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O Tribunal de Contas dos Municípios
do Estado de Goiás (TCM GO) editou a
Resolução Administrativa nº 096/2016.
O documento apresenta os critérios
adotados para a elaboração da lista dos
agentes públicos que – nos 8 anos anteriores à realização das eleições deste
ano – tiveram suas contas de governo

com Parecer Prévio pela rejeição e/ou
contas de gestão julgadas irregulares
pelo Tribunal.
A lista será entregue ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE GO) até o dia 1º de
agosto de 2016, como determina a Lei
Eleitoral. A RA nº 096/16 está disponível
no site www.tcm.go.gov.br.
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AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO
Petrônio Pires de Paula
Mônica Regina Vieira

SUPERINTENDENTES
ADMINISTRAÇÃO - José Ricardo Pereira Noleto
GESTÃO TÉCNICA - Roberto Carvalho Coutinho
SECRETARIA - Gustavo Mello Parreira
INFORMÁTICA – Robson Batista Borges
ESCOLA DE CONTAS - Vivian Borim Borges Moreira
ASSESSORES
Chefe de Gabinete da Presidência - Marcelo Fonseca
Assessor de Comunicação Social - Roberto Jimenes
Assessor Jurídico - Marcelo Augusto de Souza Jubé
CONTROLE INTERNO
Lara Cristina de Olival Kovtunin

TCM GO realiza Seminário sobre
Finalização dos Mandatos

C

om o objetivo de orientar os gestores municipais sobre os procedimentos a serem adotados no
último ano de mandato, o TCM
GO realizou, nos dias 18, 19 e
26 de abril de 2016, o seminário
Finalização dos Mandatos – Vedações e Responsabilidades do
Gestor Municipal. O evento, que

ocorreu na Câmara de Goiânia,
recebeu nos três dias aproximadamente mil pessoas, entre
prefeitos, vereadores, secretários
municipais, assessores contábeis,
assessores jurídicos e controladores internos dos 246 municípios goianos.
Durante a abertura do evento, o presidente do TCM GO, con-

selheiro Honor Cruvinel, apresentou a cartilha elaborada para
orientar os agentes públicos sobre as diversas ações e providências que devem ser tomadas em
ano eleitoral. “A intenção deste
evento é transmitir informações
baseadas na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei Eleitoral para
que os gestores tenham menos

problemas com o Tribunal”.
O vice-presidente do TCM
GO, conselheiro Joaquim Alves
de Castro Neto, reforçou a função institucional do Tribunal de
orientar os jurisdicionados para
a prática de uma boa gestão. “O
Tribunal, por meio de sua Escola
de Contas, está disponível para
os gestores”.
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Responsabilidade Fiscal

Dia 18/4/16
Participaram da abertura do seminário, no dia
18/4, o presidente do TCM GO, conselheiro
Honor Cruvinel; o presidente da Câmara
Municipal de Goiânia, Anselmo Pereira da Silva; o
chefe da controladoria-geral do Estado, Adauto
Barbosa Júnior, representando o governador
Marconi Perillo; o deputado estadual, Paulo
César Martins; o vice-presidente do TCM GO,
conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto; e o
conselheiro Francisco José Ramos.

Dia 19/4/16
A mesa de abertura foi composta por:
presidente do TCM Honor Cruvinel;
vice-presidente, Joaquim Alves de Castro;
conselheira Maria Teresa Garrido Santos;
conselheiro Daniel Augusto Goulart
e o procurador-geral do Ministério
Público de Contas do TCM GO,
José Gustavo Athayde.
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Dia 26/4/16
O conselheiro e vice-presidente do TCM
GO, Joaquim Alves de Castro Neto; o
conselheiro Francisco José Ramos; o
conselheiro Daniel Augusto Goulart; o
procurador do MPC, Fabrício Macedo
Motta; o presidente da Câmara Municipal
de Goiânia, vereador Anselmo Pereira da
Silva; e a vereadora Cristina Lopes Afonso
compuseram a mesa diretiva no dia 26.4

Fala gestores

“Essa cartilha diz
didaticamente o que o
gestor deve ou não fazer, principalmente em
ano de eleição, onde as
regras estão mudando”.

“O encontro do TCM é
um pontapé inicial para a
preparação das contas da
administração no fechamento dos atuais mandatos”.

“Realmente, essa aproximação com a legislação
no último ano de mandato
é fundamental porque a lei
exige certas cautelas nesse
período”.

“Os gestores têm que
ficar atentos. O Tribunal de
contas é sempre parceiro
para orientá-los junto com
o Ministério Público de
Contas”.

“As informações do Tribunal repassadas nesse encontro são extremamente
importantes para a gente
que vai finalizar o mandato,
porque as responsabilidades são grandes”.

Anselmo Pereira
Presidente da Câmara
de Goiânia

Gildson Lourenço da Silva
Prefeito de Santa Helena
de Goiás

Geraldo Martins Ferreira
Prefeito de Barro Alto

Talismar Ferreira Correa
Presidente da UVG

Rogério Troncoso
Prefeito de Morrinhos
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Responsabilidade Fiscal

Condutas vedadas no ano eleitoral
Nos três dias de evento, os presentes foram orientados em relação às vedações impostas aos gestores públicos pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) e pela Lei nº 9.504/97 (Lei Eleitoral), para o último ano de mandato. Os temas foram apresentados em dois painéis.

As Condutas Vedadas aos Atos de Pessoal
A auditora de controle externo, Mônica Regina Vieira,
abordou as regras vedadas aos Atos de Pessoal, entre elas as
normas para a Revisão Geral e Remuneração dos Servidores e
os Subsídios dos Agentes Políticos.
Com base na LRF, a auditora explicou que “durante os
últimos 180 dias do mandato dos prefeitos e presidentes de
Câmaras, ou seja, entre 5 de julho e 31 de dezembro do último ano da gestão, os gastos com pessoal dos Poderes Legislativo e Executivo não poderão ser aumentados”. Ela frisou
que a verificação é feita pelo percentual resultante do cálculo
da despesa com pessoal dos últimos 12 meses em relação à
Receita Corrente Líquida do mesmo período.
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Condutas Vedadas a Execução
Orçamentária e Financeira
O auditor de controle externo, Petrônio Pires de Paula,
falou sobre os aspectos da Execução Orçamentária e Financeira que são proibidos no último ano de mandato. Operação
de Crédito, dívida consolidada e despesas no último ano de
mandato e as regras para transição de governo foram os temas explicados por ele.
Um dos aspectos ressaltados foi em relação às operações
de crédito. “No último ano de mandato do prefeito, o município não pode realizar operação de crédito por antecipação
de receita orçamentária (ARO). A vedação teve início em 1º
de janeiro de 2016, conforme o art. 38, IV, “b”, da Lei de Responsabilidade Fiscal.” Petrônio alertou ainda os gestores que
“de acordo com a Lei de Crimes Fiscais (Lei n° 10.028/2000),
tal conduta constitui crime sujeito à reclusão de um a dois
anos.”
O auditor salientou, também,
para os gestores ficarem atentos
com as despesas empenhadas,
pois é “vedado aos Poderes Executivo e Legislativo contrair obrigação de despesa nos dois últimos
quadrimestres do mandato, que
não possa ser cumprida (paga)
até 31 de dezembro de 2016.”

