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MENSAGEM DO PRESIDENTE
Após quatro anos de mandato, nos preparamos para viver mais uma transição
de agentes e gestores públicos, por força das eleições municipais.
E neste momento ímpar da Administração Municipal brasileira, o papel constitucional do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás assume condições de inigualável relevância, haja vista ser primordial contribuir para a ocorrência de uma transição sem percalços, preservando a continuidade, regularidade e
efetividade da prestação dos serviços públicos em benefício da sociedade.
Serão 246 novos mandatos de Prefeitos, e muitos destes em primeiro contato
com o serviço público, bem como centenas de vereadores que iniciarão sua legislatura e, por conseguinte, sua relação de parceria com esta Corte de Contas.
Aos Prefeitos iniciantes ou em novo mandato, nosso respeito e admiração por
abraçarem tão nobre e importante função, responsável pelo bem-estar social mediante a adoção das melhores práticas de gestão aplicadas ao setor público, para
as quais o TCM poderá servi-los em seu papel orientativo e de controle.
Aos vereadores, nossos cumprimentos pelo êxito nas eleições, ao tempo em
que ressaltamos a nobilíssima e imperiosa tarefa constitucional das Câmaras Municipais, qual seja: o Processo Legislativo (elaboração, discussão e aprovação de
novas Leis Municipais) e o exercício de Controle Externo, com o auxílio do TCM,
na fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do
Município.
Por fim, desejamos que esta publicação seja fonte de informações e orientações que subsidiem os atos para uma conclusão regular da atual gestão, evitando
transtornos futuros aos que saem, bem como para o início das novas administrações que certamente se farão exitosas para o bem da sociedade.

Honor Cruvinel de Oliveira
Conselheiro Presidente
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Assim sendo, registramos nossos agradecimentos ao Tribunal de Contas do
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do Estado de Santa Catarina pelo apoio disponibilizado em seus materiais publicados.
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1 - APRESENTAÇÃO
Esta publicação, instituída com o objetivo de subsidiar orientações e informações primordiais aos agentes e gestores públicos que encerram ou iniciam seus
mandatos, por força das eleições municipais de 2016, se apresenta estruturado
sob o seguinte enfoque:
• Inicialmente, apresenta o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de
Goiás;
• Em seguida, as tratativas sobre o processo de transição de governos, bem
como os pontos de atenção para as providências iniciais dos novos gestores
públicos;
• Ressalta a importância do Controle Interno municipal e orienta sobre o Planejamento Governamental (PPA, LDO e LOA), haja vista a primordial relevância
de ambos os temas;
• Explicita o processo de prestação de contas junto ao TCMGO, obrigação
constitucional dos jurisdicionados;
• Aborda a transmissão de cargos nas Câmaras Municipais e, por fim;
• Elenca as principais ilegalidades praticadas por ex-gestores, nas transições
de governo.
Assim sendo, trazemos ao conhecimento do leitor uma gama de informações
estruturadas racionalmente em capítulos, facilitando-lhe o entendimento de como
proceder ou participar de uma transição de gestão onde se privilegia a construção
de um novo mandato alicerçado em equipe de qualidade, no planejamento governamental, e ainda em providências iniciais que certamente resultarão em êxito
nesta nova gestão.
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2 - CONHECENDO O TRIBUNAL DE CONTAS
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS
O TRIBUNAL
O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás TCMGO foi criado no
governo de Irapuan Costa Júnior, pela Lei 8.338, de 18 de novembro de 1977, sob
a denominação de Conselho de Contas dos Municípios do Estado de Goiás.
É um órgão autônomo de origem Constitucional, integrante da estrutura organizacional do Estado sem qualquer subordinação aos Poderes, exercendo o papel de
auxiliar as Câmaras Municipais no Controle Externo dos órgãos e entidades dos
246 Municípios do Estado, por meio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.
De acordo com a Lei Orgânica Nº 15.958/07 e seu Regimento Interno, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás possui a seguinte estrutura organizacional básica:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tribunal Pleno;
Primeira e Segunda Câmaras;
Presidência;
Vice-Presidência;
Corregedoria-Geral;
Ouvidoria;
Conselheiros;
Conselheiros-Substitutos;
Secretarias de Controle Externo;
Ministério Público de Contas;
Núcleo de Assessoramento Especial;
Diretoria de Planejamento e Implementação de Sistema;
Superintendências;
Divisões;
Setores.
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FISCALIZAÇÃO DOS JURISDICIONADOS
Para fins de operacionalização das ações fiscalizatórias de controle inerentes
à verificação da boa e regular aplicação dos recursos públicos, o TCMGO efetua a
distribuição dos Municípios em 6 (seis) regiões com seu respectivo Conselheiro
Diretor, alternados anualmente mediante Decisão Normativa. Para o exercício de
2016, a distribuição dos fiscalizados se apresenta da seguinte forma:
• 1ª Região: Cons. Francisco Ramos
• 2ª Região: Cons. Sebastião Monteiro
• 3ª Região: Cons. Nilo Resende
• 4ª Região: Cons. Joaquim de Castro
• 5ª Região: Consª. Maria Teresa Fernandes Garrido
• 6ª Região: Cons. Daniel Goulart
OBS: Quadro contendo os municípios de cada região encontra-se no anexo
desta publicação.

COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL PLENO
O Tribunal Pleno é composto por 7 (sete) Conselheiros, quatro escolhidos pela
Assembleia Legislativa e 3 (três) pelo Governador do Estado, com aprovação da
Assembleia, sendo dois alternadamente indicados pelo Tribunal dentre Conselheiros Substitutos e Membros do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal.
Além dos Conselheiros, o Tribunal conta com a participação de três Auditores,
também denominados Conselheiros Substitutos, nomeados após aprovação em
concurso público de provas e títulos que, além de atuarem como relatores de processos, são convocados para substituir os Conselheiros por ocasião de férias,
licenças e outros afastamentos legais.
O Tribunal Pleno também conta com a participação do Procurador Geral de
Contas, representante do Ministério Público de Contas, dotado de autonomia e
independência funcional, com a finalidade principal de promover a defesa da
ordem jurídica.
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FUNCIONAMENTO DO TRIBUNAL PLENO
As sessões do Tribunal Pleno são classificadas como ordinárias, extraordinárias, técnico-administrativas e especiais e somente poderão ser abertas, exceto as
especiais, para as quais não há exigência de quorum, com a presença de quatro
Conselheiros ou Conselheiros Substitutos regularmente convocados, excluído o
Presidente.
O Tribunal Pleno se reunirá ordinariamente durante o ano civil, às quartas
feiras, exceto nos períodos das férias coletivas nos meses de janeiro e julho, bem
como no recesso de 22 de dezembro a 06 de janeiro, e, extraordinariamente,
sempre que se fizer necessário.
As matérias de competência privativa do Tribunal Pleno estão previstas no
artigo 9º do Regimento Interno do TCMGO, dentre as quais destacamos: emissão
de parecer prévio sobre as contas de governo prestadas anualmente pelos Chefes
do Poder Executivo dos Municípios; decidir sobre denúncia e representação, realização de auditoria e inspeção complexa nos Municípios, medidas cautelares e
recursos em geral.

Procurador
Cons. Daniel Goulart

Presidente
Honor Cruvinel

Cons. Joaquim de Castro

Cons. Nilo Resende
Cons. Francisco Ramos
Cons. Sebastião Monteiro
Consª. Maria Teresa

Secretário
C.S. Vasco Jambo

TRIBUNAL
PLENO

Composição em 2016

OBS: Cons. = Conselheiro Titular
C.S. = Conselheiro Substituto
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C.S. Maurício Azevedo
C.S. Irany de Carvalho

COMPOSIÇÃO DAS CÂMARAS
A Primeira e Segunda Câmaras serão compostas por 03 (três) Membros (Conselheiros Titulares), incluído o seu Presidente, além da participação de Conselheiros
Substitutos e presença obrigatória de um membro do Ministério Público de Contas.
Ato normativo do Tribunal regulamentará, anualmente, a composição das Câmaras.

FUNCIONAMENTO DAS CÂMARAS
As Câmaras são presididas, respectivamente, pelo Vice-Presidente do Tribunal e
pelo Conselheiro mais antigo no exercício do cargo, designados pelo Presidente, na
mesma sessão de eleição dos dirigentes do Tribunal.
Na hipótese do Vice-Presidente suceder o Presidente do Tribunal, assumirá a
Presidência da Primeira Câmara o Conselheiro mais antigo no exercício do cargo,
entre os que dela fizerem parte. O Presidente de cada Câmara será substituído, em
suas ausências e impedimentos, pelo Conselheiro mais antigo no exercício do cargo,
entre os que dela fizerem parte.
As sessões ordinárias da Primeira Câmara realizar-se-ão às terças-feiras, com
início às 14h30min (quatorze horas e trinta minutos) e as sessões ordinárias da Segunda Câmara realizar-se-ão às quintas-feiras, com início às 9h (nove horas). As Câmaras
se reunirão durante todo o ano civil, exceto nos períodos das férias coletivas nos
meses de janeiro e julho, bem como no recesso de 22 de dezembro a 06 de janeiro.
As matérias de competência privativa das Câmaras estão previstas no artigo 22
do Regimento Interno do TCMGO, dentre as quais destacamos: julgamento das
contas de gestores e administradores municipais; registro da legalidade dos atos de
admissão de pessoal, aposentadorias e pensões; legalidade de licitações e procedimentos de inexigibilidade e dispensa, bem como dos contratos deles decorrentes, etc.
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS JUNTO AO TCMGO (MPC)
O Ministério Público de Contas é instituição permanente, essencial à atividade
de Controle Externo da administração pública, com atuação junto ao Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado de Goiás, incumbindo-lhe a defesa da ordem
jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis
e da fiel observância da Constituição e das leis, nos moldes fixados pelo artigo 130
da Constituição Federal e disposições constantes da Lei n. 15.958, de 18 de janeiro de 2007.
São princípios institucionais do Ministério Público de Contas: a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional, nos moldes da Constituição Federal,
Constituição Estadual e Lei Orgânica do Ministério Público Estadual.
Compõe-se de 04 (quatro) Procuradores de Contas, nomeados pelo Governador do Estado, entre brasileiros, bacharéis em Direito, aprovados em concurso
público de provas e títulos, realizado e homologado pelo Tribunal, observada a
ordem de classificação.
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ATRIBUIÇÕES DO MPC
I – promover a defesa da ordem jurídica, requerendo perante o Tribunal de
Contas dos Municípios as medidas de interesse da Justiça, da Administração e do
Erário;
II – comparecer às sessões do Tribunal e dizer de direito, verbalmente ou por
escrito, em todos os assuntos sujeitos à decisão do Tribunal, sendo obrigatória sua
audiência nos processos de tomada ou prestação de contas, denúncias e representações, auditorias e inspeções, assim como nos concernentes aos atos de
admissão de pessoal, contratos, convênios e concessões de aposentadorias e
pensões;
III – interpor os recursos permitidos em lei;
IV – promover junto à Procuradoria-Geral da Justiça e Procuradoria Geral do
Estado, as medidas previstas neste Regimento, remetendo-lhes a documentação
e instruções necessárias;
V – requisitar informações, documentos e processos juntos às autoridades municipais, bem como dos órgãos e entidades da administração direta e indireta;
VI – requerer, em sessão, a vista de autos em mesa, ficando a discussão da
matéria suspensa até seu pronunciamento, na forma prevista no Regimento Interno do Tribunal;
VII – gozar de imunidade pelas opiniões que externar ou pelo teor de suas manifestações processuais ou procedimentais, nos moldes de sua independência
funcional;
VIII – requerer ao Relator, antes de emitir seu parecer, qualquer providência
ordenatória dos autos que lhe pareça indispensável à melhor instrução da matéria,
bem como informações complementares ou elucidativas que entender conveniente;
IX – manifestar–se somente após instrução conclusiva das unidades administrativas competentes;
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X – ter nova oitiva nos expedientes sujeitos à sua análise caso tenham sido
juntados novos documentos, alegações ou instruções processuais;
XI – elaborar normas regulamentares internas;
XII – tomar assento, nas sessões do Tribunal, à direita do Presidente do Tribunal ou da Câmara;
XIII – ter acesso a todos os documentos, registros ou dados, inclusive eletrônicos, relativos à atividade de Controle Externo do Tribunal de Contas ou daquele
realizado pela administração pública;
XIV – representar a outros órgãos ministeriais ou entidades responsáveis pela
apuração ou adoção de medidas administrativas ou judiciais, encaminhando cópia
das peças necessárias a este fim;
XV – ter ciência das decisões judiciais definitivas ou liminares comunicadas ao
Tribunal de Contas que interfiram no exame ou na execução das deliberações das
Câmaras ou do Plenário, referentes aos feitos de sua atribuição;
XVI – exercer outras funções que lhe forem conferidas desde que compatíveis
com sua finalidade.
Cabe destacar ainda, sobre o MPC, que:
• Nos processos em que deva intervir, a falta de manifestação do Ministério
Público implica em nulidade absoluta do processo a partir do momento em que
deveria ter–se pronunciado; e
• A manifestação posterior do Ministério Público sana a nulidade do processo,
se ocorrer antes da decisão definitiva de mérito do Tribunal, nas hipóteses em que
expressamente anuir aos atos praticados anteriormente ao seu pronunciamento.
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ESCOLA DE CONTAS
A Escola de Contas é uma escola de governo, do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás – TCMGO, que oferece capacitação e aperfeiçoamento
em Administração Pública a agentes políticos municipais, servidores públicos municipais, servidores públicos e membros do TCMGO, servidores públicos de instituições parceiras e sociedade organizada.
As ações educacionais são instrumentalizadas por meio de treinamentos pontuais, em geral de curta duração, encontros técnicos, em turmas abertas e fechadas, nas modalidades à distância ou presencial.
Os cursos realizados pela Escola de Contas do TCMGO são direcionados para:
• membros e servidores da Corte de Contas;
• agentes políticos (Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores), gestores municipais e servidores públicos municipais;
• controladores sociais (saúde, educação, assistência social e criança e
adolescente).

