca Joquênnia Pereira 
da Costa, 13 anos, aluna da 
Escola Municipal Geralda de 
Aquino, localizada na Cidade 

Jardim, acredita que a inicia-
tiva ajudará no combate ao 
gasto ineficiente do dinheiro 
público. “Além de aprender-
mos como utilizar melhor o 
nosso próprio dinheiro, vamos 
aprender a fiscalizar melhor o 
que é feito dos impostos que 
são pagos pelos nossos pais”, 
opinou Rebeca. 

TCM GO leva Manual do Agente 
Cidadão às escolas 

Controle Social
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Com o objetivo de fa-
cilitar para o jurisdi-
cionado a busca de 

informações e auxiliar a co-
municação com os servidores 
e a sociedade, o novo site 
do TCM GO passou por re-
formulação e está em pleno 
funcionamento.

A remodelagem do website 
do Tribunal é fruto do traba-
lho da comissão composta 
pelo diretor de Planejamento 
e Implementação de Siste-
mas, Rodrigo Souza Zanzoni; 
pelo assessor de Comunica-
ção Social, Roberto Jimenes; 
e o superintendente de Infor-
mática, Leonardo Franco de 
Almeida.

A comissão considera o 
site como uma porta de en-
trada da instituição no am-
biente virtual, e estava na 
hora de modernizá-lo para 
aproximar esta Corte de 
Contas do público interno 
e externo.  A plataforma do 
portal do TCM GO é ágil para 

a implementação de deman-
das e possui mecanismos 
de busca mais avançadas; 
o grande foco é apresentar 
ao usuário informações or-
ganizadas e de fácil acesso. 
O novo site oferece maior 
personalização do conteú-
do, com seções separadas e 
direcionadas para atender o 
cidadão, o servidor e os ju-
risdicionados de forma mais 
eficiente e rápida.

Com o intuito de reduzir 
tempo e custos para a sua 
implantação, o novo websi-
te está sendo cem por cento 
desenvolvido pela equipe de 
tecnologia da informação do 
Tribunal. Os responsáveis pela 
reformulação do site optaram 
por executá-la em três etapas, 
ao longo de 18 meses, a fim 
de fazer um trabalho mais di-
recionado para cada área do 
Tribunal, estudando as neces-
sidades de cada uma delas, e 
assim, atender melhor às suas 
demandas. 

Novo site do 
TCM GO

O Manual do Agente Cida-
dão - TCM Goiás e Você é um 
material paradidático e foi desen-
volvido por iniciativa da Assessoria 
de Comunicação Social do TCM GO, 
com o objetivo de estimular a forma-
ção do público infantojuvenil sobre a 
importância da participação de toda 
a sociedade no controle das contas 
públicas e o combate à corrupção.  

O texto da cartilha foi elabora-
do pela escritora e jornalista Valéria 
Belém (ao lado), com ilustrações de 
Adriana Mendonça.

Apresentação da peça teatral 
“Quem quer ser Sardinha?”

Participaram da mesa de 
abertura a então presidente des-
ta Corte de Contas, conselheira 
Maria Teresa Garrido Santos; 
os conselherios Honor Cruvinel 
(atual presidente), Francisco 
José Ramos, Virmondes Cruvinel 
e Daniel Goulart; o secretário de 
Estado, José Carlos Siqueira, re-
presentando o governador Mar-
coni Perillo; a secretária de Edu-

cação do Município de Goiânia, 
Neyde Aparecida; o superin-
tendente de Acompanhamento 
dos Programas Institucionais da 
Secretaria de Educação (Seduc), 
Erick Jacques; a delegada de 
Proteção à Criança e ao Ado-
lescente, Renata Vieira da Silva 
Freitas; a vereadora Cristina 
Lopes; o controlador interno de 
Goiânia, Edilberto de Castro.



Capacitação

Compartilhar conhecimento e orientar servidores mu-
nicipais. Esse é o objetivo do Projeto Cursos do TCM 
GO para os Jurisdicionados, realizado pela Escola de 

Contas. Entre setembro e novembro de 2013, mais de 900 
gestores e servidores dos municípios goianos participaram 
dos três primeiros cursos: Planejamento Governamental (PPA/ 
LDO/ LOA); 20 anos da Lei de Licitações e Contratos – Aspec-
tos Teóricos e Práticos; e Sistema de Controle Interno. Estão 
programados, ainda, mais 11 cursos a serem oferecidos no 
primeiro semestre deste ano. 