TCM GO realiza palestra sobre a
Governança e Gestão em Saúde

O

TCM GO, em parceria com o TCU,
ATRICON e o IRB, está realizando
um amplo levantamento, por meio
de questionários eletrônicos, sobre Governança e Gestão da Saúde em Goiás. O objetivo
é mapear os principais problemas na área de
saúde pública dos municípios do Estado.
Portanto, com o objetivo de fornecer
orientações e sanar dúvidas dos gestores
de saúde sobre os questionários eletrônicos, este Tribunal realizou, no dia 18/3/16,
no Auditório Jaime Câmara, na Câmara
Municipal de Goiânia, a palestra GOVERNANÇA E GESTÃO EM SAÚDE – Ciclo 2016.
O evento recebeu um público 155 pessoas,

composto de secretários e conselheiros municipais de saúde.
O presidente do TCM GO, conselheiro
Honor Cruvinel, participou da abertura do
curso ministrado pelo conselheiro substituto,
Irany de Carvalho Júnior; e pelo auditor de
controle externo, Heitor Wanussi Amaral de
Oliveira.
Os palestrantes forneceram orientações
sobre o preenchimento do questionário online denominado autoavaliação de controles
(do inglês Control Self Assessment – CSA),
além de discorrerem sobre a necessidade
da mudança de comportamento dos atores
envolvidos nas políticas públicas de saúde.
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Gestão

TCM GO empossa servidores

O

presidente do Tribunal
de Contas dos Municípios do Estado de Goiás
(TCM GO), conselheiro Honor Cruvinel, empossou no dia 16.3.16, às
10h30, 15 candidatos aprovados e
classificados no Concurso Público
do órgão. Os novos servidores
assumiram o cargo de Auditor de
Controle Externo, nas áreas: jurídica, contábil, controle externo e
informática.
No discurso, o presidente
Honor Cruvinel ressaltou a importância dos novos servidores
para a renovação do quadro de
pessoal dessa Corte de Contas.
O conselheiro disse que em razão do aprofundamento da crise
econômica do país não foi possível convocar um número maior

de candidatos. “Gostaríamos
de convocar pelo menos mais
60 candidatos que se colocaram em condições de exercer o
cargo nesta Corte de Contas”,
afirmou. Foram convocados 23
candidatos, 8 serão empossados
em outra data.
O conselheiro Francisco José
Ramos, presidente da Comissão
do Concurso Público, destacou o
papel do Tribunal na sociedade.
“Nós precisamos melhorar a administração pública. O nosso fim
é o cidadão”, frisou. Para finalizar, o conselheiro desejou boas-vindas aos novos servidores
e destacou a importância deles
para o fortalecimento desta Corte. “Vocês estão assumindo com
a responsabilidade de levar este

órgão à frente para cumprir a sua
missão. Temos que melhorar a
administração pública do nosso
Estado, para que o cidadão possa ter uma prestação de serviço
com mais qualidade”, enfatizou.
Participaram, também, da solenidade de posse os conselheiros
Joaquim Alves de Castro Neto,
Daniel Goulart, Maria Teresa
Garrido Santos, Nilo Resende, os
conselheiros substitutos Irany de
Carvalho Júnior, Vasco Cícero. A.
Jambo e Maurício O. Azevedo e o
procurador de contas, José Gustavo Athayde. Ainda prestigiaram a
sessão servidores e familiares dos
novos colaboradores do Tribunal.
No final, o coral do TCM GO, Encantos de Goiás, apresentou duas
canções.

O concurso
O terceiro concurso geral do
TCM GO foi lançado em 2014,
as provas realizadas em 2015 e
o resultado final foi homologado no mês de janeiro deste ano.
Foram aprovados, para os cargos
de auditor de controle externo,
208 candidatos: 55 na área de
controle externo, 51 na área
contábil, 50 na área jurídica, 27
na área de engenharia e 25 na
área de informática.
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CONCURSO DE PROCURADOR E
CONSELHEIRO SUBSTITUTO
Na terceira fase do concurso do TCM GO, os 50 candidatos aprovados para o cargo de procurador de contas e 28 para
conselheiro substituto passaram pela avaliação psicológica e
investigação social. Os 25 candidatos mais bem classificados
foram submetidos à prova oral e aguardam resultado.
Para ambos os cargos foi disponibilizada uma (1) vaga. A
remuneração oferecida para o cargo de procurador é de R$
26.589,68 e para conselheiro substituto é de R$ 25.260,20.

José Gustavo Athayde é empossado
procurador-geral de contas
José Gustavo Athayde assumiu, no dia 6.4.16, o cargo de procurador-geral de Contas do Ministério Público
de Contas junto ao TCM GO. A posse foi conduzida pelo
presidente do TCM GO, conselheiro Honor Cruvinel, em
sessão extraordinária realizada, às 9 horas, no Plenário
do Tribunal.
Empossado para o mandato de dois anos (2016/2017),
José Gustavo Athayde assume o cargo em substituição
ao procurador de Contas, Fabrício Macedo Motta.

Procurador-geral
de contas
José Gustavo Athayde
José Gustavo Athayde é graduado em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual de
Goiás e em Direito pela Faculdade de Direito de
Anápolis. Pós-graduado em Direito Público pelo
IEPC/FESURV. Procurador do Ministério Público de
Contas junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, cargo em que foi investido mediante prévia aprovação, em primeiro lugar,
no concurso público realizado no ano de 1999.

Instrução Normativa nº001/16
Lei de Acessibilidade - O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM GO), por meio da Instrução
Normativa n° 001/2016, orienta os gestores dos municípios goianos
na efetivação do direito fundamental à igualdade, à cidadania e à
dignidade humana das pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida, mediante a observância das normas relativas à acessibilidade. Para
tanto, a IN nº 001/16 estabelece orientações aos jurisdicionados para
o cumprimento da Lei de Acessibilidade, Lei n° 10.098/2000, regulamentada pelo Decreto n° 5.296/2004, e Lei n° 13.146/2015.
Instrução Normativa nº 003/15
Contratação de associações para a terceirização de servi-

ços - As Administrações Públicas Municipais não podem contratar associações para a prestação de serviços terceirizados. Ao editar a IN nº
003/15, o Tribunal considerou que esse tipo de prestação de serviços
foge aos objeto social das associações, resulta em prejuízo aos trabalhadores associados ou não, bem como em prejuízos aos municípios,
que deixam de recolher IRRF dos trabalhadores (art. 158 CF), fonte de
receita do erário municipal.
Instrução Normativa nº 004/15
Contratações de pessoal decorrentes do Programa de Apoio
Social (PROAS) - Os gestores devem somente contratar via
PROAS pessoas que se enquadrarem na legislação própria, a fim de
não ser evidenciada burla a preceito constitucional.
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Controle

Municípios na Luta Contra o
mosquito Aedes Aegypti

M

unicípios brasileiros estão
cada vez mais empenhados
na luta contra o mosquito
Aedes aegypti. Além de reforçar as visitas domiciliares, as gestões municipais
têm ampliado ações de monitoramento
e combate ao transmissor da dengue,
da chikungunya e do zika.
Uma das iniciativas foi a instalação

de salas municipais de coordenação e
controle ou comitês de monitoramento
que trazem estratégias de enfrentamento ao mosquito vetor das doenças. As
salas ainda qualificam as informações
sobre as visitas a domicílios. Atualmente, em todo o país, 163 Municípios já
possuem suas salas de coordenação e
controle.

Mapa da Incidência da dengue em Goiás

Municípios com maior coeficiente de
incidência de dengue de 9/5 a 5/6 de 2016.
#

Município

Casos População Classificação Incidência

1º

Hidrolândia

108

19.761

Alto Risco

547

2º

Goianira

202

39.484

Alto Risco

512

3º

Valparaíso de Goiás

637

153.255

Alto Risco

416

4º

Turvânia

20

4.857

Alto Risco

412

5º

Aparecida do Rio Doce

10

2.510

Alto Risco

398

6º

Luziânia

686

194.039

Alto Risco

354

7º

Campo Alegre de Goiás

24

6.896

Alto Risco

348

8º

Cristalina

181

53.300

Alto Risco

340

9º

Anápolis

1225

366.491

Alto Risco

334

10

2.992

Alto Risco

334

10º Cumari

Vírus Zika X Microcefalia
O Ministério da Saúde confirmou a relação entre o vírus
zika e os casos de microcefalia
no país.
Microcefalia é uma malformação em que o crânio do
bebê não atinge o tamanho
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normal, o que compromete o
desenvolvimento do cérebro.
Ela pode ter diferentes origens além do zika, como o uso
de substâncias químicas, alguns tipos de bactérias, vírus e
até exposição a radiação.

TCM reúne agentes públicos, imprensa, sociedade civil e
empresários para debater boas práticas de combate à corrupção
“O índice de corrupção desse país ultrapassou o limite de qualquer
outro país na mesma situação que o Brasil. Por isso, nós nos juntamos aos
órgãos do governo do Estado e do governo Federal, Ministério Público, imprensa e sociedade civil na tentativa de que com esclarecimento e debate
possamos fazer frente a essa onda de corrupção que assola o país”. Com

Os debates foram divididos em dois painéis. O primeiro apresentou as experiências
dos 2º e 3º setores da sociedade, de combate à corrupção.
Mediado pelo coordenador
do Curso de Direito da Faculdade ALFA, Diogo Bernardino,
o painel teve como expositores: Antônio Carlos Monteiro,

vice-presidente da Ordem dos
Advogados do Brasil, Seção
Goiás; Luiz Antônio Faria de
Souza, diretor de Assuntos
Corporativos e Jurídicos do
Grupo José Alves; Igor Montenegro, superintendente do
Sebrae Goiás; Silvana Bittencourt, Editora Executiva do
Jornal O Popular.

essas palavras, o presidente do TCM GO, conselheiro Honor Cruvinel, abriu,
no dia 8.12.15, o debate “Boas práticas de combate à corrupção”.
O evento marcou a comemoração do Dia Internacional de Combate à
Corrupção, celebrado no dia 9 de dezembro, e foi realizado na Faculdade
ALFA em Goiânia.