ESCOLA
DE CONTAS
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AÇÕES EDUCACIONAIS
As ações educacionais são agrupadas por objetivos e público-alvo comuns em
programas educacionais conforme apresentados a seguir:
1. Programa de Aperfeiçoamento da Gestão Pública: Este programa tem
como alvo os servidores públicos municipais com o objetivo de apresentar práticas
fundamentadas para a melhoria dos atos da gestão pública bem como a aplicação
e operacionalização de normas, procedimentos e sistemas do Tribunal, da correta
instrução e tramitação de processos, e a maior efetividade da gestão dos recursos
públicos. Algumas ações realizadas:
• Encontros Técnicos Regionais;
• Formação de Controladores Internos;
• Orientações Básicas da Administração de Pessoal - Foco no RH;
• Elaboração de Editais de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia;
• Contratação de serviços advocatícios e contábeis;
• Lei complementar 147/14;
• PPA, LDO e LOA;
• Capacitação dos Secretários de Saúde: Prestação de Contas da Saúde;
• Limpeza Urbana.
2. Programa de Auxílio ao Legislativo: Este programa destina-se aos Vereadores e Assessores Parlamentares com o objetivo de executar ações que auxiliem
o julgamento das contas dos gestores municipais. Algumas ações que são realizadas com esse foco:
• Análise das Contas Municipais;
• Diárias e Revisão Anual (Orientações Gerais);
• TCM e Legislativo Municipal;
• Encontros Regionais: Oficinas sobre os Subsídios, Recolhimento Previdenciário e Base de Cálculo.
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3. Programa de Ampliação da Atuação do Controle Social: Este programa
destina-se aos Controladores Sociais com o objetivo de proporcionar informações
e orientações sobre as formas e mecanismos de controle das ações do governo, o
direito à informação, e as prerrogativas que permitam aos cidadãos participar da
gestão pública, de modo a contribuir para a correta aplicação do dinheiro público.
Alguns cursos desenvolvidos são:
• Capacitação de Conselheiros de Saúde: Avaliação das Contas do Fundo
Municipal de Saúde;
• Capacitação de Conselheiros Municipais;
• TCM Portas Abertas (apresentação do TCMGO à sociedade).
4. Programa de Aprimoramento Estratégico dos Membros da Corte de
Contas: possibilita o acesso a novas informações e o intercâmbio de ideias. As
ações de capacitação são realizadas por meio de Congresso de Controle Externo,
Encontros Técnicos dos Tribunais de Contas, dentre outros.
5. Programa de Formação Inicial e Continuada para Servidores do
TCMGO: proporciona o constante desenvolvimento especializado do servidor do
TCMGO. São realizados cursos de aprimoramento em auditoria, contabilidade,
direito, estatística e matemática, linguística, tecnologia da informação, administração pública.
6. Programa de Inovação e Ampliação dos Conhecimentos para Servidores do TCMGO: amplia os conhecimentos dos servidores proporcionando a inovação dos trabalhos realizados no TCMGO. São desenvolvidos seminários, congressos, fóruns e apresentações de trabalhos científicos.
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Portal da Escola de Contas
As informações sobre as ações educacionais da Escola de Contas podem ser
acompanhadas por intermédio de seu Portal na Internet:
http://www.tcm.go.gov.br/escolatcm

Inscrições e Certificados
As inscrições são realizadas pelo Sistema Sophos, sistema de gestão educacional
da Escola de Contas, disponível no endereço eletrônico:
http://tcm.go.gov.br/sophos/

SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL DO TCMGO

Portal da Escola de Contas: http://www.tcm.go.gov.br/escolatcm
E-mail: escola@tcm.go.gov.br
Telefone: (62) 3216-6204
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ATRIBUIÇÕES DO TCMGO
As atribuições do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás estão
previstas nos artigos 79, 80, 81 e 82, da Constituição do Estado, bem como no
artigo 1º da Lei Orgânica do TCMGO (Lei Estadual nº 15.985/2007). Entre elas,
destacam-se:
• Emitir de parecer prévio sobre as contas do Chefe do Poder Executivo (Prefeito), aqui entendida como CONTAS DE GOVERNO;
• Julgar as contas dos gestores e/ou demais administradores ou responsáveis
por dinheiros, bens e valores públicos pertencentes ao Município, tratadas como
CONTAS DE GESTÃO;
• Realizar inspeções, auditorias e visitas técnicas aos Municípios para acompanhamento, monitoramento e controle de legalidade dos atos de gestão;
• Expedir medidas cautelares, em caso de urgência, de fundado receio de
grave lesão ao erário ou a direito alheio, determinando, entre outras providências,
o afastamento do responsável, a suspensão do ato ou do procedimento impugnado, até que o Tribunal decida sobre o mérito da questão suscitada;
• Apreciar, para fins de registro, a legalidade dos atos relativos a admissão e
contratação de pessoal e concessivos de aposentadorias e pensões;
• Aplicar aos administradores ou responsáveis as sanções previstas em lei,
entre estas a imputação de débito àqueles que derem causa a perda, extravio ou
outra irregularidade de que resulte dano ao erário municipal.
• Disponibilizar para a Justiça Eleitoral a relação dos que tiverem suas contas
relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade
insanável e por decisão irrecorrível, para as eleições que se realizarem nos oito
anos seguintes, contados a partir da data da decisão.
Ao Tribunal, no âmbito de sua competência e jurisdição, assiste o poder normativo e regulamentar, podendo, em consequência, expedir normas e regulamentos sobre matérias de suas atribuições e sobre a organização dos processos que
lhe devem ser submetidos, obrigando ao seu cumprimento, sob pena de responsabilidade.
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A FISCALIZAÇÃO (CONTROLE EXTERNO E INTERNO) DOS MUNICÍPIOS
A Constituição Federal estabelece que a fiscalização dos Municípios deverá
ser exercida pelo Poder Legislativo municipal, mediante Controle Externo, e pelos
Sistemas de Controle Interno de cada poder (Executivo e Legislativo), no âmbito
municipal.
Assim sendo, o exercício do ato fiscalizatório constitucional de controle externo
é de competência das Câmaras Municipais, a ser exercido com o auxílio do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás.
Cabe ressaltar que os Sistemas de Controle Externo e Interno, em cumprimento à Carta Constitucional, devem trabalhar subsidiariamente e complementarmente, para a consecução de seus objetivos.
Sendo assim, o TCMGO busca promover a integração, orientação e suporte ao
Controle Interno Municipal para que, em parceria, ambos os sistemas possam
resultar em maior efetividade nos serviços prestados quanto à gestão dos recursos
públicos.
APRECIAÇÃO E JULGAMENTO DE CONTAS
Quanto à prestação de contas, compete ao Tribunal de Contas dos Municípios
do Estado de Goiás emitir PARECER PRÉVIO sobre as contas anuais do Município
(Contas de Governo), as quais devem ser apresentadas à Corte no prazo de sessenta dias contados a partir da abertura da sessão legislativa (Art. 77, Inc. X, Constituição Estadual).
O conteúdo deste PARECER PRÉVIO, exarado oficialmente pelo TCMGO com
base nas análises das contas do Chefe de Governo (Prefeito), contempla a apreciação das contas do Prefeito após um ano (exercício financeiro) de mandato. Referido Parecer será encaminhado ao Chefe do Poder Legislativo Municipal, que
deverá promover sessão especial de julgamento das contas do Prefeito, para o
qual o Parecer Prévio do TCMGO é peça basilar na formação do juízo dos vereadores, a ser procedido na casa legislativa.
Caso haja necessidade de detalhamento ou explicações sobre o conteúdo do
Parecer Prévio sobre as Contas de Governo, os vereadores poderão procurar o
TCMGO para melhor interpretação e entendimento das informações contidas no
Parecer, visando formar sua opinião para o exercício do julgamento das contas do
Chefe do Poder Executivo.
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Cabe ressaltar o que dispõe a Constituição Estadual em seu art. 79, § 2º:

§ 2° Somente por decisão de dois terços dos membros da Câmara
Municipal deixará de prevalecer o parecer prévio, emitido pelo Tribunal de Contas dos Municípios, sobre as contas anuais do Prefeito.

Assim sendo, a manifestação do TCMGO sobre as CONTAS DE GOVERNO,
mediante PARECER PRÉVIO, somente deixará de prevalecer com o julgamento
pela Câmara Municipal com quórum qualificado de 2/3 dos vereadores.
Quando a prestação de contas se referir às contas anuais de GESTÃO, prestadas por GESTOR (ordenador das despesas) formalmente designado pelo Chefe
do Poder, o julgamento de contas é da competência própria do Tribunal de Contas,
podendo julgá-las regulares, regulares com ressalva ou irregulares.
Quando julgadas irregulares as contas, o Tribunal poderá imputar débito (valor
a ser ressarcido ao erário) caso constatadas irregularidades que acarretem lesão
ao erário municipal, bem como aplicar multas ao responsável por inobservância à
dispositivos legais, e ainda por descumprimento de atos normativos e/ou determinações do TCMGO.
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SISTEMAS INFORMATIZADOS E PORTAIS ELETRÔNICOS
O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás disponibiliza diversos
portais eletrônicos em seu site oficial na internet (www.tcm.go.gov.br) visando promover a interatividade entre a Corte e seus jurisdicionados, bem como com a
sociedade.
Dentre estes, podemos destacar:
• Analisador WEB (prestação de contas eletrônicas dos jurisdicionados);
• Portal do Cidadão (informações para o controle social);
• Portal dos Jurisdicionados (informações relevantes aos jurisdicionados);
• Diário Oficial de Contas (publicações oficiais do TCMGO);
• Portal do Controlador Interno (interação e suporte às ações do Sistema de Controle Interno);
• Portal Perfil Governança Pública;
• Portal para Emissão de Certidões do TCMGO;
• Portal da Escola de Contas (cursos e capacitações);
• Portal dos Grupos Técnicos (suporte técnico aos contadores, profissionais de Sistemas de Informações e Controladores Internos dos jurisdicionados);
• Portal do Planejamento Estratégico do TCMGO (plano estratégico e objetivos institucionais da Corte);
• Portal do Ministério Público de Contas (informações institucionais do MPC);
• Portal IEGM (Índice de Efetividade da Gestão Municipal);
• Portal da Ouvidoria do TCMGO (denúncias, elogios, reclamações ao TCMGO);
• Portal da Corregedoria do TCMGO (atos de correição às ações do TCMGO e de
seus servidores).
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INSTRUMENTOS DE CONSULTAS AO TCMGO
O site do Tribunal de Contas na Internet permite consultas sobre diversos
assuntos de interesse das respectivas autoridades municipais e da sociedade,
como:
• O acompanhamento de processos — possível também através do Sistema
“PUSH”, que permite ao interessado receber automaticamente os eventos na
tramitação processual, mediante simples cadastramento. O sistema PUSH fica
localizado na página inicial do Diário Oficial de Contas.
• As pautas das sessões das Câmaras e do Tribunal Pleno, no menu “serviços”;
• As normas e os regulamentos do Tribunal de Contas, no menu “Legislação”.
Através deste canal o interessado pode acessar toda coletânea legislativa pertinente à atuação do Tribunal de Contas, incluído a Lei Orgânica e Regimento Interno desta Corte, bem como os diversos normativos expedidos pelo TCMGO que
estabelecem critérios, procedimentos e orientações aos jurisdicionados.
• As decisões em consultas — entendimento e orientação sobre matérias de
competência do Tribunal de Contas, também localizadas no menu “Legislação”.
Não encontradas decisões em consultas vinculadas ao tema pesquisado, o
Prefeito, Presidente da Câmara Municipal; Gestores Municipais de Fundos, Autarquias, Fundações Públicas, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista;
Presidente de Comissão da Câmara Municipal, bem como demais autoridades
elencadas no artigo 31 da Lei Orgânica do TCMGO, poderão autuar perante o
TCMGO pedido formal de consulta quanto à dúvida suscitada na aplicação de dispositivos legais e regulamentares concernentes a matéria de sua competência. As
respostas às consultas terão caráter normativo e constituem prejulgamento da
tese.
O procedimento de autuação de Consulta ao TCMGO está disciplinado nos
artigos 199 e 200 do Regimento Interno da Corte, disponível no site oficial / Menu
Legislação.
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Outro efetivo canal de comunicação do TCMGO é a OUVIDORIA, responsável por receber denúncias de irregularidades, sugestões e/ou críticas, e solicitar informações públicas por força da Lei nº 12.527/2011 (Lei de Acesso à
Informação - LAI). Referido canal poderá ser acessado através do endereço
eletrônico < http://www.tcm.go.gov.br/portal/xhtml/principal/ouvidoria>, ou
clicando no item OUVIDORIA, disponível na página inicial do site oficial (www.tcm.go.gov.br).