Os temas foram selecionados com base em pesquisa rea-
lizada entre os jurisdicionados durante os Encontros Técnicos 
de 2013. Os cursos são gratuitos e as inscrições são disponi-
bilizadas pelo site do Tribunal: www.tcm.go.gov.br.  
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Gestores participam de 
cursos da Escola de Contas

Rosana Balestra, 
prefeita de Mimoso de Goiás

“A administração pública só irá 
trilhar os caminhos da legalidade 
capacitando os gestores. Vemos 
que o TCM está empenhado em 

nos ajudar”

“A gente tem que buscar sempre 
conhecimento para solucionar nossos 

problemas, do mais corriqueiro ao 
mais complexo. Então a gente está 

sempre buscando orientação do TCM, 
e o curso é um espaço  ótimo para 

sanar nossas dúvidas.”

Flávio  Ferreira Coelho Sousa, 
presidente do Setor de Licitações do município de  Aragarças

“O curso contribuiu para o 
aperfeiçoamento do trabalho que 
é exercido no nosso órgão, porque 
nos orienta como agir  de acordo 

com as leis, como o  Tribunal pede. 
Isso nos dá mais confi ança na 

realização do trabalho”.
Rosilente Oliveira Resende, 

secretária geral da Câmara Municipal de Santa Rita do Araguaia



Gestores participam de 
cursos da Escola de Contas
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O início do projeto foi no dia 30 de setembro de 2013, com o curso 
Planejamento Governamental (PPA/ LDO/ LOA). Participaram do evento 
250 alunos, entre servidores municipais da área de Planejamento (ad-
ministração, finanças, contabilidade).  

O curso foi ministrado pelos instrutores Petrônio Pires de Paula (se-
cretário de Contas de Governo), Fernando Lino de Moura e João Bosco 
Ramos Ferreira (auditores de Controle Externo). Eles abordaram o Pla-
no Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária 
Anual, explorando a Revisão da Legislação, as Noções de Elaboração do 
Instrumento, e as Impropriedades. 

O evento foi realizado no auditório do Ministério Público de Goiás, 
na cidade de Goiânia/GO.

Planejamento Governamental

Licitações  e Contratos 

Grande parte dos municípios é carente de informação, o que acar-
reta, muitas vezes, os erros nos procedimentos licitatórios, gerando a 
anulação de contratos, inclusive na fase da execução. Assim, com o 
objetivo de ajudar os municípios a sanarem esta falha, foi promovido, 
no dia 21 de outubro de 2013, o Curso “20 anos da Lei de Licitações e 
Contratos – Aspectos Teóricos e Práticos”. 

O evento aconteceu no auditório da Câmara Municipal de Goiânia, 
e recebeu cerca de 330 pessoas, entre prefeitos, presidentes de câma-
ras, gestores e servidores das áreas de compras, licitações e contratos. 
Os presentes assistiram a palestras sobre noções e aplicações práticas 
acerca de aspectos pontuais da fase interna do procedimento licitatório 
e sobre as principais irregularidades constatadas pelo Tribunal.

O curso foi ministrado pela então secretária de Licitações e Contra-
tos, Maria do Carmo de Jesus Gontijo, e pelos auditores de Controle Ex-
terno, Marco Aurélio Batista de Sousa, Éricka da Silva Cândido, Cláudia 
Pires de Carvalho Amaral e Marcelo Fonseca (ao lado).

Capacitar chefes e servidores dos Sistemas de Controles Internos 
das Prefeituras e Câmaras dos municípios goianos. Este foi o objetivo 
do terceiro curso oferecido pelo TCM aos jurisdicionados. Realizado no 
dia 25 de novembro de 2013, no auditório da Câmara Municipal de 
Goiânia, o curso teve 300 alunos.  

O conteúdo programático uniu teoria e prática. Os participantes re-
ceberam informações sobre a Fundamentação legal e conceitual; os 
modelos, procedimentos e rotinas do Controle Interno e a  interface 
dos Sistemas de Controle Interno e Externo. Os temas foram abordados 
pelo diretor de Implementação de Sistemas, Rodrigo Zanzoni. 