O Painel 2 destacou as
boas práticas no combate à
corrupção do 1º setor e foi
mediado pelo procurador-geral do Ministério Público
de Contas junto ao TCM GO,
Fabrício Macedo Motta. Participaram o conselheiro Honor
Cruvinel de Oliveira, presidente do Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado de Goi-

ás; Júlio Marcelo de Oliveira,
procurador do Ministério Público de Contas junto ao TCU;
Reuder Cavalcante Motta,
promotor de Justiça; Heloísa
Helena Monteiro Godinho,
auditora do Tribunal de Contas do Estado de Goiás; Maria D`Abadia Brandão, superintendente da Controladoria
Geral do Estado de Goiás.
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Controle

Boas práticas de combate à corrupção
da sociedade civil e iniciativa privada
Mediador Diogo Bernardino
Faculdade ALFA

Divulgação da Lei
Anticorrupção nas
micro e pequenas
empresas

Abriu o debate falando sobre
a formação da consciência cidadã e princípios éticos.
“A responsabilidade pessoal
(direta) impede que as pessoas
se escondam atrás da personalidade jurídica”.

Igor Montenegro
Sebrae
“Eu acredito que para
além da correção dos erros,
é muito importante focar na
prevenção, com base em três
pilares: transparência, gestão
e controle interno.
1 - Toda vez que uma prefeitura, um governo ou uma instituição não têm um nível de transparência elevado isso também
se reflete em toda a equipe e acaba gerando ineficiências e gera
possibilidades de ilícitos.
2 - Procedimentos claros internos, ferramentas de planejamento, controle da execução, monitoramento, indicadores, ações
corretivas e preventivas: são ferramentas de gestão que ajudam
as empresas e organizações públicas a prevenirem os ilícitos.
3 - Controle interno – uma equipe que faz toda a checagem
de tudo que acontece na organização antes de fazer qualquer
pagamento é um grande filtro”.

A importância da mídia para a transparência
da gestão pública
Silvana Bittencourt
Jornal O Popular
“O papel da imprensa é realmente um papel social, porque
cabe a nós apresentar os fatos à sociedade. No entanto, a gente percebe que a imprensa logicamente tem suas dificuldades
de investigação. Então ela precisa se armar de dados, de informações de fontes. Muitas vezes o que se encontra em órgãos,
instituições e entidades é uma verdadeira blindagem dessas
informações. Cada vez mais órgãos e instituições não querem
realizar a divulgação de um fato que não é conveniente a eles.
Nesse contexto, a Lei de Acesso à Informação é fundamental,
para mostrar que a transparência é realmente importante e o
melhor remédio contra a corrupção”.

INFORME | 12

Práticas de Compliance
Luiz Antônio Faria
de Souza
Grupo José Alves

A força dos aspectos jurídicos
do combate à corrupção
Antônio Carlos
Monteiro da Silva
OAB

Gestão pública no Combate à Corrupção
Orientações e controle para uma
boa gestão pública

Fabrício Macedo Motta
MPC/TCM GO Mediador

Honor Cruvinel
TCM GO

“...é preciso exigir e investir na profissionalização
dos jurisdicionados. E então
somando a transparência,
a participação social e a
profissionalização da função pública nós podemos
ter um serviço público de
maior qualidade para o
cidadão e, claro, menores
problemas para os órgãos
de controle.”

“Nós só vamos funcionar de forma
quase perfeita, quando o cidadão tiver
consciência que a sua participação é importante nesse processo. As leis de transparência dão todas as oportunidades para qualquer cidadão entender
como funcionam os sistemas de saúde, educação e outros. O país vive
uma crise econômica que está afetando os municípios. Quando o cidadão tiver conhecimento da sua importância para assegurar a correta
aplicação das verbas destinadas à educação, à saúde, à segurança
pública, ele certamente será parceiro do prefeito.”

Contas Públicas: pedaladas fiscais
Júlio Marcelo de Oliveira
MPC/TCU
“Existe uma correlação no governo nítida entre a qualidade da execução orçamentária financeira e
a postura anticorrupção. Nós não podemos imaginar que os órgãos de controle vão ser capazes de
acabar com a corrupção. A corrupção deve ser combatida por toda a sociedade, por meio de uma
transformação cultural. Quantos pontos percentuais de PIB a mais nós teríamos se fôssemos um
país de baixa corrupção? Então, combater a corrupção não é só uma questão de legalismo ou de
moralidade, mas é uma questão de a gente escolher o destino do Brasil como nação, a questão do
nosso crescimento, do desenvolvimento do país. E então esse combate à corrupção, de mãos dadas
com uma gestão fiscal responsável, irá criar as bases para o desenvolvimento econômico do Brasil.”

Medidas de Prevenção à Corrupção
no Município de Itumbiara
Reuder Cavalcante Motta
MPE

Mapeamento de Risco de Corrupção
Maria D’Abadia Brandão
CGE

Controle Interno nas Licitações e
Contratos Administrativos
Heloísa Helena Antonácio Monteiro Godinho
TCE/GO
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Gestão

Diretoria 2016

Honor Cruvinel continua o trabalho
de fortalecimento do controle externo

O

conselheiro Honor Cruvinel foi reconduzido
pela 3ª vez ao cargo
de presidente do TCM GO para a
gestão 2016. Assumiu também a
diretoria do Tribunal: o conselheiro Joaquim de Castro, no cargo
de vice-presidente; o conselheiro
Francisco José Ramos como corre-
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gedor e a conselheira Maria Teresa
Garrido Santos como ouvidora.
A solenidade de posse foi conduzida pelo conselheiro Sebastião Monteiro, no dia 17.12.15,
no plenário do Tribunal
Participaram ainda da solenidade da Posse, o presidente da
Assembleia Legislativa de Goi-

ás, Hélio de Souza; o procurador
geral de Contas, Fabrício Motta;
os conselheiros Nilo Resende e
Daniel Gourlat; e os conselheiros substitutos Irany de Carvalho
Júnior e Vasco Cícero A. Jambo,
Maurício Oliveira Azevedo e demais servidores do Tribunal.
Honor Cruvinel agradeceu a

confiança de todos e ressaltou
que continuará na direção do Tribunal, dedicando-se para o crescimento e fortalecimento do órgão
de Controle Externo. Na ocasião,
Honor anunciou a convocação
dos concursados para ampliar de
forma quantitativa e qualitativa o
quadro de pessoal da Corte.

Composição das Diretorias das
Regiões do TCM GO para 2016
Presidente

Conselheiros-diretores das Regiões - 2016

1

ª Região – Conselheiro
Francisco José Ramos

2

ª Região – Conselheiro
Sebastião Monteiro

3

5

ª Região – Conselheira
Maria Teresa Garrido Santos

6

ª Região – Conselheiro
Nilo Resende

Conselheiro Presidente - Honor Cruvinel

4

ª Região – Conselheiro
Joaquim de Castro

ª Região – Conselheiro
Daniel Goulart

Conselheiros Substitutos

4º Região
3º Região

Aos conselheiros substitutos também são distribuídos
todos os processos que tramitam no Tribunal.