Por intermédio da Ouvidoria, qualquer pessoa poderá fazer comunicação de
irregularidade ou representação em face de gestores municipais; solicitação de
informação; reclamação; sugestão; elogio ou crítica, para que possam ser tomadas
as devidas providências pela Corte de Contas.
A Ouvidoria propõe-se a atender a todos com ética, transparência, eficiência e
respeito, valendo ressaltar que serão admitidas, também, demandas com relação
à sua própia atuação, o que será levado em conta para o seu aprimoramento.
As demandas deverão ser enviadas, preferencialmente, com identificação do
demandante, no entanto serão admitidas, também, aquelas encaminhadas de
forma anônima. O encaminhamento das demandas poderá ocorrer pelos meios de
comunicação listados abaixo e, uma vez recebidas, serão analisadas por equipe
especializada, que responderá com a maior agilidade e eficiência possível.

http://www.tcm.go.gov.br/ouvidoria/
Telefone: 0800 6466160
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ÓRGÃO INTERNO DE CORREIÇÃO - CORREGEDORIA TCMGO
Com a função essencial de exercer o controle disciplinar dos servidores e promover a correta administração da justiça, a Corregedoria do TCMGO foi instalada
em 2002. A corregedoria atua com base em duas Resoluções Administrativas
(R.A. nº. 321/13 e R.A. nº. 323/13), aprovadas por este Tribunal e disponíveis no
site oficial desta Corte (www.tcm.go.gov.br).

Denúncias para Corregedoria do TCM GO
A denúncia deve ser endereçada ao Corregedor do TCMGO, devidamente
inserida em sua área de atuação da Corregedoria, definida pelo Regimento Interno
do TCMGO e Resolução Administrativa nº 321/13.
Portal: www.tcm.go.gov.br/corregedoria/denuncia-solicitacao-ou-sugestao/
E-mail: corregedoria@tcm.go.gov.br
Telefone: (62) 3216-6132
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3
O PROCESSO
DE TRANSIÇÃO
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3 - O PROCESSO DE TRANSIÇÃO
O início do processo de transição de governo se inicia tão logo o Tribunal Regional Eleitoral manifeste, de forma oficial, o resultado das eleições, haja vista que
novos gestores e os que encerram seus mandatos se conscientizem das ações e
responsabilidades a que estarão submetidos por ocasião da alternância do poder.
Visando garantir a continuidade administrativa, a prestação de contas tempestiva e sem divergências, a observância ao ordenamento jurídico, contábil, orçamentário e financeiro, onde ambos culminam no interesse público para o qual este
TCMGO tem o papel constitucional de guardião no exercício do controle externo,
editou-se a Instrução Normativa TCMGO nº 006/2016.
Referida normativa traz a orientação para adoção de providências necessárias
à transição de governo no âmbito da Administração Pública Municipal, e dá outras
providências.
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O Capítulo I da IN 006/2016, que trata das obrigações do atual Prefeito, apresenta as ações a serem promovidas pela equipe da gestão que ora se encerra,
sob a responsabilidade do atual Prefeito, as quais destacamos:
• O atual Prefeito constituirá uma comissão de transição de governo, em até
dez dias após a proclamação do resultado oficial das eleições municipais, por meio
de ato formal, incumbida de repassar informações e documentos ao candidato
eleito, de modo a não inibir, prejudicar ou retardar as ações e serviços em prol da
comunidade, evitando a descontinuidade administrativa no município.
• A comissão de transição de governo será formada por 3 (três) representantes indicados pelo atual Prefeito, responsáveis pelo Controle Interno, Finanças e
Administração, e 3 (três) representantes indicados pelo candidato eleito ao cargo
de Prefeito Municipal.
• Os representantes do candidato eleito deverão ser indicados ao atual Prefeito em até cinco dias após a proclamação do resultado oficial das eleições municipais.
• Caso o candidato eleito não apresente os seus representantes na forma prevista no § 2º deste artigo, cabe ao atual Prefeito adotar as medidas necessárias
para que não fique prejudicada a transição de governo.
• O ato constitutivo da comissão de transição de governo deverá indicar as
datas de início e encerramento dos trabalhos e ser publicado nos meios oficiais,
inclusive no sítio eletrônico da prefeitura.
• A recusa ou substituição de membro da comissão de transição de governo
deverá ser requisitada de forma expressa, com assinatura do solicitante, momento
em que deve ser explicitado os motivos, ficando a cargo do atual Prefeito indicar
novo representante, no caso de seu representante, ou solicitar ao candidato eleito,
na hipótese de um de seus representantes, nova indicação.
• A comissão de transição de governo deverá avaliar a possibilidade de prorrogação dos contratos de caráter continuado em vigência ou a necessidade de deflagração de novos procedimentos licitatórios, na forma da lei, em garantia da continuidade do serviço público.
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Diversos documentos e informações descritos nos artigos 2º (até dez dias da
constituição comissão) e 3º (até 15 de janeiro), da Instrução Normativa TCMGO nº
006/2016, deverão ser encaminhados pelo atual Prefeito à Comissão de Transição, visando municiar a nova administração de elementos que permitam o início
das atividades sem danos à continuidade das ações governamentais que afetam a
sociedade.
Cabe, ainda, ao gestor que encerra seu mandato, atenção à obrigatoriedade
constante no artigo 5º, da Instrução Normativa em tela, qual seja:
Art. 5º - A comissão de transição de governo deverá elaborar relatório conclusivo e certidão, com base nas informações
constantes nos documentos, sendo entregue cópia ao controle
interno do Município, cópia ao Prefeito que encerrou o mandato e cópia ao Prefeito em exercício.
(art. 5, IN TCMGO nº 006/2016)
Outro ponto de atenção ao gestor que encerra seu mandato, por ocasião da
prestação de contas de governo de seu último ano de exercício, é o dever em
atender o que preconiza o artigo 12, da IN nº 006/2016, qual seja:
Art. 12 - O Prefeito responsável pela prestação das contas
de governo (contas anuais) do último ano de mandato deverá
apresentar cópia da certidão mencionada no art. 5º quando da
autuação da referida prestação de contas neste Tribunal.
(art. 12, IN TCMGO nº 006/2016)

Assim sendo, recomendamos a estrita observância à Instrução Normativa, evitando possíveis responsabilizações por parte dos diversos órgãos de controle da
administração pública, dentre estes o TCMGO, conforme abordado no Capítulo 9
desta publicação (Principais Ilegalidades Praticadas por Ex-gestores, nas Transições de Governo).
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4
PROVIDÊNCIAS INICIAIS
DO GESTOR EMPOSSADO
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4 - PROVIDÊNCIAS INICIAIS DO
GESTOR EMPOSSADO
O início de cada mandato ou legislatura é, geralmente, o momento em que o
novo gestor público encontra as maiores dificuldades e preocupações para agir.
Sendo este o cenário observado após a posse advinda do pleito eleitoral, e
visando orientar os gestores que iniciam seus mandatos, o TCMGO editou a IN nº
006/16 (disponível no site oficial do TCMGO) para que, de forma clara, coesa e
objetiva, disponibilizasse em um instrumento normativo, os principais pontos de
atenção para este momento.
E, com base nesta Instrução Normativa (IN nº 006/16), em especial sobre o
Capítulo II – Das Obrigações do Prefeito Eleito - ressaltamos os procedimentos a
serem realizados pelos gestores que estão iniciando seus mandatos, após a posse
em 1º de janeiro:
I - receber os levantamentos, demonstrativos e outros documentos elaborados
pela comissão de transição de governo e emitir os respectivos recibos, ressalvando o que entender pertinente, se for o caso;
II - publicar nos meios oficiais, inclusive no sítio eletrônico da prefeitura, o relatório da comissão da transição de governo;
III - promover a alteração dos cartões de assinaturas nos estabelecimentos
bancários em que a Prefeitura mantém conta;
IV - apresentar as contas referentes aos recursos estaduais recebidos por seu
antecessor, quando este não o tenha feito, ou, na impossibilidade de fazê-lo,
adotar as medidas legais visando o resguardo do patrimônio público com a instauração da competente Tomada de Contas Especial, sob pena de responsabilidade
solidária;
V - providenciar o seu cadastro como Chefe de Governo no sítio eletrônico
deste Tribunal de Contas, procedimento indispensável para o envio eletrônico de
informações via internet;
VI - orientar os responsáveis pelas unidades gestoras da administração direta
e indireta sobre a necessidade de cadastro como gestores no sítio eletrônico deste
Tribunal de Contas, procedimento indispensável para o envio eletrônico de informações via internet.
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Ainda na esteira do cenário de posse oriunda da transição de mandato, e considerando a função orientativa institucional do TCMGO ante a seus jurisdicionados,
e no tocante aos contratos vigentes no final do mandato que se encerra por ocasião da transição, destacamos o teor do §4º do artigo 1º, transcrito:
“A comissão de transição de governo deverá avaliar a possibilidade de prorrogação dos contratos de caráter continuado
em vigência ou a necessidade de deflagração de novos procedimentos licitatórios, na forma da lei, em garantia da continuidade do serviço público”.
(Art. 1º, § 4º, IN 006/2016 do TCMGO)

Necessário se faz registrar a imperiosa observância à Instrução Normativa, pois
os serviços públicos prestados pelo município que apresentem caráter de natureza
continuada, ou seja, imprescindíveis à sociedade, precisam permanecer sendo executados, mesmo antes de novos procedimentos licitatórios deflagrados pela gestão
que se inicia.
Alerta-se que o TCMGO revogou a IN 013/2012, e orientou aos novos mandatários do poder a observarem estritamente as determinações contidas na Lei de Licitações e Contratos (Lei 8.666/93 e suas alterações), promovendo estudos e providências administrativas ainda na fase de transição, pela Comissão legalmente
designada, que permitam a continuidade dos serviços sem qualquer interrupção,
caso sejam necessários.
Além do que dispõe a Instrução Normativa (IN nº 006/16), este manual enumera a seguir algumas providências a serem adotadas pelos prefeitos e presidentes
de Câmaras recém empossados.
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• Cumprir eventuais determinações do Tribunal, feitas no curso do mandato de seu antecessor, nos prazos fixados. As determinações são manifestações impositivas do Tribunal de Contas para que sejam adotadas, pela autoridade
administrativa, as providências especificadas na decisão. O atual gestor deve se
inteirar das determinações expedidas pelo Tribunal em processos de sua competência, ainda que as decisões tenham sido prolatadas na vigência do mandato do
antecessor e a este dirigidas. Isto porque as determinações são vinculantes, ou
seja, também obrigam o sucessor.
• Responder eventuais diligências do Tribunal de Contas. A continuidade
do serviço público é princípio inerente à Administração Pública. Portanto, compete
ao novo Prefeito responder eventuais diligências requeridas pelo TCMGO. As diligências consistem em pedidos de informações, de esclarecimentos ou de documentos indispensáveis à instrução de processo pelo Tribunal. Não se deve confundi-las com procedimentos afetos ao direito individual da ampla defesa do antecessor, uma vez que as respostas às diligências devem ser encaminhadas pelo novo
Prefeito ou Presidente de Câmara, conforme o caso.
• Fornecer informações/documentos para o ex-gestor, quando requisitados. É dever do sucessor fornecer aos ex-gestores informações e cópias de documentos por este solicitados, mediante requerimento formal, a fim de subsidiar
defesa perante esta Corte de Contas ou outros órgãos administrativo-judiciais.
• Revisão de atos e contratos do antecessor. Em obediência ao princípio da
continuidade do serviço público, é dever da autoridade administrativa dar sequência à execução dos atos e dos contratos firmados no mandato anterior, sem a
necessidade de promover análise detalhada de cada um deles. Contudo, ao detectar irregularidades praticadas nas gestões precedentes, terá de adotar providências visando saná-las.
Por fim, concluindo este capítulo sobre OS PROCEDIMENTOS A CARGO DOS
GESTORES QUE ESTÃO INICIANDO O MANDATO, o TCMGO manifesta que o
novo gestor público, em especial o Chefe do Poder Executivo (Prefeito), tenha atenção, preocupação e responsabilidade, em especial quanto a três pontos cruciais,
que ora denominamos de MANDAMENTOS DA NOVA ADMINISTRAÇÃO:
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FIQUEM ATENTOS
AOS MANDAMENTOS

1º Mandamento da Nova Administração
Adquirir total conhecimento do órgão ao tomar
posse, buscando se informar da real situação documental e física recebida.