O secretário de Fiscalização do TCM GO, Walmir Carlos Clariano,  e 
o chefe de Divisão da Secretaria de Fiscalização, Rubens Custódio Pe-
reira Neto, falaram sobre as principais irregularidades cometidas pelos 
responsáveis pelo Controle Interno e indicaram as formas de correção 
em 11 áreas da administração pública: arrecadação e receita, patrimô-
nio e almoxarifado, contabilidade, transporte, gestão de pessoas, edu-
cação, saúde, assistência social  e previdência social( RPPS), licitações e 
contratos, e financeiro. 

Sistema de Controle Interno



Capacitação
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JI: Qual o principal objetivo do projeto Curso para os Jurisdicio-
nados, promovido pela Escola de Contas do TCM GO? 

Entendemos como objetivo principal a capacitação dos jurisdicio-
nados com vistas ao aperfeiçoamento da administração pública, em 
temas relevantes e ligados diretamente às rotinas de seus trabalhos e 
atividades. 

JI: Os temas dos 14 cursos do projeto foram escolhidos com 
base em pesquisa feita com os jurisdicionados durante os Encon-
tros Técnicos Regionais. A utilização dessa metodologia facilitou no 
processo de adesão do público? 

Seguramente, sim. Este mecanismo de aproximação com o públi-
co fi deliza o que chamamos de “princípio da mútua responsabilida-
de”, garantindo interesse maior de participação aos temas por eles 
elencados e, mais que tudo, fazendo-os perceber que os cursos são 
programados com base numa demanda de interesse e não pelo que 
desejamos que eles aprendam.

JI: Como o senhor avalia o desenvolvimento dos cursos até agora? 

Até o momento, realizamos três cursos e devemos tratar da satis-
fação quanto ao quantitativo de interessados e presentes aos cursos, 
lotando as dependências dos auditórios. Além disso, temos percebido a 
mobilização interna de nossos palestrantes no sentido de garantir, cada 
vez mais, um produto que atenda ao município, mas que traga em con-
trapartida qualidade e efi ciência ao Tribunal apoiada no que é ensinado. 

JI: A formação adequada de gestores e de servidores, como um 
importante caminho em direção à melhoria dos serviços públicos 
tem sido defendida por vários segmentos, inclusive esta é uma das 

metas dos Tribunais de Contas do país. Nesse sentido, como o se-
nhor avalia o público que tem participado dos cursos? 

Entendemos que esta direção de modernização e de busca de efeti-
vidade constante na Administração Pública vive um caminho sem volta. 
Assim, tanto mais natural que os processos de capacitação, treinamen-
to e desenvolvimento do serviço público sejam a generosa via de sus-
tentação deste novo tempo.

JI: Para  a administração  pública, que impactos a formação vol-
tada para a gestão pública pode provocar, efetivamente? 

Objetivamente, eu marcaria os 4 “Es” da Administração como os 
impactos mais naturais de se conquistar com a formação, a saber: efi -
ciência, efi cácia, efetividade e economicidade. Uma proposta de ensino 
bem consolidada garante melhorias nas performances individuais, o 
que favorece destacados resultados às equipes de trabalho, resultando 
em ganho de escala para a gestão pública com métodos mais bem 
consolidados a custos cada vez menores.

JI: As vagas para os cursos  são limitadas. Para os que ten-
tam se inscrever e não conseguem existe uma nova oportuni-
dade? Quais os critérios de seleção adotados pela Escola de 
Contas? 

Naturalmente, nosso desejo é a recepção do maior público possí-
vel. No entanto, como nos referimos ao desejo de diálogo com 246 
municípios e todo o grupo de servidores e gestores destes, torna-se 
impraticável um curso que atenda presencialmente a todos. Por esta 
razão, os cursos são gravados e estarão disponibilizados no site do 
TCM na sua íntegra, permitindo que a informação rompa esta barreira 
da exclusiva presença.