2º Região
o

giã

e
ºR

1

5º Região

6º Região

Conselheiro substituto
Irany de Carvalho Júnior

Conselheiro substituto
Maurício Oliveira Azevedo

Conselheiro substituto
Vasco Cícero Azevedo Jambo
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Parcerias

TCM GO e Ministério Público: agilidade na
fiscalização do uso do dinheiro público
O presidente do TCM GO, Honor Cruvinel, e o procurador-geral
de Justiça, Lauro Machado Nogueira, assinaram no dia 18.12.15,
Termo Entrega do “token” – chave
para acesso ao banco de dados do
Tribunal com informações orçamentárias, financeiras e patrimoniais das gestões dos 246 municípios goianos.
O presidente do TCM GO, Honor Cruvinel, considerou a solicitação para a transmissão de dados
ao Ministério Público o reconhecimento da importância do Tribunal.
“Isto valoriza o trabalho sério e
transparente que o Tribunal presta
à sociedade goiana”. Ele completou: “É preciso que os órgãos de

controle como o Tribunal de Contas
dos Municípios e o Ministério Público do Estado de Goiás possam
somar esforços no sentido de que

o dinheiro público seja aplicado da
forma como determina a lei.”
Para o procurador-geral de Justiça, Lauro Machado, a parceria

com o Tribunal, que possibilita o
acesso direto aos dados do órgão,
é fundamental para o trabalho que
o Ministério Público desempenha.
Participaram também da reunião o coordenador do Centro de
Apoio Operacional do Patrimônio
Público do MPE, Rodrigo César
Bolleli Faria; o coordenador do
Centro de Segurança Institucional e
Inteligência do MPE, Denis Augusto Bimbati; e do Tribunal: o diretor
de Planejamento e Implementação
de Sistemas, Rodrigo Zanzoni; o
chefe de gabinete da presidência,
Marcelo Fonseca; superintendente
de Informática, Robson B. Borges;
e o gerente de Aplicação de WEB,
Thiago Fagury de Sá.

Tribunal e CREA fiscalizam obras públicas
Ações conjuntas de fiscalização dos contratos de execução
de obras e serviços públicos de
engenharia, realizados pelos 246
municípios do Estado de Goiás
serão fiscalizadas em conjunto
pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás
(Crea) e Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado de Goiás
(TCM GO). Para o desenvolvimento do trabalho, as instituições firmaram convênio de cooperação operacional.
Para o corregedor do TCM

O vice-presidente do TCM, Francisco José Ramos (E), o presidente do Crea GO,
Francisco Almeida (D), assinaram o convênio no dia 24/10/15. O eng. Walter Santana,
gestor do Departamento de Fiscalização do Crea-GO, também, participou da reunião

GO, conselheiro Francisco José
Ramos, que também é engenheiro eletricista, o convênio tem

ajudado o Tribunal a fiscalizar
as obras das prefeituras. “Nosso objetivo é atender melhor o

cidadão, com melhor aplicação
dos recursos nas obras públicas
e com qualidade”, explicou.
Já o presidente do Crea-GO,
eng. Francisco Almeida, avalia
que o convênio é uma forma de
fiscalizar a participação efetiva
dos profissionais da área tecnológica nas obras.“A nossa expectativa é fiscalizar a qualidade
das obras, é fiscalizar a presença
do profissional na execução dessas obras do serviço público”,
argumentou.

TCM GO e IPASGO: parceria garante eficácia no controle dos convênios com municípios
O Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado de Goiás
(TCM GO) e o Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo) firmaram
convênio para a troca de informações e cruzamento de dados
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eletrônicos. Desta maneira, com
informações do banco de dados
do Tribunal, o Ipasgo tem garantido mais rigidez no controle
e rigor na relação com os 100
municípios com que mantém
convênio.

Presidente do TCM GO,
Honor Cruvinel, e o
presidente do Ipasgo,
Francisco Taveira,
assinaram o convênio
entre as instituições.
Parceria em vigor desde
junho de 2015

TCM GO e Sebrae GO

Pequenos negócios contribuem para
o desenvolvimento dos municípios

O

segmento dos pequenos negócios no Brasil
é fundamental para
o desenvolvimento do país. Ele
representa 95% das empresas
formalizadas, 52% dos empregos, 27% do PIB (Produto Interno Bruto) e é a porta de entrada
do jovem que busca o primeiro
emprego. Desta forma, a contribuição econômica e social das
pequenas empresas para o Brasil
é irrefutável e fato comprovado.
Nos 246 municípios goianos
existem cerca de 400 mil pequenos negócios formalizados.
Para proporcionar um ambiente
cada vez mais favorável a essas
empresas é que 211 dos municípios goianos já regulamentaram
e, deste total, 127 já implementaram a Lei Geral das Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Lei 123 de 14/12/2006).
Este é o marco legal que possibilita um novo tempo para os pequenos negócios no Brasil, pois
estabelece tratamento jurídico
diferenciado, simplificado em
favor das microempresas (ME),
empresas de pequeno porte
(EPP) e microempreendedor individual (MEI). Trata-se de um instrumento que contribui com uma
das maiores mudanças positivas
para os mais de dez milhões de
pequenos negócios registrados
em nosso país.
Diante desse cenário destaco
alguns desafios a serem vencidos
pelos empreendedores. A burocracia excessiva, a complexidade
da legislação brasileira, a pouca
formação em gestão empresarial
e o difícil acesso ao crédito. A Lei
Geral contribui para que o em-

preendedor vença tais desafios,
pois ela garante um regime tributário adequado ao segmento
dos pequenos negócios, reduz a
carga tributária, simplifica o recolhimento de impostos, facilita
o acesso ao mercado e estimula
a inovação, estabelecendo quatro eixos estruturantes que são o
uso do poder de compra, a desburocratização – REDESIMPLES,
o empreendedor individual e o
agente de desenvolvimento.
Para apoiar o empreendedor
goiano de maneira decisiva, renova-se para até 2017 o convênio entre o Sebrae (Serviço
de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas em Goiás) e o TCM
(Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás). A parceria foi firmada em 2011, com o objetivo
de oferecer aos municípios um
instrumento legal e para que as
pequenas empresas tenham o
amparo legal e passem a atuar
com mais robustez e envergadura.
O propósito do convênio
é possibilitar ações conjuntas

Igor Montenegro – Diretor Superintendente do Sebrae (Serviço de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas em Goiás)

entre as partes na manutenção
e ampliação de um ambiente
mais favorável para os pequenos negócios manterem suas
portas abertas.
O Sebrae Goiás é responsável por realizar seminários,
palestras e consultorias para
informar aos prefeitos e vereadores todo o detalhamento da
Lei Geral; realizar consultorias
de suporte e implantação da Lei
Geral sem ônus financeiro para
os municípios goianos; disponibilizar material de apoio refe-

rente à legislação; realizar cursos de compras governamentais
e Lei Geral, entre outros que se
fizerem necessários.
O TCM recomenda aos 246
municípios goianos e respectivas
Câmaras de Vereadores a necessidade de implantação e regulamentação da Lei Geral, e demais
atos necessários para assegurar
o pronto e imediato tratamento diferenciado, simplificado e
favorável às micro e pequenas
empresas.
Os resultados conquistados
até aqui são muito positivos,
reitera-se o chamamento aos
parceiros, agentes públicos e
demais envolvidos na missão
do fortalecimento dos pequenos negócios e desenvolvimento dos municípios goianos para
que participem e ajudem na expansão deste movimento que é
contínuo, pois um dos próximos
passos do Sebrae será a implantação da REDESIMPLES em Goiás, que trará a simplificação nos
processos de abertura de novos
negócios.
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Qualidade

TCM GO recebe Declaração da
Garantia de Qualidade da Atricon

O

TCM GO recebeu a Declaração da Garantia de
Qualidade da Associação dos Membros dos Tribunais de
Contas do Brasil (Atricon). Uma
equipe formada pelo conselheiro
Gilberto Jales (TCE RN), conse-

lheiro substituto Moisés Maciel
(TCE MT), Cláudia César (TCE ES)
e Rômulo Lins de Araújo Filho (TCE
PE) esteve, em setembro de 2015,
nas dependências do Tribunal para
realizar a Avaliação do Marco de
Medição de Desenvolvimento dos

Tribunais de Contas (MMD-TC).
Os membros da Atricon entregaram a Declaração do MMD-TC
ao presidente do TCM GO, conselheiro Honor Cruvinel, ao conselheiro Francisco José Ramos, à
conselheira Maria Teresa Garrido

Santos, coordenadora no Tribunal da Comissão do Programa
Qualidade e Agilidade dos TCs, e
para os servidores Petrônio Pires
de Paula, Lúcia Vânia Firmino de
Almeida e Ibamar Tavares Júnior,
integrantes da comissão.