2º Mandamento da Nova Administração
Identificar situações irregulares e manifestá-las o
quanto antes aos órgãos de controle (TCMGO, MP,
TCE, CGU, TCU,) para as providências cabíveis.
Prudência e segurança obtidas em fatos e provas
concretos a serem apresentados formalmente aos
órgãos de controle devem ser observadas.

3º Mandamento da Nova Administração
Precauções ao compor a nova equipe, prezando por nomear
pessoas em cargos comissionados que detenham competências (conhecimento técnico, habilidades e atitudes) que resultem em efetividade e profissionalismo na administração pública, haja vista o nível de exigência cada vez maior da sociedade e dos órgãos controladores.
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5
A IMPORTÂNCIA DO
CONTROLE INTERNO
MUNICIPAL
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5 – A IMPORTÂNCIA DO CONTROLE
INTERNO MUNICIPAL
Instituir Sistema de Controle Interno no âmbito do Município, para cada Poder
(Executivo e Legislativo), constitui exigência da Constituição Federal de 1988,
reiterada na Constituição do Estado de Goiás, bem como na Lei Orgânica do
TCMGO (artigos 57 a 60).
FINALIDADE E ATUAÇÃO DO CONTROLE INTERNO
A finalidade do Controle Interno está contemplada no art. 74 da Constituição
Federal, bem como nos artigos 25, 29, 79 e 82 da Constituição do Estado. Como
missão primordial, esse controle faz com que o gestor administre de acordo com
os princípios da boa e regular administração objetivando atender aos interesses
da coletividade.
Os responsáveis pelo Controle Interno de cada poder devem manter controles
específicos, através da utilização de rotinas definidas. Essas rotinas permitem o
acompanhamento de todos os procedimentos que estão sendo realizados,
sempre buscando a prevenção de possíveis falhas. É o controlador interno que,
juntamente com cada setor, define formalmente quais as rotinas a serem utilizadas em cada área.
Necessário se faz conscientizar todos os servidores públicos municipais de
que as ações do controlador interno serão benéficas para a sociedade, imprescindíveis para a segurança do chefe do Poder Executivo/Legislativo e dos próprios
servidores, bem como para a eficiência da gestão.
Cabe ressaltar que o resultado do trabalho do Controle Interno é a prevenção
contra falhas que impeçam o cumprimento dos princípios constitucionais da eficiência, economicidade, eficácia e efetividade da gestão pública.
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ORGANIZAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO
A Resolução Normativa TCMGO RN nº 004/2001 (disponível no link www.tcm.go.gov.br/portal/resolucoes-normativas/2001), bem como a Instrução Normativa IN
nº 008/2014, contém orientações do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado
de Goiás sobre a organização, obrigações e responsabilidades do Sistema de
Controle Interno no âmbito dos Poderes Executivo e Legislativo goianos. A organização do sistema se subordinará à legislação específica do Município, o qual
poderá estruturá-la em unidades administrativas desconcentradas, encarregadas
das atividades de Controle Interno como órgãos setoriais ou seccionais, quando
couber.
REGIME DE TRABALHO DO CARGO DE CONTROLADOR: EFETIVO OU COMISSIONADO

As atribuições do Sistema de Controle Interno previstas na Constituição Federal constituem atividades permanentes do Município. Por isso, devem ser desempenhadas por servidores efetivos, sendo vedado o exercício das atribuições de
Controle Interno por terceiros contratados, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas.
Já a nomeação do responsável pelo Sistema em cargo comissionado de livre
nomeação e exoneração, não ofende, em princípio, o disposto no inciso V do art.
37 da Constituição Federal. Contudo, o TCMGO, por meio da Instrução Normativa
nº 008/2014 (disponível no site do TCMGO), orientou os Municípios goianos a
comporem seus Sistemas de Controle Interno com servidores do quadro efetivo,
com a finalidade de evitar a alternância inadequada de pessoas nestas funções.
Sendo assim, o TCMGO entende que a forma mais adequada, responsável e
segura para os Municípios para provimento de cargo público de controlador se faz
por intermédio de servidores efetivos, por garantir maior autonomia e independência funcional ao controlador, considerando as possíveis pressões e divergências
inerentes à função que possam vir a prejudicar/comprometer sua atuação e a consecução dos objetivos constitucionais.
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PROIBIÇÃO DE TERCEIRIZAÇÃO DA CONTROLADORIA
O exercício das ações de Controle Interno constitui atividade permanente dos
órgãos e entidades da Administração Pública, nos termos do art. 74 da Constituição Federal, reiterados na Lei Complementar nº 101/2000 em seu artigo 59.
Assim sendo, a terceirização da controladoria interna não encontra amparo
legal, pois é uma atividade própria da Administração Pública não podendo ser
terceirizada. O titular possui não apenas a responsabilidade cível, mas também a
administrativa, a qual é inerente àqueles que, mesmo não mais exercendo as atribuições de controladores, permanecem vinculados à municipalidade.
Sobre este procedimento, o Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de
Goiás, decidiu que os serviços de controle e auditoria interna competem, exclusivamente, ao quadro efetivo de funcionários do município, conforme IN 008/2014.

TERCEIRIZAÇÃO
DA
CONTROLADORIA
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APOIO DO CONTROLE INTERNO AO CONTROLE EXTERNO
Dentre diversas finalidades do Sistema de Controle Interno, definidas no art.
74 da CF/88, destaca-se o apoio ao Sistema de Controle Externo em sua missão
institucional. No cumprimento desse fim, o Controle Interno será aliado do Controle
Externo na fiscalização do poder ou órgão integrante da Administração Pública.
Observará, em especial, as recomendações apresentadas à autoridade administrativa, para as necessárias correções, quando constatadas irregularidades, e
encaminhará comunicação ao Tribunal de Contas dos Municípios quando a
mesma autoridade se omitir na correção dos atos julgados ilegais e/ou ilegítimos.
A atuação do Sistema de Controle Interno não fica restrita à formalização de
questionários e de relatórios consolidados, com base exclusivamente nas informações enviadas pelos responsáveis de cada setor.
Alguns Municípios se utilizam de sistemas informatizados para verificar o
desempenho dos diversos setores da administração municipal e concluir os relatórios do controlador interno, a serem entregues ao Prefeito e enviados ao Tribunal
de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. Apesar da imprescindibilidade da
tecnologia de informação, como ferramenta de trabalho, para os diversos setores
da Administração Pública, a simples consolidação de dados não é suficiente para
atender as exigências constitucionais do Sistema de Controle Interno.
De posse das informações encaminhadas pelos Controles Internos e cada
setor, o controlador deverá analisá-las e concluir pela sua regularidade ou não,
oferecendo, desse modo, subsídios para o Controle Externo atuar contribuindo
para a correção dos procedimentos, cujo resultado será comunicado ao chefe do
Poder Executivo.
Imperativo é que o Sistema de Controle Interno seja atuante e independente
quando concluir sua verificação, e que envie ao Tribunal de Contas dos Municípios
os relatórios com as informações necessárias, inclusive com os resultados de seu
desempenho. Destacam-se, no quadro a seguir, os principais pontos de análise do
Controle Interno e sua respectiva base legal:
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PONTO DE ANÁLISE
DO CONTROLE INTERNO

BASE LEGAL

Regularidade dos registros contábeis
mensais e da elaboração do Balanço Anual

Lei nº 4.320/1964, artigos 83, 85 e 101

Acompanhamento dos limites constitucionais para aplicações de recursos na educação e na saúde

Constituição Federal, artigos 212 e
77 (ADCT)

Observância dos limites de gastos
com pessoal

Lei Complementar nº 101/2000, artigo 20

Encaminhamento mensal de sua manifestação de aprovação aos dados e informações encaminhadas por via informatizada
ao Sistema Analisador WEB

Instrução Normativa IN-008/2015,
IN-009/2015 e IN-010/2015

Acompanhamento de arrecadação e das
despesas ao fim de cada mês, para verificar o cumprimento das metas e a necessidade da limitação de empenho com informação dos atos editados pela autoridade
para esse fim

Lei Complementar nº 101/2000, artigo 9º

Audiências públicas para avaliar as metas
do último quadrimestre e para a elaboração do PPA, LDO e LOA

Lei Complementar nº 101/2000, artigo 9º, §4º

Avaliação do cumprimento das metas do
PPA, LDO e dos programas de governo

Constituição Federal artigo 74, I, e Constituição Estadual, artigo 29, I

Considerações sobre a regularidade dos atos
e dos procedimentos realizados pela Administração Pública dos Municípios, em especial os
que se vinculam à procedimentos licitatórios,
sua dispensa ou inexigibilidade, bem como
renúncia de receitas, execução da despesa
pública sem amparo legal ou dano/prejuízo ao
erário ou patrimônio público.

Constituição Federal artigo 74, II, e Constituição Estadual, artigo 29, II

Acompanhamento da realização de operações de crédito e conformação às normas
e limites legais.

Constituição Estadual, artigo 29, e Lei
Complementar 101/2000, artigos 32 a 40
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RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA
Os responsáveis pelo Sistema de Controle Interno, da unidade gestora municipal, podem ser considerados solidários quando deixarem de comunicar ao Tribunal
de Contas dos Municípios casos de omissão da autoridade administrativa em
adotar providências corretivas, estando sujeitos, portanto, às mesmas penalizações aplicáveis ao administrador público municipal omisso, por força do dispositivo
constitucional, art. 74, § 1º.
O Controle Interno deve ser um aliado do Controle Externo na fiscalização dos
Poderes e/ou de órgãos integrantes da Administração Pública municipal, principalmente na comunicação de ocorrência de irregularidades e na apresentação de propostas à autoridade administrativa para que sejam feitas as devidas correções.
FERRAMENTAS DO TCM À DISPOSIÇÃO DO CONTROLADOR INTERNO
O TCMGO, dentre seus objetivos institucionais definidos no Planejamento
Estratégico (Ciclo 2014-2020), apresenta a incessante busca de “Contribuir para a
Melhoria e Desempenho da Administração Pública”; “Contribuir para o Aprimoramento da Gestão dos Jurisdicionados”; e “Otimizar Soluções de Tecnologia da
Informação”, dentre outras.
Neste prisma de objetivos que se alinham, e com foco no Sistema de Controle
Interno dos jurisdicionados do TCMGO, a Corte está implementando o Portal do
Controlador Interno, com o objetivo de otimizar resultados, orientar, documentar,
estruturar e promover ações que resultem no desiderato constitucional de apoio
entre os Sistemas de Controle Interno e Externo.
Neste ambiente eletrônico, acessível aos controladores internos dos Municípios devidamente registrados para acesso ao sistema mediante senha individual,
poder-se-á recepcionar informações e orientações técnicas expedidas pelo
TCMGO, acessar documentos, relatórios de controle desta Corte sobre a gestão
municipal, bem como transitar solicitações ou documentos entre os Sistemas de
Controle Externo e Interno, via upload ou download de arquivos eletrônicos.
Assim sendo, e considerando a importância, relevância e responsabilidade do
Controlador Interno ante suas atribuições constitucionais, é primordial que o
mesmo acesse o Portal, via site oficial (www.tcm.go.gov.br) para cadastramento e
utilização do sistema como ferramenta operacional.
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6
INSTRUMENTOS DE
PLANEJAMENTO
GOVERNAMENTAL
(PPA, LDO e LOA)
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6 - INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO
GOVERNAMENTAL (PPA, LDO E LOA)
FINALIDADE E IMPORTÂNCIA DO PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
O planejamento é o passo essencial na boa gestão do dinheiro público. Não planejar significa gastar mal o dinheiro público em prioridades imediatistas, de conveniência, que à frente vão surgindo.
Quantos empréstimos, onerosos, precisaram ser feitos por falta de controle do
fluxo de caixa? Quantas obras foram paralisadas por ausência de recursos financeiros? Quanto déficit se fez por superestimativa da receita orçamentária? Quantos
projetos se frustraram por falta de articulação com outros empreendimentos governamentais? Quantas obras e novos serviços caíram em desuso por falta de adequada operação e manutenção? Quantos servidores foram admitidos em setores que
não apresentavam prioridades para a Administração? Além destas questões que
justificam o planejamento orçamentário, não é demais recordar que a Lei de Responsabilidade Fiscal se assenta em dois imperiosos pilares: a TRANSPARÊNCIA
FISCAL e o bom PLANEJAMENTO NO USO DO DINHEIRO PÚBLICO (art. 1º, § 1º,
LC 101/2000).
O insuficiente planejamento orçamentário tem sido um dos principais motivos
pelos quais o Município não atinge a despesa mínima em Educação e Saúde; reincide em déficits orçamentários; vê aumentada sua dívida; aplica incorretamente receitas vinculadas; enfim, incorre em várias mazelas que indicam o parecer desfavorável desta Corte e, por conseguinte, responsabilização de seus agentes públicos.