O superintendente da Escola de 
Contas, Milton Marinho, explica a 
relevância dos cursos oferecidos 
pela Escola nesses últimos 3 anos 
e comenta o impacto gerado pela 
capacitação dos gestores públicos

Entrevista
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Palavra

Eis o posicionamento do Mi-
nistro Arnaldo Esteves Lima, da 
Terceira Seção do STJ, em um jul-
gado recente: “O entendimen-
to normal é aquele da Cons-
tituição e da lei, em primeiro 
lugar a Constituição preserva 
o sigilo que é um direito do 
cidadão, um direito de termos 
os nossos sigilos de comu-
nicações e dados bancários 
preservados. Isso faz parte da 
vida particular das pessoas. 
Essa é a regra. Agora digamos 
quando é para se apurar a 
existência de eventual crime 
ou de crimes, a própria Cons-
tituição prevê a quebra des-
ses sigilos desde que seja por 
decisão judicial, devidamente 
fundamentada”.

Após uma leitura acurada 
da referida Lei, fica claro que o 
fisco poderá examinar documen-
tos (extratos e saldos), contas-
-correntes e aplicações financei-
ras, porém, quanto aos Tribunais 
de Contas, não é mencionada a 
autorização legal para solicitar 
tais documentos. As Cortes de 
Contas recebem as informações 
financeiras diretamente dos fis-
calizados e não por intermédio 
de instituição financeira.

O Código Tributário Nacional 
(Lei 5172/1966) preceitua no ar-
tigo 197, inciso II, que “mediante 
intimação escrita, são obrigados 
a prestar à autoridade adminis-
trativa todas as informações de 
que disponham com relação aos 
bens, negócios ou atividades de 
terceiros os bancos, casas bancá-
rias, Caixa Econômicas e demais 
instituições financeiras”.

Entretanto, é muito bom dei-
xar claro que o STF (Supremo 
Tribunal Federal) já decidiu em 
julgado que o Fisco deve solicitar 
ao Judiciário a quebra de sigilo 
bancário, e um de seus membros 

justificou que a Administração 
Pública não seria prejudicada em 
função da decisão da Suprema 
Corte. 

Possivelmente, a empresa 
que demanda a Justiça para im-
pedir que o Fisco quebre o seu 
sigilo bancário está, na verdade, 
tentando protelar algum proce-
dimento de fiscalização, ou seja, 
tentando ganhar tempo.

Vejamos agora um julgado 
do STF de dezembro de 2007 no 
que concerne à quebra de sigilo 
bancário pelo TCU (Tribunal de 
Contas da União):

EMENTA MANDADO DE 
SEGURANÇA. TRIBUNAL DE 
CONTAS DA UNIÃO. BANCO 
CENTRAL DO BRASIL. OPERA-
ÇÕES FINANCEIRAS. SIGILO. 

1.- A Lei Complementar nº 
105/2001, de 10/01/01, não 
conferiu ao Tribunal de Con-
tas da União poderes para 
determinar a quebra do sigilo 
bancário de dados constantes 
do Banco Central do Brasil. 
O legislador conferiu esses 
poderes ao Poder Judiciário 
(art.3º), ao Poder Legislativo 
Federal (art. 4º), bem como às 
Comissões Parlamentares de 
Inquérito, após prévia apro-
vação do pedido pelo Plená-
rio da Câmara dos Deputados, 
do Senado Federal ou do ple-
nário de suas respectivas co-
missões parlamentares de in-
quérito (§§ 1º e 2º do art. 4º).

2.- Embora as atividades 
do TCU, por sua natureza, ve-
rificação de contas e até mes-
mo o julgamento das contas 
das pessoas enumeradas no 
artigo 71, II, da Constituição 
Federal, justifiquem a eventu-
al quebra de sigilo, não houve 
essa determinação na lei es-
pecífica que tratou do tema, 
não cabendo a interpretação 

extensiva, mormente porque 
há princípio constitucional 
que protege a intimidade e 
a vida privada, art. 5º, X, da 
Constituição Federal, no qual 
está inserida a garantia do si-
gilo bancário.

3.- Ordem concedida para 
afastar as determinações do 
acórdão nº 72/96 – TCU – 2ª 
Câmara (fl. 31), bem como as 
penalidades impostas ao im-
petrante no Acórdão nº 54/97 
– TCU – Plenário.

(MS 22801/DF – Distrito 
Federal, Tribunal Pleno, Su-
premo Tribunal Federal, Rela-
tor: Ministro Menezes Direi-
to, Julgado em 17/12/2007, 
Publicação DJE-047 DIVULG 
13-03-2008 PUBLIC 14-03-
2008 EMENT VOL-02311-01 
PP-00167)

Portanto, considerando o 
princípio da simetria constitu-
cional e da repercussão, se um 
Tribunal de Contas julgar ser 
indispensável a quebra de sigilo 
bancário para amparar processo 
administrativo deverá recorrer ao 
Poder Judiciário.