TCE MS e TCM GO: melhoria da atuação fiscalizadora

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM
GO) e o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE
MS) estão desenvolvendo ações
conjuntas para fomentar a troca
de conhecimento entre as instituições de controle externo.
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Os servidores do TCE-MS:
Douglas Avedikian, diretor do
Departamento de Gestão e Modernização; Eduardo Santos, diretor Geral; Cleiton Barbosa, chefe
do Departamento de TI; e Edinei
Gonçalves, chefe do Departamento de Projetos estiveram na sede

do Tribunal em Goiânia, nos dias
1º e 2/12/15.
O conselheiro Francisco José
Ramos recebeu os servidores.
Participaram também da reunião
o diretor de Planejamento e Implementação de Sistemas, Rodrigo Zanzoni, e o superintendente

de Gestão Técnica, Roberto Coutinho. Foram debatidos os avanços
do SICOM, sistema do TCM utilizado para o auxílio do controle
externo na prestação de contas,
e as estratégias de comunicação
com a utilização das mídias digitais adotadas pelo TCE-MS.

Um ato de solidariedade
Solidariedade. Essa foi a
mensagem deixada pelos servidores do TCM GO, ao realizarem
o Projeto TCM Social – Dia
“S” da Solidariedade, para as
famílias assistidas pelas entidades Colônia Espírita Nosso Lar e
Seara Espírita Redenção, ambas
prestadoras de serviços sociais.
A atividade ocorreu no dia
12/12/15 e atendeu 320 pessoas entre crianças e adultos. Para

realizar o evento, na sede das
entidades, os servidores do Tribunal contaram com a parceria
do SESC, Unimed, Uniodonto,
Secretaria de Educação, Cultura
e Esporte e OVG.
O Dia “S” foi marcado pela
alegria das crianças. Sorrisos espalhados, muita diversão na cama
elástica e tombos no jogo de sabão foram só o começo de um dia
cheio de surpresas. Mais tarde, a

diversão foi transferida para a fila
da entrega de brinquedos: bolas,
bonecas e carros e, também, para
os livros da biblioteca.
Paralelo com as atividades
para a garotada, os adultos assistiram palestras sobre a prevenção de doenças sexualmente
transmissíveis; câncer de mama,
próstata e pele, além de terem
acesso aos serviços de aferição
de pressão e teste de glicemia

oferecidos no estande de Saúde
Preventiva.
No atendimento odontológico, o Projeto Sorriso foi o responsável pela conscientização para
a importância da higiene bucal,
distribuindo kits odontológicos
e cartilhas educativas. E foram
entregues enxovais às gestantes e distribuídas cestas básicas,
arrecadadas pelos servidores do
Tribunal.
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Transparência

Lei de Acesso à Informação: prefeituras
devem corrigir irregularidades
O TCM GO alerta os gestores do
Poder Executivo (Prefeituras) para
que providenciem os ajustes necessários ao devido cumprimento da
Lei de Acesso à Informação (Lei n°
12.527/11).
O relatório com o detalhamento
de irregularidades cometidas pelos
246 municípios goianos, realizado
pela Secretaria de Licitações e Contratos do Tribunal, está disponível
no site: www.tcm.go.gov.br.
Foram analisados pelos técnicos,
Competências e Estrutura Organizacional; Repasses e Transferência;
Despesas; Licitações e Contratos;

Dados Gerais de Programas e Perguntas Frequentes. As classificações
para os itens foram: Satisfatório
(SAT), Incompleto (INC) e Inexistente (INE).
O documento aponta que, na
maioria dos casos, os municípios
não cumprem a legislação integralmente. Por exemplo, entre os 91
municípios do Estado com mais de
10 habitantes apenas 5 têm informações satisfatórias sobre licitações
e contratos.
Conforme legislação atual, em
caso de descumprimento à LAI, cabe
aplicação de multas aos gestores.

Acompanhe os processos em tramitação no TCM GO

O

cidadão interessado em acompanhar os processos
apreciados e julgados pelo TCM GO e publicados
no Diário Oficial de Contas pode fazê-lo utilizando
o Sistema Push disponível no site www.tcm.go.gov.br.
Cadastre o seu endereço de e-mail e receba todas as informações sobre os processos de seu interesse.
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Mais de 1.300 jurisdicionados
utilizam o Sistema Push.
Não perca o prazo!
Fique de olho no seu processo.

Capacitação

O papel da Escola de Contas
Vivemos em uma época em que
transparência e controle social
são fomentados e disseminados
na sociedade e nos levam à
obrigatoriedade de exercer nossos
ofícios e demonstrando resultados
de forma transparente e segura.

A

capacitação e o desenvolvimento da equipe
de colaboradores constitui fator crítico para o sucesso
da instituição. Vivemos tempos
de grande volume de informações e facilidade de acesso a elas,
todavia necessário se faz direcionar a instrução para os objetivos
institucionais de curto e médio
prazos. Hoje, com o instituto do
concurso público, os servidores
chegam à administração pública
bastante qualificados, todavia,
isso não garante o preparo necessário para o exercício do cargo
no qual são investidos.
Vivemos em uma época em
que transparência e controle social são fomentados e disseminados na sociedade e nos levam
à obrigatoriedade de exercer
nossos ofícios demonstrando re-

sultados de forma transparente
e segura. A administração pública precisa se profissionalizar,
gerando resultados perceptíveis
à sociedade, que justifiquem sua
existência e manutenção.
Os órgãos de Controle Externo têm, diante da atual crise
política e constantes escândalos
envolvendo desvios de recursos
públicos que trazem prejuízo ao
erário e ineficácia na entrega
de serviços à população, papel
importantíssimo a desempenhar
na fiscalização e coibição de tais
práticas, agora sob um olhar mais
exigente da sociedade.
Para atender a essa demanda
da sociedade, e bem desempenhar
as funções de sua competência
descritas na Carta Magna (art.71)
e expressas também em seu Regimento Interno e demais leis e
normativos relativos à sua atuação,
necessário se faz capacitar os servidores para a excelência na prestação de serviço à sociedade.

Jornal Informe TCM GO
Caderno Especial: Orientar para o Correto Uso do
Dinheiro Público – Escola de Contas do TCM GO
Atividade de janeiro de 2015 a maio de 2016
Encarte do Jornal Informe TCM GO nº 271
Tel.: (62) 3216 - 6204
E-mail: escola@tcm.go.gov.br
www.tcm.go.gov.br/escoladecontas
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Outrossim, os TCs têm, ainda,
o papel pedagógico de orientar
os jurisdicionados ao bom uso
do recurso público, conforme a
legislação determina, e não somente isso, contribuir para a efetividade das políticas públicas
e da prestação de serviços de
qualidade. De nada adianta gastar o recurso público de forma
legal, se, todavia, não se gerar
benefícios à população, se não
houver um planejamento e monitoramento adequados, se não

se garantir os direitos básicos e
a dignidade da pessoa humana.
Assim, a Escola de Contas do
Tribunal de Contas dos Municípios – TCM-GO tem um papel
importantíssimo a desempenhar
na capacitação de seus servidores visando não somente ao
cumprimento dos deveres atribuídos ao Controle Externo pela
Constituição, mas também aos
objetivos de excelência formalizados pelo Planejamento Estratégico do órgão.
A Escola de Contas tem, ainda, que cumprir seu papel pedagógico junto aos jurisdicionados
e fomentar o Controle Social
junto à sociedade, com ações e
objetivos diferentes para cada
segmento.
Vivian Borim
Superindente da Escola
de Contas

...os TCs têm, ainda, o papel pedagógico
de orientar os jurisdicionados ao bom
uso do recurso público, conforme a
legislação determina, e não somente
isso, contribuir para a efetividade das
políticas públicas e da prestação de
serviços de qualidade.

A importância da qualificação de
servidores e gestores municipais

O presidente Honor Cruvinel
nos três anos à frente do TCM
GO tem priorizado o trabalho de
capacitação de gestores, visando
a um adequado desempenho da
gestão pública e à correta prestação de contas, conforme a legislação vigente.

“Uma das nossas metas tem
sido, reiteradamente, investir na
formação para evitar que prefeitos, presidentes de câmaras, gestores cometam erros que levem
à rejeição de suas contas por
essa Corte. E, conforme prevê a
legislação, nessa condição – por
avaliação da Justiça Eleitoral
– os gestores estão sujeitos a
tornarem-se inelegíveis para as
eleições (Lei da Ficha Limpa)”,
explica o conselheiro Honor.
Para melhorar a gestão pública, o presidente Honor Cruvinel
salienta que o Tribunal tem oferecido condições para a capacitação de todos os envolvidos
com a administração pública
municipal. Anualmente, a Corte
destina parte dos seus recursos
para a realização de cursos, encontros, seminários e reuniões
técnicas.