Habitação

Segurança

Educação
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Saúde

Transporte

O PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL NO PRIMEIRO ANO DE MANDATO
O primeiro ano de mandato, diferentemente dos demais, é aquele em que o
chefe do Poder Executivo se encontra obrigado, por força das Leis (PPA, LDO e
LOA) elaboradas na gestão anterior, a operar sob a égide do planejamento em
vigor que, em muitos casos, não foi construído por ele (casos em que há alternância de poder).
O legislador, quando criou essa prática, o fez para que os novos gestores não
cortassem, abruptamente, programas de governo que geram resultados para a
sociedade e, para tanto, em tese deveriam ser mantidos.
Assim, o novo governante deverá dar continuidade, ao menos no primeiro ano
de mandato, aos programas de governo que vêm sendo executados, visando avaliá-los para contemplá-los (ou não) em seu novo planejamento governamental
(PPA), a ser construído e aprovado no primeiro exercício financeiro de sua gestão.
Tais proposituras podem trazer correções, alterações, exclusões e inserções de
novos programas de governo, mas visam garantir, com maior segurança, um processo decisório de planejamento com maior responsabilidade, haja vista permitir
ao novo gestor público, o contato com os programas de governo herdados do planejamento anterior.
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O PLANEJAMENTO PLURIANUAL – PPA
O PPA é o instrumento de planejamento de longo prazo com duração de 4
anos. Começa a produzir efeitos a partir do segundo exercício financeiro do gestor
municipal, continuando até o final do primeiro exercício de seu sucessor. Como se
observa a vigência do Plano Plurianual não coincide com o mandato do Prefeito. O
objetivo é evitar a descontinuidade dos programas governamentais.
O Plano Plurianual fixa diretrizes, objetivos e metas para a administração do
Município. Esses estão relacionados às despesas de capital (ex.: construção de
escolas e hospitais), às despesas correntes, derivadas das anteriores (ex.: contratação de pessoal necessário ao funcionamento de escolas e hospitais), e, também,
aos programas de duração continuada, que são despesas vinculadas a outros programas com vigência superior a um exercício financeiro (ex: programas sociais).

A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO
A LDO é o instrumento de planejamento de curto prazo que deve ser elaborado em harmonia com o PPA, bem como orientar a formulação da LOA.
Dispõe acerca das matérias relacionadas às metas e prioridades da Administração (incluindo despesas de capital) para o exercício subsequente; alterações na
legislação tributária; autorização para concessão de qualquer vantagem ou
aumento na remuneração de servidores; criação de cargos, empregos, funções ou
alteração na estrutura de carreira; admissão e contratação de pessoal a qualquer
título para a Administração Municipal, exceto no caso das empresas públicas municipais e sociedades de economia mista.
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A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA (E SEUS CRÉDITOS ADICIONAIS)
O Orçamento Anual é a lei que contempla a previsão de receitas e de despesas, programando, por certo período (um ano, coincidente com o ano civil), a vida
econômica e financeira do Município. Ato pelo qual o Poder Legislativo autoriza o
Executivo a efetuar despesas, assim como arrecadar receitas criadas por dispositivo legal. Consiste, ainda, em ferramenta de planejamento pela qual são observados aspectos do passado e da realidade atual, e feitas as projeções para o futuro
que possam impactar nas receitas ou despesas públicas.
Por determinação constitucional, a LOA corresponde a três sub-orçamentos:
• Orçamento Fiscal: despesa e receita de toda a Administração Pública municipal para um exercício financeiro, menos os investimentos de empresas estatais
e as receitas e despesas relativas à seguridade social.
• Orçamento da Seguridade Social: aplicações nas áreas de saúde, previdência e assistência social.
• Orçamento de Investimentos: aplicações em empresas que o Município
detenha a maior parte do capital social com direito a voto.
A LOA deve ser compatível com o PPA e a LDO. Pode conter autorização para
a abertura de créditos suplementares e contratação de operações de crédito, ainda
que haja Antecipação de Receita Orçamentária (ARO). O Prefeito somente poderá
iniciar programa ou projeto de governo se houver autorização específica na Lei
Orçamentária, sob pena de crime de responsabilidade fiscal (LRF).
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PRAZOS PARA ENTREGA DOS PROJETOS DE LEI À CÂMARA MUNICIPAL
Os prazos para remessa dos projetos de lei relativos ao PPA, LDO e LOA, pelo
Prefeito à Câmara de Vereadores, e posterior retorno àquele chefe do Executivo,
para aprovação e confirmação da lei, estão indicados no quadro a seguir:

PRAZO PARA O LEGISLATIVO
DEVOLVER A LEI APROVADA
PARA SANÇÃO DO PREFEITO

PROJETO DE LEI

PRAZO PARA O EXECUTIVO
REMETER AO LEGISLATIVO

PROJETO DE LEI
PPA

Até quatro meses antes do encerramento do primeiro exercício
financeiro de seu mandato (31 de
agosto) ou conforme disposto na
Lei Orgânica do município.

Até o encerramento da sessão
legislativa (22 de dezembro)

PROJETO DE LEI
LDO

Até oito meses e meio antes do
encerramento do exercício financeiro (15 de abril), ou conforme disposto na Lei Orgânica do município.

Até o encerramento do primeiro
período da sessão legislativa
(17 de julho)

PROJETO DE LEI
LOA

Até quatro meses antes do encerramento do exercício financeiro (31
de agosto) ou conforme disposto
na Lei Orgânica do município.

Até o encerramento
sessão legislativa (22
dezembro)
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da
de

PRAZOS PARA ENVIO ELETRÔNICO AO TCMGO DAS LEIS DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL (PPA, LDO E LOA)
O Chefe do Poder Executivo deverá protocolar, fisicamente no TCMGO até o
dia 31 de janeiro de cada ano, as leis aprovadas e sancionadas dos instrumentos
de planejamento governamental, sendo: a alteração do PPA (ou o novo PPA, no
ano em que se inicia), a LDO e a LOA, bem como o Orçamento do Consórcio que
for responsável.
Para tanto, deverá seguir as instruções definidas na Instrução Normativa IN nº
009/2015 (disponível no site oficial: www.tcm.go.gov.br / legislação / Instruções
Normativas), a qual determina que as leis que instituírem os Planos Plurianuais, as
Diretrizes Orçamentárias e os Orçamentos Anuais dos Municípios, referentes ao
exercício de 2016 e seguintes, deverão ser enviadas, por meio eletrônico, via internet, nos moldes do layout estabelecido no Anexo II da referida norma.
Ainda, conforme Instrução Normativa nº 010/2015, em seu artigo 1º, após
terem sido remetidos eletronicamente por meio da internet, os instrumentos de planejamento governamental deverão ser protocolizados em meio físico, na sede
deste Tribunal, até 31 de janeiro do exercício a que se referirem, para registro e
acompanhamento da gestão municipal pelo TCMGO, consoante às obrigações
contidas no planejamento (programas e metas da administração).
Cabe ressaltar, no contexto das obrigações dos jurisdicionados ante ao
TCMGO, que as alterações promovidas nas Leis do Planejamento Governamental
deverão ser, igualmente, encaminhadas ao TCMGO, por meio físico, no prazo de
30 dias contados da data de sua publicação (IN nº 010/2015, Art. 1º, § 5º), visando
manter o Sistema de Controle Externo informado para o suporte às ações de controle e aos julgamentos dos atos de gestão de responsabilidade de seus jurisdicionados.
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Alertamos que se encontra disponível, na página inicial do site oficial do
TCMGO (www.tcm.go.gov.br) no menu: <Serviços / Calendário de Compromissos
/ Ano>, as principais datas a serem observadas para cumprimentos das obrigações
dos jurisdicionados, em especial as de prestação de contas e envio de dados e
arquivos, dentre eles os que se referem ao Planejamento Governamental (PPA,
LDO, LOA).
Visando ilustrar o Ciclo Orçamentário, que compõe o planejamento governamental do Município, apresenta-se a seguir o quadro resumo que contempla as
fases/etapas e os respectivos responsáveis pela ação a cada momento.
Ressaltamos que a Participação Popular, preconizada na Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000), se faz obrigatória mediante discussão
do Projeto de LOA em audiências públicas.
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Distribuição de Cotas
Orçamentárias

Consolida e
Formaliza o PLOA

Ajusta Propostas
Setoriais

Compara:
Limites; Projetos;
Atividades; Operações
Especiais

Estuda, Define e
Divulga Limites

DEFINE:
Diretrizes Estratégicas
Parâmetros Quantitativos
Normas para Elaboração

INÍCIO

Órgão Central
de Orçamento

Formaliza
Proposta Setorial

Consolida e
Valida Propostas

PARTICIPAÇÃO
POPULAR

Fixa Diretrizes
Setoriais

Órgão Setorial
de Orçamento

Execução do
Orçamento

Formaliza
Proposta

PROPOSTA
PROGRAMAS
Projetos
Atividades
Operações Especiais

Unidade
Orçamentária

Sanção

Envia o PLOA
ao Legislativo

Decide

Chefe do Poder
Executivo

Devolução ao
P. Executivo

Discussão e
Aprovação

Poder Legislativo

QUADRO RESUMO - CICLO DO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO GOVERNAMENTAL

7
O PROCESSO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS
JUNTO AO TCMGO
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7 – O PROCESSO DE PRESTAÇÃO
DE CONTAS JUNTO AO TCMGO
OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DA PRESTAÇÃO DE CONTAS (SEMESTRAL
E ANUAL)
A Prestação de Contas é o ato pelo qual os responsáveis por uma gestão (Governadores, Prefeitos, Presidentes de Câmaras, Secretários, etc.) demonstram as
receitas arrecadadas e as despesas realizadas para atender a uma finalidade
pública. Trata-se da apresentação documental feita pelos administradores públicos sobre o emprego de verbas de interesse público.
As Constituições Federal e Estadual (de Goiás) dispõem sobre a obrigatoriedade de prestar contas de todos que utilizem, arrecadem, guardem, gerenciem ou
administrem dinheiros, bens e valores públicos, ou assumam obrigações de natureza pecuniária.
Legislação que regulamenta a matéria:
• Constituição Federal (artigos 71, I e II c/c 75)
• Constituição Estadual (artigos 26, I c/c 80, § 4º; 63, II, “b” 77, X, 79, §6º)
• Lei Estadual nº 15.958/2007 (art. 6º, 7º, 9º e 10)
OBJETIVOS DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
A PRESTAÇÃO DE CONTAS VISA ATENDER A DOIS OBJETIVOS BÁSICOS:

1) verificar a regularidade com que o representante (ou gestor) cumpre os
objetivos do mandato e utilizam os recursos a ele alocados; e
2) avaliar se os resultados alcançados na alocação desses recursos atende às
necessidades e interesses legítimos dos representados.

CONFORMIDADE

LEGALIDADE

RESULTADOS

EFETIVIDADE
DA AÇÃO

(desempenho)
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De forma complementar e subsidiária, a Prestação de Contas permite a avaliação da gestão de recursos públicos pelos focos de controle simultâneos da conformidade e do desempenho, a partir de um conjunto mais amplo de critérios de controle.