Por fim, a quebra do sigi-
lo bancário, constituindo-se de 
processo administrativo ou judi-
cial, precisa obedecer ao devido 
processo legal (contraditório e 
ampla defesa), ao princípio da 
insignificância e da razoabilida-
de/proporcionalidade.

Com base na fundamentação 
acima, creio que a maioria dos 
servidores dos Tribunais de Con-
tas, especialmente aqueles que 
têm acesso às contas bancárias 
dos jurisdicionados, deveria ter 
conhecimento desta Lei, pois o 
artigo 10 e 11 são bem claros 
quanto à responsabilidade pes-
soal e direta decorrentes das in-
formações financeiras recebidas 
dos jurisdicionados.

Lei do Sigilo Bancário. 
É muito importante conhecer!

Daniel Wagner da Silva 
Auditor de Controle Externo

Eis algumas considerações relevan-
tes concernentes à Lei do Sigilo Ban-
cário (Lei Complementar 105/2001):

Art. 1º As instituições financeiras 
conservarão sigilo em suas operações 
ativas (empréstimos e etc.) e passivas 
(conta-corrente, aplicações financeiras 
e etc.) e serviços prestados.

§ 4º A quebra de sigilo poderá ser 
decretada, quando necessária para 
apuração de ocorrência de qualquer 
ilícito, em qualquer fase do inquérito 
ou do processo judicial, e especial-
mente nos seguintes crimes:

VI – contra a Administração Pública;
Art. 10.  A quebra de sigilo, fora 

das hipóteses autorizadas nesta Lei 
Complementar, constitui crime e su-
jeita os responsáveis à pena de re-
clusão, de um a quatro anos, e multa, 
aplicando-se, no que couber, o Código 
Penal, sem prejuízo de outras sanções 
cabíveis.

Art. 11.  O servidor público que 
utilizar ou viabilizar a utilização de 
qualquer informação obtida em de-
corrência da quebra de sigilo de que 
trata esta Lei Complementar responde 
pessoal e diretamente pelos danos de-
correntes, sem prejuízo da responsa-
bilidade objetiva da entidade pública, 
quando comprovado que o servidor 
agiu de acordo com orientação oficial.

Comentários:
Enquanto ainda vigorava a Lei nº 

4.595/64, a jurisprudência majoritária 
entendia que o sigilo bancário somen-
te poderia ser quebrado por meio da 
via judicial, porém a regra sempre foi e 
continua sendo o sigilo, pois deve ser 
obedecido o princípio constitucional 
de proteção à intimidade do fiscaliza-
do (CF/1988, artigo 5º, inciso X e XII).



A nova contabilidade pública, prevista 
para ser adotada por todos os entes 
da Federação (União, Estados e Mu-

nicípios), tem como objetivo a convergência 
da contabilidade pública brasileira aos pa-
drões internacionais, visando adequar con-
ceitos, registros e demonstrações contábeis 
para impor melhoria e transparência aos 
gastos públicos. Para isso, não são poucos 
os desafios e mudanças a serem enfrenta-
dos pelos 246 municípios goianos.

As modificações, para a adoção da nova 
contabilidade, não estão apenas relaciona-
das aos registros contábeis propriamente 
ditos, mas exigem uma nova base de infor-
mações que envolve todos os setores ad-
ministrativos da prefeitura, como a área de 
pessoal, de almoxarifado, patrimônio, con-
trole de recebimento e pagamento de dívi-
das, unidades gestoras de regimes próprios 
de previdência, tudo isso aliado ao uso de  
recursos da informática de forma intensiva.

Para levar a cabo todos esses desafios, 
os entes devem observar os prazos estabe-
lecidos pelos normativos da Secretaria de 
Tesouro Nacional (STN), como é o caso da 
Portaria 634/2013. A norma publicada em 

21/11/2013 estabelece que os entes da Fe-
deração devem adotar integralmente o Plano 
de Contas Aplicado ao Setor Público (Pcasp) 
e as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao 
Setor Público (Dcasp) até o término do exer-
cício de 2014. 