É preciso que o gestor conscientize-se
da importância da Escola de Contas
do TCM GO como referência para ele
adquirir conhecimento, para evitar
problemas com questões técnicas.
Conselheiro Honor Cruvinel
presidente do TCM GO
Agenda Intensa
“Foram 3430 em 2015. Nos
primeiros meses de 2016 já capacitamos 1427 gestores”, contabiliza Cruvinel (veja matérias nas
páginas seguintes). No entanto, o
presidente avalia que a participação dos gestores e agentes políticos nas atividades de capacitação
tem sido abaixo do esperado.
“É preciso que o gestor conscientize-se da importância da

Escola de Contas do TCM GO,
como referência para ele adquirir conhecimento, a fim de
evitar problemas com questões
técnicas”, alerta Honor. O presidente reforça o convite para
que prefeitos, vereadores, gestores, contadores e técnicos de
qualquer área da gestão pública
participem da programação que
a Escola de Contas oferece gratuitamente.

Aproximação com agentes políticos
O TCM GO realizou, nos Encontros Técnicos Regionais em
2015, além dos debates com
todos os gestores, reuniões com
prefeitos, presidentes de Câmaras e vereadores, especialmente.
Os gestores conversaram diretamente com o presidente Honor
Cruvinel, os conselheiros Francisco José Ramos, Joaquim Alves de
Castro Neto e Maria Teresa Garrido Santos. Participaram, também, os procuradores de contas:
José Gustavo Athayde; Fabrício
Motta e Régis Gonçalves Leite e
os técnicos do Tribunal.

Mineiros

Itumbiara

São Luís de Montes Belos

Luziânia

Goianésia

Goiânia
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Capacitação

2016: servidores participam de
atividades nos primeiros meses

Curso

TCM GO realiza curso de gestão de materiais e de patrimônio

Palestrante: Chefe da Divisão de
Patrimônio do TCE PE – Thiago
Valença Parísio

Vice-presidente do TCM GO Joaquim de Castro

Curso

Auditoria Governamental Aplicada
aos Instrumentos de Fiscalização
O objetivo do curso foi orientar
sobre as fases da auditoria governamental, com ênfase nos instrumentos de fiscalização: Auditoria,
Inspeção e Acompanhamento (viINFORME | 24

sita técnica) em Monitoramento.
Ministrado pelo auditor de controle
externo, Rubens Custódio, o curso
foi realizado nos dias 12 e 14.4.16,
para servidores do Tribunal.

Com o objetivo de aprimorar
a cultura da gestão patrimonial, o
TCM GO, por meio da Escola de
Contas, realizou nos dias 7 e 8 de
abril o curso Gestão de Materiais
e de Patrimônio no Serviço Público. O curso foi ministrado pelo
chefe da Divisão de Patrimônio
do TCE PE, Thiago Valença Parísio.
O evento, que aconteceu
no auditório Jaime Câmara, na
Câmara Municipal de Goiânia,
contou com a presença de 180

servidores públicos municipais
responsáveis por adquirir, receber, estocar e distribuir materiais
de consumo de seu órgão ou entidade.
Durante a abertura, o vice-presidente do TCM GO, conselheiro
Joaquim de Castro, e o diretor de
Planejamento e Implementação
de Sistemas, Rodrigo Souza Zanzoni, falaram aos presentes sobre a importância do curso para
a gestão.

Mais ações em 2016
A Escola de Contas realizou, também, este ano (até 17 de maio), as atividades:

Seminário

Curso

Finalizações de Mandatos –
Vedações e Responsabilidades
do Gestor Municipal

Educação Corporativa: Docência no TCM

Com a participação de 1000 gestores em 3 edições, na Câmara Municipal de Goiânia, o seminário foi realizado nos dias
18,19 e 26 de abril/16 e teve como palestrantes os auditores
de controle externo, Mônica Regina Vieira e Petrônio Pires de
Paula. (Veja matéria completa nas páginas 3, 4, 5 e 6).

O curso foi realizado nos dias 4, 5, 11, 12 e 25 de abril e
2 de maio de 2016 e foi ministrado pelas técnicas da Escola
de Contas: Adriana Ferreira, Vívian Borim e Ruth Vilar. Com a
participação de 50 servidores do TCM GO, as técnicas apresentaram reflexões sobre os objetivos e princípios de capacitação
que permeiam a Escola de Contas e o TCM. Instrumentalizaram,
ainda, os servidores com conhecimentos básicos acerca da prática docente e da Andragogia.

Curso
Fiscalização de Contratos de Gestão Celebrados
por Municípios com Organizações Sociais

Palestra
Governança e Gestão em Saúde
Com o objetivo de mapear os problemas de saúde dos
municípios do Estado, a palestra foi ministrada pelo conselheiro substituto Irany de
Carvalho Júnior e pelo auditor
de controle externo, Heitor
Wanussi Amaral de Oliveira
(Foto), no dia 18.3.16. (Veja
matéria na página 7).

O procurador do Estado de Goiás e mestre em Ciências Jurídica e Econômica, Rafael Arruda, ministrou o curso nos dias
12 e 13 maio de 2016, na Escola de Contas.
Outros Cursos realizados
• Formação de Novos Servidores, 17 a 23/3
• A atuação da Secretaria de Licitações e Contratos do TCM
GO, 26/2
• Noções Gerais de Instrumento de Fiscalização do TCM, 9/3

Oficinas
• Secretarias Especializadas, 28 a 31/3
• Padronização de Redação, 12/2
• Noções Práticas de Análise de Contas de Governo (Balanço
Geral), 9/3
• Licitações e Contratos, 26 e 29/2
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Capacitação

Mais de 3.400 mil servidores participam
do programa de capacitação da
Escola de Contas do TCM em 2015

O

“Programa de Capacitação para Servidores
e Jurisdicionados” da
Escola de Contas do TCM GO contou com a participação, em 2015,
de 3.430 servidores municipais
em 71 eventos. Entre as ativida-
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des de formação foram realizados cursos, palestras e encontros,
além das ações de continuidade
do Projeto TCM Portas Abertas, a
execução do Projeto TCM & Legislativo e, ainda, a participação dos
servidores da Corte de Contas em

congressos, seminários e fóruns.
As atividades de treinamento
e aperfeiçoamento foram promovidas pela própria Escola de Contas e, também, por entidades parceiras do Tribunal. Participaram
das atividades agentes políticos

e servidores da maioria dos 246
municípios goianos entre eles:
prefeitos, presidentes de Câmaras,
vereadores, servidores, gestores
técnicos. Os servidores do Tribunal e representantes da sociedade
também foram beneficiados.

Balanço Orçamentário
O curso Balanço Orçamentário e Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a
Pagar, promovido pela Escola de
Contas do Tribunal teve a participação de 100 servidores municipais,no dia 16.10.15.

A abertura foi feita pelo presidente do TCM GO, conselheiro
Honor Cruvinel, e o tema foi
apresentado pelo secretário de
Contas de Governo do TCM GO,
Célio Roberto de Almeida. No
final, foi promovido um debate

com a participação de técnicos
de várias áreas do Tribunal sobre
a disponibilidade de caixa e a
inscrição, pagamento e cancelamento de Restos a Pagar.
Os debatedores foram: Ana
Cecília Leite Veiga, secretária

de Contas Mensais de Gestão;
Ibamar Tavares Júnior, secretário
de Recursos; Rubens Custódio
Pereira Neto e Luiz Eduardo Vieira, auditores de controle externo; e Petrônio Pires de Paula do
Núcleo de Assessoria Especial.