FOCOS DO CONTROLE
CONFORMIDADE

DESEMPENHO

Legalidade
Legitimidade
Corrupção

Boas Práticas
Eficácia
Alcance de Metas

Conformidade

Economicidade

Contábil

Controles Internos

Fraudes e desvios
de recursos

Ética

Governança
Eficiência
Equidade
Efetividade
Qualidade
Custo
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INSTRUÇÕES NORMATIVAS DO TCMGO – IN’s.
Visando instruir e orientar os jurisdicionados sobre como apresentar as contas
de gestão e de governo ao TCMGO, bem como outras informações necessárias ao
exercício do Controle Externo pela Corte de Contas, foram publicadas três Instruções Normativas que regulamentam esta matéria.
Referidas IN’s encontram-se disponíveis no site oficial do TCMGO (www.tcm.go.gov.br), e se estruturam, em teor, da seguinte forma:
INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 008/2015
Dispõe sobre a formalização e apresentação, ao Tribunal de Contas
dos Municípios, das prestações de contas de gestão (balancetes) e as
contas de governo (balanço geral), do exercício de 2016 e seguintes, e
dá outras providências.
INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 009/2015
Dispõe sobre o envio eletrônico dos instrumentos de planejamento
governamental - PPA, LDO e LOA, dos procedimentos licitatórios, contratos e outros instrumentos, dos atos de pessoal e do Movimento Contábil da Execução Orçamentária e Financeira Mensal das unidades dos
Poderes Municipais e das entidades da administração indireta, inclusive
das fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público
Municipal, referentes ao exercício de 2016 e seguintes.
INSTRUÇÃO NORMATIVA nº 010/2015
Dispõe sobre a formalização e apresentação dos instrumentos de planejamento governamental - PPA, LDO e LOA, das licitações e contratos,
dos atos de pessoal - concursos, admissões, aposentadorias e pensões,
e dos relatórios da LRF, referentes ao exercício de 2016 e seguintes.
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Do processo de Prestação de Contas (Instrução Normativa 008/2015)
• Contas de Gestão – as contas de gestão (balancetes) deverão ser protocolizadas fisicamente na sede do Tribunal, em até 45 (quarenta e cinco) dias do encerramento do semestre (art. 2º);
• Contas de Governo - as contas anuais (balanço geral), após remessa obrigatória por meio da internet, deverão ser protocoladas na sede do TCMGO, devidamente consolidadas em até 60 (sessenta) dias contados da abertura da sessão
legislativa (art. 15); e
• Contas anuais de gestão das empresas públicas e das sociedades de economia mista da Administração Indireta do Poder Público Municipal - deverão ser protocolizadas na sede deste Tribunal até 30 de junho do ano imediato àquele a que
se referir (art. 12).
Do Acompanhamento Eletrônico (Instrução Normativa 009/2015)
• Leis relativas ao plano plurianual, às diretrizes orçamentárias, ao orçamento
anual e aos créditos adicionais - devem ser enviadas, por meio eletrônico, via internet, preliminarmente à protocolização do processo na sede deste Tribunal (31 de
janeiro - art. 2º);
• Editais de licitação, contratos, convênios, termos de parceria, acordos ou
ajustes, ou outros instrumentos congêneres - deverão ser cadastrados no site do
Tribunal até o terceiro dia útil subsequente à publicação oficial e de forma complementar e obrigatória deverão ser preenchidos e enviados, mensalmente, consoante os layouts definidos no Anexo III (art. 3º e 4º e Anexo III);
• Atos de pessoal e folha de pagamento - devem ser enviadas, por meio eletrônico, via internet, conforme especificado no artigo 5º da IN 009/2015; e
• Movimento Contábil Mensal da Execução Orçamentária e Financeira - até 45
(quarenta e cinco) dias do mês subsequente àquele de referência, consoante os
layouts definidos no Anexo III do art. 6º.
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Dos atos com autuação obrigatória no TCMGO (Instrução Normativa
010/2015)
Além dos processos de prestações de contas, devem ser autuados fisicamente na sede do Tribunal de Contas os seguintes atos:
• INSTRUMENTOS DE PLANEJAMENTO (PPA/LDO/LOA) - devem ser
enviadas preliminarmente, por meio eletrônico, via internet, e protocolizado o processo na sede deste Tribunal até 31/01 (art 1º);
• ATOS DE PESSOAL - (Aposentadorias, Pensões, Leis de fixação e revisão
de subsídios dos agentes políticos) – devem ser protocolizados na sede deste
Tribunal nos prazos previstos no art. 7º;
• RREO – Relatório Resumido da Execução Orçamentária e Financeira deverá ser autuado na sede do TCMGO até 45 (quarenta e cinco) dias após o
encerramento de cada bimestre, atendendo o que dispõe o art. 10 da IN 010/2015;
• RGF – Relatório de Gestão Fiscal - deverá ser autuado na sede do
TCMGO até 45 (quarenta e cinco) dias após o encerramento de cada quadrimestre, atendendo o que dispõe o art. 11.
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QUADRO RESUMO
PROCESSO
DE CONTAS
INSTRUMENTOS DE
PLANEJAMENTO
(PPA/LDO/LOA)
PROCEDIMENTOS
LICITATÓRIOS,
CONTRATOS E OUTROS
INSTRUMENTOS
ATOS DE PESSOAL E
FOLHA DE
PAGAMENTO
MOVIMENTO
CONTÁBIL MENSAL DA
EXECUÇÃO
ORÇAMENTÁRIA E
FINANCEIRA

PRAZOS

CONTEÚDOS

Até 31/01 de janeiro do
exercício a que se referirem.
Art. 1º da IN 010/15

Art. 1º §2º, inciso I,
II e III da IN 010/15

Até o 3º dia útil subsequente à
publicação oficia.
Art. 3º da IN 009/15

Arts. 2º, 3º, 4º, 5º
e 6º da IN 010/15

Art. 5º da IN 009/15
Incisos I, II e III;
Art. 7° da IN 10/15
Até 45 dias do mês
subsequente.
Art. 6º da IN 009/15

Arts. 7º, 8º e 9 da
IN 010/15
Anexo III da
IN 009/15
Envio eletrônico

CONTAS DE GESTÃO

Até 45 dias do encerramento
do semestre
Art. 2º da IN 008/15

Arts. 2º, 3º, 4º, 5º,
6º, 7º, 8º, 9º e 10
da IN 008/15

CONTAS DE GOVERNO

Até 60 dias contados da abertura da sessão legislativa.
Art. 15 da IN 008/15

Art. 15, §3º,
incisos I ao XXIV
da IN 008/15

EMPRESAS PÚBLICAS

Até 30/06 do ano subsequente
Art. 12 da IN 008/15

Art. 12 e 13 da
IN 008/15

RREO

Até 45 dias após o
encerramento de cada bimestre
Art. 10 da IN 010/15

De acordo com o
modelo do MDF

RGF

Até 45 dias após o encerramento de cada quadrimestre
Art. 11 da IN 010/15

De acordo com o
modelo do MDF
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TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
O ato de prestar constas ao TCMGO pelos chefes de governo e dos gestores
públicos é obrigatório e sua não observância/cumprimento, bem como a ocorrência de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico que resulte dano ao erário,
ensejará a abertura ou conversão de processo em Tomada de Contas Especial,
conforme artigos 17 e 18 da Lei Orgânica do TCMGO (Lei Estadual nº
15.958/2007), artigos 178 e 179 do Regimento Interno da Corte e a Instrução Normativa nº 07/2015 (disponíveis no site oficial do TCMGO, no menu <Legislação>).

É importante ressaltar que:
A Tomada de Contas Especial é um processo excepcional de
natureza administrativa que visa apurar responsabilidade por
omissão ou irregularidade no dever de prestar contas ou por dano
causado ao erário, visando ao seu imediato ressarcimento.

O Tribunal de Contas, quando se depara com irregularidade
lesiva ao erário público municipal em procedimentos ou processos
que não se refiram à prestação de contas (ex: denúncias, representações, auditoria e inspeção), haverá a conversão do processo
em Tomada de Contas Especial para a identificação do responsável e competente julgamento (arts. 22, §2º, 24, § 2º e 29 da Lei
Orgânica do TCMGO).
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8
TRANSMISSÃO DE CARGOS
DAS CÂMARAS MUNICIPAIS
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8 – TRANSMISSÃO DE CARGOS DAS
CÂMARAS MUNICIPAIS
Conforme abordado na mensagem inicial do Presidente da Corte, e na apresentação do material ora editado, esta publicação visa subsidiar apoio técnico para
uma alternância de gestão de mandatos entre os poderes municipais legalmente
constituídos, para que não ocorram percalços ou dissabores antes, no decorrer e
após a transição.
Registramos pontos de atenção ao futuro chefe do Poder Legislativo, quanto
aos documentos e informações da gestão anterior, que devam ser repassados
para o início da nova gestão, em especial sobre:
• a composição patrimonial (bens móveis e imóveis, com a atual estado de
conservação);
• os relatórios da execução orçamentária e financeira e suas atuais disponibilidades, incluindo saldos em caixa e bancos;
• o quadro de servidores/cargos e funções vigentes na Câmara Municipal;
• a relação dos Projetos de Lei de autoria do Poder Executivo em tramitação
na Câmara Municipal, em 30 de novembro;
• demais itens descritos na IN n° 006/2016 (disponível no site desta Corte) que
se referirem às obrigações do gestor em término de mandato a ser cumprida ante
à nova gestão.
Na alternância da gestão e dos agentes políticos membros do Poder Legislativo (vereadores), é natural observarmos o desconhecimento de assuntos afetos à
casa legislativa, que geram inúmeros questionamentos ao TCMGO, e que ora
fazemos questão de abordar.
Dentre esses assuntos, os Subsídios aos Vereadores e a Verba de Representação pelo exercício da Presidência da Câmara, se fazem comuns e constantes.
Assim sendo, apresentamos a seguir uma revisão geral sobre esse tema, onde
a inobservância poderá acarretar responsabilização ao gestor.
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SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS
No escopo de prevenir desacertos dos atos que fixem e revisem (revisão geral
anual) os subsídios dos agentes políticos municipais, esta Corte exige o envio dos
respectivos atos para análise e registro para fins de controle de gastos.
Dentro dessa ótica, os atos fixatórios da remuneração dos agentes políticos
municipais sempre mereceram atenção especial deste Tribunal de Contas, mormente no que tange aos limites máximos de fixação dos subsídios, bem como o
teto e subteto máximos permitidos para percepção dos valores remuneratórios
desses agentes públicos, exigindo, assim, que este Tribunal adote providências no
sentido de fiscalizar esses atos e o reflexo causado pelos mesmos na despesa
pública.
Não menos importante é a revisão geral anual veiculada pelo inciso X do art.
37 da Constituição Federal, assegurando a todos os agentes públicos a revisão
anual da remuneração (servidores públicos e agentes políticos), que os Municípios
goianos vêm implementando, mas nem sempre de acordo com o mandamento
constitucional, o que exige maior vigília por parte deste Tribunal.
Desse modo, visando explicitar as regras constitucionais e legais atinentes à
fixação e revisão dos subsídios dos agentes políticos municipais, o Tribunal editou
a IN n° 004/2012 e a RN n° 005/2007, alterada pela IN n° 012/2012, orientando os
Municípios na elaboração correta desses atos.
Os atos legislativos atinentes à fixação e revisão dos subsídios têm que ser de
conhecimento do Tribunal que os analisa sob o aspecto da legalidade, visando
registrá-los para fim de acompanhamento dos pagamentos deles advindos.
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FIXAÇÃO
De acordo com o estabelecido no art. 39, § 4º da CF/88, os agentes políticos,
detentores de cargos eletivos, serão remunerados exclusivamente por subsídio
fixado em parcela única, vedado o acréscimo de qualquer gratificação, adicional,
abono, prêmio, verba de representação ou qualquer outra espécie remuneratória.
Os atos de fixação de subsídios depois de votados, sancionados (no caso de
lei) editados e publicados, deverão ser encaminhados ao TCMGO, para fins de
registro, anotação e acompanhamento, até o 10º dia do mês subsequente da sua
aprovação (art. 7º, III da IN N° 010/2015), sob pena da instauração do processo de
imputação de multa em desfavor da autoridade competente.
Legislação que regulamenta a matéria:
• Constituição Federal (art. 29, V, VI, VII; art. 29-A, art. 37, XI; e art. 39, §4º)
• Constituição Estadual (art. 68; 68-A; 92, XII, XVII)
• Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar 101/2000)
• Lei Orgânica Municipal
Orientações Normatizadas pelo TCMGO (disponíveis no site oficial da Corte):