Assim, a estrutura de contas e os mode-
los de balanços devem ser obrigatoriamente 
implementados pelos municípios até o tér-
mino deste ano. De acordo com a Portaria, 
o descumprimento dos prazos finais pode 
acarretar penalidades em função da Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF).

O superintendente de Gestão Técnica, 
Roberto Coutinho, explica que os municípios 
goianos têm feito uma transição menos trau-
mática para a nova contabilidade. Isso por-
que, desde 1998, por consequência das de-
terminações do TCM GO, os municípios têm 
utilizado sistemas (desenvolvidos por empre-
sas especializadas) para prestar as contas 
eletronicamente. “Todo município goiano 
utiliza um sistema contábil informatizado, o 
que facilita a implementação da nova conta-
bilidade, que exige o uso de recursos da tec-
nologia de informação. Não estamos come-
çando do zero”, comenta o superintendente.

Roberto Coutinho afirma, ainda, que, ape-
sar de os municípios goianos possuírem a sua 
parte contábil informatizada, é necessário 
que se implemente um sistema que suporte 
a nova contabilidade. “Existe uma facilidade, 
pois, como há um sistema implantado, já te-
mos um caminho andado. O desafio agora é 
colocar nesses sistemas os processos de for-
ma já automatizada para que os novos proce-
dimentos comecem a funcionar”.

Desafios para a implementação 
da nova contabilidade

Com o intuito de harmonizar os procedimentos contábeis, bem 
como unificar os sistemas de prestação de contas de todos os entes 
da Federação, a Secretaria do Tesouro Nacional (STN) desenvolveu o 
Sistema de Informações Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro 
(Siconfi).  O sistema irá coletar dados, executar consultas e extrair in-
formações contábeis, orçamentárias, financeiras, fiscais, econômicas, de 
controle e de estatísticas de finanças públicas dos entes da Federação. 

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, a 1° fase do Siconfi será disponibilizada 
ainda em 2014.

Roberto Coutinho imagina que, daqui a cinco anos, o cenário que 
se almeja é de os municípios terem apenas um sistema de prestação 
de contas. “Esperamos uma situação diferente do que é hoje, que é um 

tipo de prestação de contas para o Tribunal e outra para o governo fe-
deral. Se conseguirmos a unificação do sistema de prestação de contas, 
será um grande avanço”, comenta Roberto.

Siconfi
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Contabilidade Pública
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A Secretaria do Tesouro 
Nacional do Ministério 
da Fazenda e o Tribunal 

de Contas dos Municipíos de 
Estado de Goiás celebraram, 
em dezembro de 2013, Acordo 
de Cooperação Técnica, com o 
intuito de realizar a transferên-
cia de conhecimento e com-
partilhamento de arquivos na 
implantação do Projeto Sicon-
fi – Sistema de Informações 
Contábeis e Fiscais do Setor 
Público Brasileiro, onde serão 
coletados os dados utilizados 
na consolidação das contas 
nacionais.  

Assinaram o Acordo o sub-
secretário de Assuntos Corpo-
rativos da Secretaria do Tesou-
ro Nacional do Ministério da 
Fazenda, Líscio Fábio de Bra-
sil Camargo, e a conselheira 
Maria Teresa Garrido Santos, 

na época presidente do TCM 
GO. O Acordo de Cooperação 
Técnica foi assinado, também, 
pelos Tribunais de Contas do 
Estados de Mato Grosso do 
Sul e de Minas Gerais. O acor-
do é inédito e  vai possibilitar 
a participação e apoio dos 
técnicos dos Tribunais, com 
formação na área de contabi-
lidade pública, gestão fiscal e 
finanças públicas; na implan-
tação do Siconfi.  O TCM GO,  
o TCE MG,  e o TCE MS irão 
atuar,  especialmente, no es-
tudo de um “Módulo Tribunal 
de Contas”, trabalhando na 
“validação dos processos de 
coleta e de transformação dos 
dados, utilizando a linguagem 
Extensible Business Report 
Language – XBRL, aplicados 
às necessidades dos Tribunais 
de Contas”.