Presidente Honor Cruvinel abre curso no Plenário do TCM

O Balanço Orçamentário evidencia o resultado da execução
orçamentaria, que no caso de déficit pode resultar em
Parecer Prévio pela rejeição das contas de governo. Já o
Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a
Pagar apura o equilíbrio entre as obrigações de despesa e
a disponibilidade de caixa, que no caso de desequilíbrio,
também poderá resultar em Parecer Prévio pela rejeição das
contas de governo. Em ambos os casos são observados os
critérios de relevância e materialidade.
Secretário de Contas de Governo do TCM GO, Célio Roberto de Almeida
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Processo Seletivo Simplificado

S

ervidores públicos das
prefeituras e das câmaras municipais goianas
participaram do curso “Edital
de Processo Seletivo Simplificado(PSS) e suas Contratações
Decorrentes. Realizado pela

Escola de Contas do TCM GO,
o curso foi ministrado pelo
auditor de controle externo e
chefe de divisão da Secretaria
de Atos de Pessoal, Heberte
Rodrigues Pereira.
Os 82 participantes foram capa-

citados para a correta elaboração
de editais de PSS. Foram abordadas as normas para o contrato
por prazo determinado, lei para
contratação por prazo determinado de excepcional interesse
público, contratação de Agentes

FMAS – Prestação de Contas
A prestação de contas dos Fundos Municipais de Assistência Social
(FMAS) – instrumento de captação e
aplicação de recursos para o financiamento de ações na área de assistência social, tendo como base o Plano Plurianual de Assistência Social
do Município – foi o tema do curso
promovido pela Escola de Contas no
dia 2.12.15.
As analistas de controle externo,
Ana Paula Cárcere e Suelaine Ferreira foram as responsáveis pela exposição. Em Goiás, existem 200 FMAS.
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Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias,
elaboração, publicação e encaminhamento ao TCM do edital
de PSS, entre outros. O curso foi
no Plenário do Tribunal, no dia
28.8.15.

TCM & Legislativo: formação
especial para vereadores

V

oltado especialmente
para os parlamentares municipais, o curso
TCM & Legislativo foi implantado em 2015 como mais um mecanismo para fortalecer o papel
de orientador dos agentes públicos.
Com o objetivo de fornecer
orientações sobre o exercício da

função de vereador considerando
que a atividade legislativa envolve elaboração de projetos de lei;
apresentação de emendas parlamentares ao PPA, à LDO e à LOA;
fiscalização da administração pública municipal e o julgamento das
contas do prefeito; o curso reuniu
vereadores em duas edições em
abril e novembro de 2015.

O curso foi ministrado pelo
conselheiro Francisco José Ramos, pelos secretários de controle externo, Lúcia Vânia Firmino e
Célio Roberto de Almeida; pelo
diretor de Planejamento, Rodrigo
Zanzoni; e pelos superintendentes Gustavo Mello Parreira, Viviam Borim e Roberto Coutinho.

Conteúdo programático do curso:
1- Estrutura da Administração Pública Municipal, seus poderes constituídos (Executivo e Legislativo) e o papel do
vereador (desafios, dificuldades e limites);
2- Funções essenciais da vereança:
a) Legislar (Entender o Processo Legislativo),
b) Fiscalizar (Conhecer o Tribunal de Contas dos Municípios e a inter-relação do órgão com as atribuições da
vereança);
3- Fiscalização do orçamento;
4- Possibilidades legais acerca dos subsídios dos agentes públicos;
5- Decisões do TCM GO: tipos, ritos e formas de acompanhamento.
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Servidores do TCM
CONTABILIDADE APLICADA AO CONTROLE EXTERNO
Petrônio Pires de Paula, responsável pela exposição, abordou
os temas: Execução Orçamentária e Financeira, Contabilização e Demonstrações Contá-

A Escola de Contas do TCM
GO realizou o curso de Contabilidade Aplicada ao Controle Externo para servidores do órgão.
O auditor de controle externo,

beis. Durante o ano de 2015,
foram realizadas 4 edições do
curso, cada uma com 20 horas,
em fevereiro, março, agosto e
setembro.

TEMPO DE SERVIÇO E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO
Com o objetivo de fornecer
orientações sobre o sistema de
previdência social, a palestra
esclareceu pontos da Emenda
Constitucional n° 20/1998, que

modifica o Sistema de Previdência Social. A Contagem
de Tempo Fictício do Direito
Adquirido e a Contagem em
Dobro de Férias e Licença

Prêmio também foram temas
apresentados pelo procurador do estado de Goiás, Antônio Flávio de Oliveira. Data:
14/4/15.

DEMONSTRATIVOS DA SAÚDE E DA EDUCAÇÃO
Com o intuito de capacitar
para a certificação correta de
processos relacionados à saúde
e à educação, o curso orientou

os servidores do Tribunal a utilizarem o Sistema de Controle
de Contas Municipais (SICOM)
para a certificação dos índices

de ambas as áreas. As informações foram baseadas no Manual de Demonstrativos Fiscais de
2014 (MDF). Data: 17/04/15

FORMAÇÃO DE LÍDERES
A proposta foi apresentar a criação de valores pessoais e organizacionais, a fim de alcançar a
cultura da liderança. Ministrado pela técnica do TCM, Adriana Ferreira, o curso ocorreu de junho a
dezembro/15, em sete etapas.

INFORME | 30

fazem curso de aprimoramento
do controle externo
TCM GO REALIZA PALESTRA SOBRE “FEEDBACK”
A palestra “Feedback: Ferramenta para Construção de
Equipes” teve como objetivos
apresentar as técnicas de dar e
receber feedback de forma assertiva; melhorar a competência interpessoal, o trabalho em
equipe, a qualidade de vida e o

clima organizacional.
Na exposição do tema, para
as 3 turmas de servidores, foram abordados: a gestão do conhecimento; o diferencial competitivo; e o desenvolvimento
do próprio talento. Foram apresentados vídeos motivacionais e

desenvolvido trabalho em grupo.
A palestra foi realizada nos dias
2, 3 e 4/3/15, no auditório da
Câmara Municipal de Goiânia,
com a participação de 300 servidores do Tribunal. As palestrantes foram as professoras Poliana
Landim e Telma Vilela.

ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO NO ÂMBITO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS
Com objetivo de fornecer
orientações sobre a aplicabilidade do instituto da prescrição
aos processos afetos ao cenário

do Controle Externo. A conselheira substituta do TCE GO, Heloísa Helena Godinho, abordou
as diversas funções de controle

e esclareceu, ainda, a pluralidade das correntes de prescrição
a serem seguidas no âmbito do
controle externo. Data: 28.5.15.

AS NOVAS MODALIDADES DE PARCERIA PARA O TERCEIRO SETOR
O instrutor Rafael Arruda,
procurador do estado, falou
sobre as contratações no setor
público; os termos de parceria,

de colaboração e de fomento;
e os aspectos gerais da Lei n°
13.019/14.
O objetivo foi o de escla-

recer pontos do novo marco
regulatório para as parcerias
com o Terceiro Setor. O curso
foi realizado no dia 20.3.15.

Tribunal. Teve como instrutor
o auditor de controle externo, Thiago Fagury de Sá, que
explicou sobre a importância
do Scrum na gestão pública.
“Quando há mudanças de ce-

nários devemos nos adaptar
muito rápido e é nesse cenário
que a Scrum tem papel fundamental porque proporciona
agilidade e transparência para
equipes de trabalho”.

SCRUM
Para apresentar as atribuições da ferramenta Scrum –
usada para gerenciar equipes
no desenvolvimento de trabalhos complexos –, o curso foi
realizado para os servidores do
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Roda de conversa: servidores
do TCM debatem temas diversos
Educação Transformadora - O primeiro tema foi ministrado
pelo diretor do SENAI, Marcos Antônio Siqueira, que falou sobre a
experiência da instituição. (16.10.15).

Auditoria Governamental e Controle Interno
As palestras foram ministradas pelos servidores do TCM GO, Pedro
Maranhão e Ricardo Sartori, da Secretaria de Fiscalização. Controle
Interno e Gestão Pública; Processo na Atuação Investigatória; Corrupção e Contratações Públicas foram alguns dos temas discutidos.
(29.10.15).

Desenvolvimento do Potencial Humano e Liderança
Os expositores Augusto César de Castro e Paulo S. Taíra, assessores de planejamento do TRE, apresentaram reflexões sobre como
alcançar resultados significativos promovendo o alinhamento entre
objetivos pessoais e organizacionais. (13.11.15).

Gestão de Excelência
Os palestrantes do Exército Brasileiro: Coronel Eumar B. Damasceno e Coronel de Infantaria Mauro Fialho de L. e Souza relataram
experiência de ações de liderança para estimular motivação e comprometimento dos integrantes das instituições. (24.11.15).