• IN n° 004/2012 – fixação de subsídios
• RN n° 005/2007 alterada pela IN 012/2012 – revisão de subsídios
• Decisão Normativa nº 020/2011 – sessão extraordinária
• Acórdão Consulta 007/2013 – 13º e férias para Secretários Municipais
• IN n° 010/2015 – normas referentes ao encaminhamento para registro no
TCMGO
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Orientações gerais para a fixação dos subsídios:
• Parcela única sem vinculação: Os subsídios devem ser fixados em parcela
única e moeda corrente, jamais em percentual. Também não pode haver vinculação dos subsídios (CF/88, art. 39, § 4º).
• Princípio da anterioridade: em consonância com o princípio da anterioridade e da moralidade administrativa, os subsídios dos Vereadores, para a nova legislatura, devem ser fixados antes das eleições (art. 29, VI da CF/88 - Legislativo).
Não sendo, os subsídios dos Vereadores fixados dentro do período constitucionalmente estabelecido, o Tribunal de Contas dos Municípios considerará, para
efeito de controle dos gastos efetuados a esse título, os valores monetários fixados
na legislatura anterior à que cometeu a omissão.
Assim, não pode a Câmara Municipal, no desenrolar da legislatura, modificar,
em termos reais, acima da inflação, o ganho do Vereador.
• Iniciativa: a iniciativa para fixação dos subsídios dos Vereadores e também
dos agentes políticos do Poder Executivo (Prefeito, Vice-Prefeito e Secretários) é
sempre da Câmara (art. 29, V e VI).
• Ato de fixação apropriado: os subsídios dos agentes políticos do executivo
(Prefeito, Vice e Secretários) devem, obrigatoriamente, ser fixados por Lei (art. 29,
V da CF/88).
Já na fixação dos subsídios dos Vereadores a Constituição Federal confere
autonomia às Câmaras Municipais para fixá-los por ato próprio (Resolução).
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Limites Constitucionais e Legais:
A remuneração do Prefeito não pode superar a do Ministro do Supremo Tribunal Federal (artigo 37, XI, CF/88). De seu lado, seu subsídio limita o salário de
todos os servidores municipais e o subsídio dos demais agentes políticos (Vice-Prefeito, Secretários e Vereadores).
Além dos limites fixados pelo art. 29, incisos VI e VII, da CF/88, o art. 29-A, fixa
o teto para o gasto total do Legislativo Municipal, e estabelece que deste total, não
mais que 70% (setenta por cento) será gasto com folha de pagamento, incluindo o
gasto com os subsídios dos Vereadores.
Acrescenta-se a estes, o limite de despesa com pessoal para as Câmaras Municipais estabelecido pelos artigos 19 e 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal e o
limite advindo com a Emenda Constitucional nº 41. Considerando esse contexto,
segue um breve resumo dos limites aplicáveis ao legislativo.
1º Limite: Percentual relativo aos Deputados Estaduais – Art. 29, inciso VI e
alíneas da CF/88

Limite para Fixação dos Subsídios dos Vereadores
Percentual máximo em relação ao
subsídio dos deputados estaduais

População do Município

20%

Até 10.000 habitantes
De 10.001 a 50.000 habitantes

30%

De 50.001 a 100.000 habitantes

40%

De 100.001 a 300.000 habitantes

50%

De 300.001 a 500.000 habitantes

60%

Mais de 500.000 habitantes

75%

Frize-se que tais percentuais, em relação ao quantitativo populacional, são
apenas limites máximos para a fixação dos subsídios dos Vereadores, não significando que a fixação tem que ser no exato percentual, podendo ser fixado em valor inferior.
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2º Limite: 5% da Receita Municipal – Art. 29, Inciso VII da CF/88
O total da despesa com remuneração dos Vereadores não poderá ultrapassar o
montante de 5% (cinco por cento) da receita orçamentária arrecadada do Município.
3º Limite: Limites com gastos da folha de pagamento.
O total da despesa do Legislativo Municipal, incluídos os subsídios dos Vereadores e excluídos os gastos com inativos, não poderá ultrapassar os seguintes percentuais, relativos ao somatório da receita tributária e das transferências previstas
no § 5° do art. 153 e nos arts. 158 e 159, efetivamente realizado no exercício anterior:

Limite com Folha de Pagamento do Legislativo Municipal
Percentual referente à receita
arrecadada do exercício anterior

População do Município
Até 100.000 habitantes

7%

De 100.001 a 300.000 habitantes

6%

De 300.001 a 500.000 habitantes

5%

De 500.001 a 3.000.000 habitantes

4,5%

De 3.000.001 a 8.000.000 habitantes

4%

Acima de 8.000.001 habitante

3,5%

A Câmara Municipal não gastará mais de 70% (setenta por cento) de sua receita com folha de pagamento, incluído o gasto com o subsídio de seus Vereadores
(Art. 29-A caput e alíneas e §1º da CF/88).
4º Limite: 6% da Receita Corrente Líquida – arts. 19 e 20 da LRF
Trata da repartição de limites de despesa com pessoal por ente da Federação
e por Poder. Na esfera Municipal, do limite global de 60% da receita corrente líquida
para despesa com pessoal, coube ao Legislativo 6% (seis por cento).
5º Limite: O Subsídio pago ao Prefeito – Art. 37, Inciso XI da CF/88, acrescido
pela EC nº 41/03
Estabelece limites (tetos) remuneratórios para cargos e empregos públicos dos
Poderes dos entes da Federação. No âmbito municipal, considera-se como limite
geral para a Administração Pública, inclusive para os subsídios dos Vereadores, o
subsídio do Prefeito.
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PONTOS DE ATENÇÃO:

• Indenização por sessão extraordinária: IMPOSSIBILIDADE. O art. 57, § 7º
da CF/88 é de reprodução obrigatória no âmbito municipal (DN n° 020/2011 e art.
7º, I da IN n° 004/2012).
A partir de fevereiro de 2006, com a edição da Emenda Constitucional no 50,
os membros do Congresso Nacional não mais podem receber por sessões extraordinárias. Restou pacificado que esta regra deve ser estendida aos Vereadores. O
não pagamento de sessões extraordinárias para os Vereadores ampara-se na
leitura simétrica do art. 57, § 7º da Carta Magna e nos princípios constitucionais da
moralidade, economicidade e legitimidade da despesa pública. A propósito, essa
interpretação foi acolhida pelo Supremo Tribunal Federal - STF, que rejeitou o
pagamento de sessões extraordinárias para Deputados Estaduais do Paraná (ADI
4509 MC/PA, rel. Min. Cármen Lúcia, 7.4.2011. (ADI-4509).
• Parcela indenizatória pelo exercício da Presidência da Câmara (vedado
pagamento até decisão definitiva do STF no RE n. 650898 – art. 7º, IV da IN n°
004/2012).
• Décimo terceiro salário: vedado pagamento aos agentes políticos eletivos - até decisão definitiva do STF no RE n° 650898 (art. 7º, III da IN n° 004/2012)
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REVISÃO GERAL ANUAL
A revisão geral anual é a recomposição da perda do poder aquisitivo ocorrido
num período de 12 (doze) meses, cujo percentual a ser utilizado deverá refletir um
dos índices inflacionários adotado pelo Município (INPC, IGPM, IPCA, etc).
Desde que não se ultrapasse o teto constitucional, os subsídios da Câmara só
podem ser majorados pela revisão geral anual de que trata a Carta Política (art. 37,
X), instituto que se limita a manter o poder de compra antes corroído pela inflação;
nada mais que isso.
Então, a imutabilidade do subsídio não impede a mera recomposição da perda
aquisitiva; trata-se de medida de justiça e homenagem ao princípio da irredutibilidade remuneratória, consagrado em várias passagens do Texto Constitucional
(art. 7º , VI; 95, III; 128, § 5o , I, “c” e 194, IV).
Na revisão geral anual, os agentes políticos não podem ser favorecidos, só
eles, por tal atualização monetária; tampouco, beneficiar-se por índices maiores
que o dos servidores. O ato financeiro há de ser amplo, geral, indistinto, abarcando, de forma absolutamente igual, servidores e agentes políticos. Tal correção,
demais disso, deve apenas compensar a inflação dos 12 (doze) últimos meses,
segundo oscilação do índice determinado na lei autorizativa (art. 37, X da CF/88).
Os atos de revisão geral anual depois de votados, editados e publicados, deverão ser encaminhados ao TCMGO, para fins de registro, anotação e acompanhamento, até o 10º dia do mês subsequente da sua aprovação (art. 7º, III da IN n°
010/2015), sob pena da instauração do processo de imputação de multa em desfavor da autoridade competente.
Legislação que regulamenta a matéria:
• Constituição Federal (art. 37, X)
• Constituição Estadual (art. 92, XI)
Orientações Normatizadas pelo TMCGO (disponíveis no site oficial da Corte):
• Resolução Normativa n° 005/2007, atualizada pela IN n° 012/2012
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REQUISITOS PARA CONCESSÃO:
• Deve apenas recompor as perdas inflacionárias ocorridas no período revisto;
• Generalidade: quanto à revisão geral anual, os agentes políticos não podem
se beneficiar, só eles, de tal correção monetária. Sob a Carta Magna (art. 37, X),
essa revisão há de ser ampla, geral, beneficiando, ao mesmo tempo, servidores e
agentes políticos;
• Isonomia (identidade de índice a todos os servidores e agentes políticos).
PROCEDIMENTO PARA CONCESSÃO:
• Edição de uma lei geral, de iniciativa do chefe do Poder Executivo, com vigência ilimitada, fixando a data-base e indicando o índice inflacionário a ser utilizado
(INPC, IGP, etc), de acordo com o que dispõe o artigo 37, inciso X, da Constituição
Federal e orientação dada pela RN n° 005/2007.
• Edição de uma lei específica de iniciativa de cada Poder a cada período a ser
revisto, na forma prevista no art. 2° da RN n° 005/2007, atualizado pela IN n°
012/2012, estabelecendo o período utilizado para a revisão e o percentual decorrente do índice fixado pela lei acima, contendo, ainda, um anexo demonstrando a
memória dos cálculos utilizados.

PONTOS DE ATENÇÃO:

• Iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo é apenas para a lei que estabelece a política revisional do Município.
• Revisão proporcional (1° de janeiro até o mês anterior a data-base) para os
agentes políticos no primeiro ano de mandato eletivo – RC n° 026/2008;
• Poderá ser deduzida da revisão os percentuais concedidos no exercício
anterior decorrentes de reorganização administrativa – STF ADI 2726/DF.
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9
PRINCIPAIS ILEGALIDADES
PRATICADAS POR EX-GESTORES,
NAS TRANSIÇÕES DE GOVERNO
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9 – PRINCIPAIS ILEGALIDADES PRATICADAS
POR EX-GESTORES, NAS TRANSIÇÕES DE
GOVERNO E SUAS CONSEQUÊNCIAS
A TRANSIÇÃO DE GOVERNO constitui a mudança formal entre os Chefes do
Poder Executivo, ocorrida após pleito eleitoral.
É comum, no cenário brasileiro, ocorrem transições governamentais com diversos percalços ou divergências, em especial quando há alternância de posicionamentos políticos divergentes (Oposição X Situação).
Para minimizar os possíveis entraves na alternância ou substituição do poder
concedido democraticamente pelo cidadão ao novo mandatário (Prefeito), que conduzirá as ações do Poder Executivo pelos próximos 4 anos, é que a Constituição do
Estado de Goiás resguardou, em seu artigo 73, §5, a obrigatoriedade de composição de Comissão de Transição de Governo, tratada no capítulo IV desta publicação.
Assim sendo, se fazem compulsórias as obrigações ao Prefeito, no término de
seu mandato, (como qualquer agente político ou público) em fornecer a seu sucessor os dados e informações necessários para que a nova gestão municipal possa
iniciar sua administração, permitindo a continuidade dos serviços a serem prestados à sociedade, ou seja, sem quaisquer prejuízos a esta.
Com a experiência vivenciada pelo TCMGO, nas diversas ocasiões das transições governamentais em que acompanhou no exercício do Controle Externo, relacionamos, no quadro a seguir, as principais ilegalidades e impropriedades constatadas em anos anteriores, as quais resultaram em responsabilização aos agentes que
lhes deram causa.
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ILEGALIDADES / IMPROPRIEDADES
DETECTADAS NAS TRANSIÇÕES DE GOVERNO
Sucateamento da frota de veículos, máquinas, equipamentos e
outros bens móveis;
Doação ilegal de bens imóveis e móveis;
Saques efetuados nas contas bancárias do Município, sem a devida
correspondência de despesas comprovadas;
Contratações de obrigações de despesas sem as correspondentes
disponibilidades financeiras;
Atraso no pagamento de servidores;
Atraso no pagamento dos fornecedores, principalmente de serviços essenciais
de energia elétrica, água, telefone, levando ao corte;
Apropriação indevida de livros, processos, documentos, arquivos, inclusive
digitalizados, referentes à contabilidade, finanças, pessoal,
controle interno e patrimônio;
Não repasse ao Instituto de Previdência das retenções efetuadas na
folha de pagamento;
Não pagamento das Obrigações Patronais devidas ao Instituto de Previdência;
Nomeação de servidores aprovados em concurso público, mesmo
aumentando a DTP nos últimos 180 dias do mandato;
Desmonte na prestação de serviços na área da saúde, educação
e assistência social.
Caso tais fatos sejam constatados na transição governamental, devem ser
adotadas providências por parte dos responsáveis pela transição (Prefeito atual e
Prefeito eleito), seguindo as determinações contidas no Capítulo III – Das Providências de Eventuais Dificuldades na Transição de Governo - da Instrução Normativa TCMGO nº 006/2016 (anexa).
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MENSAGEM FINAL
Esta publicação foi construída a partir da união de esforços de servidores
públicos do TCMGO na estrita intenção de orientar e subsidiar informações aos
agentes políticos e gestores públicos e, por conseguinte, permitir a ocorrência da
transição governamental em conformidade às normas legais e sem prejuízo da
administração e da sociedade pela continuidade dos serviços prestados.
O TCMGO atua no exercício do Controle Externo, como guardião da Administração Pública Municipal e, para tal, tem o dever de orientar para não punir. Assim,
ora o faz por meio desta publicação, mas alerta também que:

Os atos considerados irregulares, ilegítimos ou
antieconômicos sujeitam o agente à responsabilização administrativa, civil, penal e eleitoral.