Conselheiro Honor Cruvi-
nel, presidente do TCM GO, 
Gilvan da Silva Dantas, sub-
secretário de Contabilidade 
Pública, Leonardo Silveira 
do Nascimento, e a conse-
lheira Maria  Teresa Garrido, 
durante evento de assina-
tura do Acordo de Coopera-
ção Técnica entre TCM GO e 
STN. Participaram, também, 
do Tribunal: o conselhei-

ro Francisco José Ramos, o 
conselheiro-substituto, Irany 
Júnior, o diretor de Planeja-
mento e Implementação de 
Sistemas, Rodrigo Zanzoni, e 
o superintendente de Gestão 
Técnica, Roberto Coutinho;  
e os representantes da Se-
cretaria do Tesouro Nacional 
(STN) Gilvan da Silva Dantas 
e Leonardo Silveira do Nasci-
mento.

TCM GO e STN assinam Acordo de Cooperação 
Técnica com a STN para implantação do Siconfi

O TCM GO acaba de adqui-
rir um novo Data Center. 
O Centro de Dados tem a 

função de oferecer recursos de 
processamento e armazenamen-
to de dados em larga escala.  

Com velocidade cinco vezes 
maior que a do modelo ante-
rior, o novo Data Center possui 
tecnologia de última geração, 
capaz de  garantir mais agilida-
de, estabilidade e expansão dos 
sistemas informatizados nas 
operações de processamento 
interno e externo. O antigo Data 
Center do Tribunal operava no 

limite de sua capacidade e não 
permitia expansões de proces-
samento ou armazenamento.  

O novo Data Center reúne 
servidores, storages (locais de 
armazenamento) e CPU´s com 
capacidade de armazenar até 
57 terabytes, além de ter sido 
concebido e projetado dentro 
do modelo Green Compu-
ting (Computação Verde), ten-
dência mundial voltada para o 
consumo sustentável de ener-
gia, neste caso com redução de 
até 50% em relação aos tradi-
cionais.

TCM adquire novo Data Center
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TCM GO inicia a implantação do
Portal do Controlador Interno

O s controladores internos de-
sempenham a importante 
função de acompanhar as 

ações dos gestores, para garantir que 
a máquina pública funcione respei-
tando as normas e as leis.  Para de-
senvolver esse trabalho, eles contam 
com o apoio do TCM GO, que inves-
te na capacitação dos servidores e, 
recetemente, implantou o Portal do 
Controlador Interno.

Ao navegar no ambiente virtual, o 
controlador interno poderá, em bre-
ve, obter orientações e enviar e bai-
xar arquivos referentes à prestação 

de contas do seu município.  
O diretor de Planejamento e Im-

plementação de Sistemas, Rodrigo 
Zanzoni, explica que as ações do Tri-
bunal, que exerce o controle externo, 
voltadas para controle interno têm 
como meta o fortalecimento do setor. 
“São dois sistemas de controle (con-
trole externo e interno) que trabalham 
harmoniosamente, buscando acom-
panhar a gestão municipal, e desta 
forma somam-se as forças, para que 
o gestor faça as ações para garantir os 
anseios  da sociedade,  respeitando as 
normas  e as leis”, comentou.

Grupos Técnicos realizam primeiras reuniões

Cerca de 300 gestores e 
técnicos dos municípios 
goianos participaram das 

três primeiras reuniões ordiná-
rias dos três Grupos Técnicos 
do TCM GO com os jurisdicio-
nados. Coordenados pela Supe-
rintendência de Gestão Técnica 
da DPIS, as reuniões do GTCON, 

GTSIS e GTCIN  foram realiza-
das em novembro e dezembro 
de 2013. 

Os Grupos Técnicos de Pro-
cedimentos Contábeis e Fiscais 
(GTCON), Grupo Técnico de 
Sistematização de Informações 
Contábeis e Fiscais (GTSIS) e 
Grupo Técnico de Controlado-

res Internos Municipais (GTCIN) 
foram instituídos com a finali-
dade de contribuir para a  me-
lhoria dos processos técnicos de 
trabalho que envolvam o Tribu-
nal de Contas dos Municípios 
de Goiás e seus jurisdicionados, 
em suas respectivas áreas te-
máticas. E contribuir, também,  

de  forma complementar, para 
o avanço da qualidade da nor-
matização correlata a ser exa-
rada pelo Tribunal, por força do 
exercício de sua missão e com-
petência constitucionais.

Formalizados pela Instrução 
Normativa nº 06/13, os GTs têm 
caráter técnico e consultivo.

Rodrigo Zanzoni diretor de Planejamento e 
Implementação de Sistema