TCM GO E SEBRAE PROMOVEM PALESTRA SOBRE A LEI
COMPLEMENTAR N°123/06 E SUA REPERCUSSÃO NAS CONTAS
A palestra teve a participação de 140 servidores municipais e do Tribunal e foi ministrada pelo consultor do Sebrae, Luís César Pivovar, no Plenário do TCM GO e na Escola de Contas. Foi realizado nos dias 24 e 25.3.15.

Temas abordados
55 As compras governamentais dos pequenos negócios após a alteração da Lei Complementar n° 123/06;
55 A obrigatoriedade dos benefícios aos pequenos negócios segundo a Lei n° 8.666/93;
55 Participação exclusiva dos pequenos negócios nos itens da licitação de até R$ 80 mil reais;
55 Subcontratação dos pequenos negócios nas licitações públicas;
55 Cotas reservadas obrigatórias de até 25% das compras; e
55 O benefício aplicado a pequenos negócios locais.
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XXVIII Congresso Nacional
dos Tribunais de Contas do Brasil

Conselheiro Valdecir Pascoal, presidente da ATRICON e Conselheiro Honor
Cruvinel, presidente do TCM GO

Participaram, representando o
Tribunal de Contas dos Municípios
do Estado de Goiás, do XXVIII
Congresso Nacional dos Tribunais
de Contas do Brasil o presidente
do TCM GO, conselheiro Honor
Cruvinel; os conselheiros Maria
Teresa Garrido Santos e Joaquim

Alves de Castro Neto; o conselheiro substituto Vasco Cícero A. Jambo e Irany de Carvalho Júnior e o
auditor de controle externo Petrônio Pires de Paula. O evento foi
realizado em Recife(PE), nos dias
1, 2, 3 e 4 /12/15, com o tema
“Governança Pública e Combate

Conselheira Maria Teresa, conselheiro substituto Irany de Carvalho,
conselheiro Joaquim de Castro e conselheiro substituto Vasco Jambo,
participaram do Congresso

à Corrupção: o que a sociedade
espera dos Tribunais de Contas?”.
No final, os 600 representantes de todos os estados brasileiros presentes no congresso aprovaram a “Declaração de Recife”,
documento que defende a criação
do Conselho Nacional dos Tribu-

nais de Contas como órgão regulador das atividades das cortes
de contas brasileiras, entre outras
estratégias.
O XXVIII Congresso foi promovido pelas entidades: Atricon,
IRB, Abracom, Audicon e o CCOR
e o TCE-PE.

TCM GO participa do Congresso Brasileiro de Direito Administrativo

O

Instituto Brasileiro de
Direito Administrativo
(IBDA) realizou, entre
21 e 23 de outubro de 2015, no
Centro de Convenções de Goiânia,
a XXIX edição do Congresso Brasileiro de Direito Administrativo.
O tema central do evento foi
Administração Pública: desafios
para a transparência, probidade e desenvolvimento. Assuntos

como a atuação do Ministério
Público, Poder Judiciário e Tribunais de Contas nas diversas etapas da contratação, concurso público, terceirização e a eficiência
na gestão pública, administração
pública no século XXI, licitação e
o regime diferenciado para MPEs
foram abordados nos três dias
de debates.
O coordenador científico do

evento, Fabrício Motta, destacou que probidade e transparência devem ser valores
comuns e essenciais. “Além da
luta contra a corrupção, é essencial combater a ineficiência
da administração pública”; afirmou Motta. Também participaram do congresso o conselheiro
Joaquim Alves de Castro Neto e
servidores do TCM GO.

O corrupto é um genocida. A corrupção e improbidade
corroem mentes, destroem sonhos. Desviam os
recursos necessários para construir uma sociedade
justa, livre e solidária.
Fabrício Motta – Procurador-geral do Ministério Público de
Contas junto ao TCM GO
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Preparar servidores para
uma nova realidade
Formar Líderes é preparar os
servidores para uma nova realidade, uma visão de futuro inovadora
e que seja compartilhada, disseminada e internalizada por todos.
A Formação de Líderes não
visa apenas mudar ou transformar, pois isto leva a uma ideia de
mudar de forma aparente, então
a proposta é criar um conjunto
renovado de valores pessoais e
organizacionais que sejam a base
para a cultura da liderança.
Esse processo inovador só
acontece através da aprendizagem, da renovação dos modelos
mentais, levando a novas formas
de solucionar os desafios e de
criar uma nova convivência entre
as pessoas.

Desenvolver as competências
do processo conversacional, do
trabalho em equipe, de liderar a si
mesmo e da inteligência emocional são essenciais para o desenvolvimento dos líderes.
A liderança é a competência
que mais influencia nos resultados das organizações.
Líderes no setor público precisam saber mobilizar as pessoas por meio de valores e visões;
inspirá-las e fazer convergir seus
esforços para uma causa comum.
Conviver com a diversidade e
complexidade de contextos, onde
processos, produtos, serviços e
pessoas se misturam, exige dos
líderes nas organizações públicas
as competências para liderar es-

*Adriana Ferreira - Auditora de Controle Externo do TCM GO da equipe da Escola de Contas

ses fatores com muita sabedoria.
Dentro desse contexto a liderança
é a característica que se espera de
todos os agentes dentro da orga-

nização, no aproveitamento pleno da criatividade do grupo a ele
subordinado, de modo a alcançar
a satisfação de todos. *

OS SERVIDORES DO TRIBUNAL PARTICIPARAM TAMBÉM EM 2015:
Eventos

Cursos e oficinas

• 4º Congresso Goiano de Direito Previdenciário

• Auditoria de Tecnologia da Informação

• III SINCASP - Simpósio Nacional de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público

• Introdução ao Gerenciamento de Projetos no Setor Público

• II Seminário Internacional de Controle Externo

• Análise de Dados Aplicada ao Controle

• Seminário Nacional de Gestão por Competência: A Construção de
um Novo Modelo de Gestão Estratégica de Pessoas

• Controle Externo da Gestão Ambiental Pública: Fundamentos

• Seminário Gestão Integrada de Resíduos Sólidos Urbanos
• XV Congresso Nacional da Associação Nacional de Entidades de Previdência dos Estados e Municípios
• 8º Fórum Brasileiro de Controle Interno e Auditoria da Administração
Pública

• Elaboração de Edital e Termo de Referência

• Avaliação de Controles Internos
• Regime Diferenciado de Contratações Públicas
• Educação Financeira: Orçamento Pessoal e Familiar
• Elaboração de Ementas Jurisprudenciais
• Oficina Dialógica Tomada de Contas Especial

• Seminário Resíduos de Saúde

• Introdução à EaD

• 13º Fórum Brasileiro de Contratação & Gestão Pública

• Supreme Audit Institutions

• Seminário Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos

• Excel
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PORTAS ABERTAS À SOCIEDADE

O projeto TCM Portas Abertas recebeu estudantes dos cursos de Direito em duas edições
em 2015. O objetivo é orientar
a sociedade sobre a fiscalização
dos gastos públicos e fortalecer
o controle social.

Durante a visita, os estudantes da Faculdade Alfa e Universidade Salgado de Oliveira assistiram às palestras: O Sistema
de Controle Externo no Brasil:
o papel do TCM e das Câmaras
Municipais; A competência do

Ministério Público de Contas e
a Lei de Acesso a Informação.
O TCM Portas Abertas é realizado pelo Tribunal há 3 anos
e é aberto para a participação
de todos os segmentos da sociedade.

As visitas podem ser pré-agendadas na Escola de
Contas do TCM GO.
E-mail: escola@tcm.go.gov.br
Fone: (62) 3216 6264.

EM 2016, MAIS VISITAS....

Para o coordenador do
curso de direito da Faculdade ALFA, Diogo Bernardino
Pereira, o TCM Portas Abertas foi de vital importância

para que os acadêmicos pudessem conhecer a estrutura
do TCM, e, assim, terem uma
visão mais ampla do órgão.
Os alunos do curso de Direito

da Faculdade ALFA visitaram
o TCM GO no dia 16.03.16.
Os 32 universitários assistiram às palestras e tiveram, ainda, a oportunidade

de conhecer a estrutura do
Tribunal e o trabalho desenvolvido para fiscalizar as
contas dos 246 municípios
goianos.
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FINALIZAÇÃO DOS MANDATOS
VEDAÇÕES E RESPONSABILIDADES DO GESTOR MUNICIPAL

FIQUE ATENTO
A cartilha está disponível para
download junto ao site do Tribunal: www.tcm.go.gov.br