BOA E REGULAR TRANSIÇÃO DE
MANDATOS A TODOS!

Equipe TCMGO
Nov/2016
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TELEFONES ÚTEIS
DO TCMGO

PÁGINA 91

TELEFONES ÚTEIS DO TCMGO PARA INFORMAÇÕES

Presidência: (62) 3216-6234
Núcleo de Assessoramento Especial: (62) 3216-6234
Ouvidoria: 0800 646 6160
Secretaria de Atos de Pessoal: (62) 3216-6277
Secretaria de Contas de Governo: (62) 3216-6282
Secretaria de Contas Mensais de Gestão: (62) 3216-6258
Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia: (62) 3216-6287
Secretaria de Licitações e Contratos: (62) 3216-6267
Secretaria de Recursos: (62) 3216-6264
Diretoria de Planejamento e Implementação de Sistemas: (62) 3216-6289
Escola de Contas: (62) 3216-6204
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ANEXOS
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QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS GOIANOS
POR REGIÃO/CONSELHEIRO DIRETOR
1ª REGIÃO
ABADIA DE GOIÁS
APARECIDA GOIÂNIA
ARAGOIÂNIA
BONFINÓPOLIS
CALDAZINHA
CAMPESTRE
GOIANÁPOLIS
GOIÂNIA
GOIANIRA
GUAPÓ
NERÓPOLIS
NOVA VENEZA
OURO VERDE
SANTA BÁRBARA
SENADOR CANEDO
STº ANTÔNIO GOIÁS
TEREZÓPOLIS
TRINDADE

2ª REGIÃO
ADELÂNDIA
AMERICANO DO BRASIL
AMORINÓPOLIS
ARAGARÇAS
ARAÇU
ARAGUAPAZ
ARENÓPOLIS
ARUANÃ
AURILÂNDIA
BALIZA
BOM JARDIM GOIÁS
BRAZABRANTES
BRITÂNIA
BURITI DE GOIÁS
CACHOEIRA DE GOIÁS
CATURAÍ
CÓRREGO OURO
DAMOLÂNDIA
DIORAMA
FAINA
FAZENDA NOVA
FIRMINÓPOLIS
GOIÁS
GUARAÍTA
HEITORAÍ
INHUMAS
IPORÁ
ISRAELÂNDIA
ITABERAÍ
ITAGUARI
ITAGUARU
ITAPIRAPUÃ
ITAPURANGA
ITAUÇÚ
IVOLÂNDIA
JAUPACI
JUSSARA
MATRINCHÃ
MOIPORÁ

3ª REGIÃO

4ª REGIÃO

ÁGUA FRIA GOIÁS
ÁGUAS LINDAS GOIÁS
ALEXANIA
ALTO PARAÍSO
ALVORADA DO NORTE
BURITINÓPOLIS
CABECEIRAS
CAMPOS BELOS
CAVALCANTE
CIDADE OCIDENTAL
COCALZINHO
COLINAS DO SUL
CORUMBÁ DE GOIÁS
CRISTALINA
DAMIANÓPOLIS
DIVINÓPOLIS DE GOIÁS
FLORES DE GOIÁS
GUARANI DE GOIÁS
IACIARA
LUZIÂNIA
MAMBAÍ
MIMOSO DE GOIÁS
MONTE ALEGRE GOIÁS
NOVA ROMA
NOVO GAMA
PADRE BERNARDO
PLANALTINA
PIRENÓPOLIS
POSSE
SÃO DOMINGOS
SÃO JOÃO D’ALIANÇA
SIMOLÂNDIA
SITIO D’ABADIA
STºANTÔNIO DESCOB.
TERESINA DE GOIÁS
VALPARAÍSO DE GOIÁS
VILA BOA
VILA PROPÍCIO

5ª REGIÃO

6ª REGIÃO

ANICUNS
ALTO HORIZONTE

ÁGUA LIMPA

APARECIDA RIO DOCE

ANÁPOLIS

ALOÂNDIA

APORÉ

AMARALINA

ANHANGUERA

AVELINÓPOLIS

BARRO ALTO

BELA VISTA DE GOIÁS

CACHOEIRA ALTA

BONÓPOLIS

BOM JESUS GOIÁS

CAÇU

CAMPINAÇU

BURITI ALEGRE

CAIAPÔNIA

CAMPINORTE

CACHOEIRA DOURADA

CASTELÂNDIA

CAMPO LIMPO

CALDAS NOVAS

CEZARINA

CAMPOS VERDES

CAMPO ALEGRE GOIÁS

CHAPADÃO DO CÉU

CARMO RIO VERDE

CATALÃO

DOVERLÂNDIA

CERES

CORUMBAÍBA

EDÉIA

CRIXÁS

CRISTIANÓPOLIS

FORMOSA

ESTRELA DO NORTE

CROMÍNIA

GOUVELÂNDIA

FORMOSO

CUMARI

INACIOLÂNDIA

GOIANÉSIA

DAVINÓPOLIS

INDIARA

GUARINOS

EDEALINA

ITAJÁ

HIDROLINA

GAMELEIRA

ITARUMÃ

IPIRANGA DE GOIÁS

GOIANDIRA

JANDAIA

ITAPACI

GOIATUBA

JATAÍ

JARAGUÁ

HIDROLÂNDIA

LAGOA SANTA

JESÚPOLIS

IPAMERI

MAURILÂNDIA

MARA ROSA

ITUMBIARA

MINEIROS

MINAÇU

JOVIÂNIA

MONTIVIDIU

MONTIVIDIU NORTE

LEOPOLDO DE BULHÕES

NAZÁRIO

MUNDO NOVO

MAIRIPOTABA

PALMEIRAS DE GOIÁS

MUTUNÓPOLIS

MARZAGÃO

PALMINÓPOLIS

NIQUELÂNDIA

MORRINHOS

PARANAIGUARA

NOVA AMÉRICA

NOVA AURORA

PARAUNA

NOVA CRIXÁS

ORIZONA

PEROLÂNDIA

NOVA GLÓRIA

OUVIDOR

PORTELÂNDIA

NOVA IGUAÇU

PALMELO

QUIRINÓPOLIS

NOVO PLANALTO

PANAMÁ

RIO VERDE

PETROLINA DE GOIÁS

PIRACANJUBA

SÃO SIMÃO

PILAR DE GOIÁS
PORANGATU
RIALMA
RIANÁPOLIS
RUBIATABA

MONTES CLAROS GOIÁS

SANTA ISABEL

MORRO AGUDO GOIÁS

SANTA TEREZA GO

MOSSÂMEDES

SÃO FRANCISCO

MOZARLÂNDIA

SÃO LUIZ NORTE

NOVO BRASIL

SÃO M. ARAGUAIA

PALESTINA DE GOIÁS

SÃO PATRÍCIO

PIRANHAS

STª RITA N. DESTINO

SÃO LUIZ M. BELOS

STª TEREZINHA GO

SANCLERLÂNDIA

TROMBAS

SANTA FÉ DE GOIÁS

UIRAPURU

SANTA ROSA GOIÁS

URUAÇU

TAQUARAL

URUANA
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PIRES DO RIO
SÃO JOÃO DA PARAÚNA PONTALINA
SERRANÓPOLIS
PORTEIRÃO
STª HELENA DE GOIÁS

PROFESSOR JAMIL

STª RITA DO ARAGUAIA

RIO QUENTE
STº ANTÔNIO DA BARRA SANTA CRUZ GOIÁS
TURVÂNIA
SÃO M. PASSA QUATRO
TURVELÂNDIA

SILVÂNIA

VARJÃO

TRÊS RANCHOS
URUTAÍ
VIANÓPOLIS
VICENTINÓPOLIS

INSTRUÇÃO NORMATIVA IN Nº 006/2016
Dispõe sobre a adoção de providências necessárias à transição
de governo no âmbito da Administração Pública Municipal,
e dá outras providências.
O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelos artigos 1º, inciso
XIV, e 3º da Lei Estadual nº 15.958, de 18 de janeiro de 2007 (LO/TCMGO);
Considerando que o Prefeito Municipal tem a obrigação de instituir uma comissão de transição de governo, conforme exigência do art. 73, § 5º
da Constituição Estadual;
Considerando que a continuidade administrativa é um dos objetivos a serem perseguidos pelo Poder Público;
Considerando a necessidade de atribuir maior eficiência e transparência ao processo de transição de governo;
Considerando que o Sistema de Controle Interno do Poder Executivo deverá zelar pela fiel observância das orientações, normas e regras
contidas nesta Instrução Normativa;
Considerando, finalmente, que compete ao Tribunal de Contas dos Municípios emitir orientações acerca da transição de governo, com o fim de
garantir a continuidade administrativa, prestação de contas, interesse público, observância ao ordenamento jurídico, contábil, orçamentário e
financeiro;
Considerando o inteiro teor dos autos nº 16784/16,
RESOLVE
CAPÍTULO I
DAS OBRIGAÇÕES DO ATUAL PREFEITO
Art. 1º O atual Prefeito constituirá uma comissão de transição de governo em até dez dias após a proclamação do resultado oficial das eleições
municipais, por meio de ato normativo, incumbida de repassar informações e documentos ao candidato eleito, de modo a não inibir, prejudicar
ou retardar as ações e serviços em prol da comunidade, evitando-se a descontinuidade administrativa no município.
§ 1º A comissão de transição de governo será formada por 3 (três) representantes indicados pelo atual Prefeito, responsáveis pelo
Controle Interno, Finanças e Administração, e 3 (três) representantes indicados pelo candidato eleito ao cargo de Prefeito Municipal.
§ 2º Os representantes do candidato eleito deverão ser indicados ao atual Prefeito em até cinco dias após a proclamação do
resultado oficial das eleições municipais.
§ 3º O ato constitutivo da comissão de transição de governo deverá indicar as datas de início e encerramento dos trabalhos e ser
publicado nos meios oficiais, inclusive no sítio eletrônico da prefeitura.
§ 4º A comissão de transição de governo deverá avaliar a possibilidade de prorrogação dos contratos de caráter continuado em
vigência ou a necessidade de deflagração de novos procedimentos licitatórios, na forma da lei, em garantia da continuidade do serviço público.
Art. 2º O atual Prefeito encaminhará à comissão de transição de governo, no prazo de dez dias após a sua constituição, documentos
e informações que tratem sobre:
I - Plano Plurianual (PPA) vigente;
II - Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para o exercício seguinte, acompanhada do Anexo de Metas Fiscais e do Anexo de Riscos
Fiscais, conforme previsto na Lei Complementar nº 101/2000 – Lei de Responsabilidade Fiscal;
III - Lei Orçamentária Anual (LOA) para o exercício seguinte, acompanhada dos seus anexos (resumo geral da despesa e da receita,
programa de trabalho etc.);
IV - relação dos servidores municipais, contendo: nome, lotação, cargo, data e forma de ingresso (concurso, livre nomeação e
exoneração ou contrato por tempo determinado), remuneração, regime jurídico e indicação de envio ao Tribunal de Contas do ato de nomeação
para efeito de registro;
V - relação dos procedimentos licitatórios arquivados no Controle Interno, organizados numericamente, com especificação da
modalidade, do objeto e do(s) contratos(s) correspondente(s);
VI - relação dos contratos, consórcios, convênios, e outros ajustes congêneres em vigor, organizados numericamente, com especificação do contratado, objeto, prazo e valor, com detalhamento os valores já pagos e o saldo a pagar;
VII - Termos de Ajuste de Conduta e de Gestão firmados;
VIII - demonstrativo das obras em andamento, com resumo dos saldos a pagar e percentual que indique o seu estágio de execução;
IX - relação dos concursos realizados que estão em vigência e relação de concursados por ordem de classificação e que não tenham
sido admitidos;
X - Legislação do Município, assim constituída:
a) Lei Orgânica do Município;
b) Leis Complementares à Lei Orgânica;
c) Legislação referente à organização administrativa municipal, relativa à constituição dos órgãos integrantes da administração direta,
bem como as leis de criação dos fundos especiais, das entidades da administração indireta do Município e respectivos estatutos;
d) Leis de Organização do Quadro de Pessoal e legislação complementar, tais como: Lei do Regime Jurídico, Estatuto dos Servidores Públicos do Município, Lei do Plano de Cargos e Salários, Lei de Contratação Temporária e outras, se houver;
e) Lei de Parcelamento, Ocupação e Uso do Solo;
f) Lei de Zoneamento;
g) Código de Postura;
h) Plano Diretor;
i) Código Tributário Municipal;
j) Lei que instituiu a Guarda Municipal;
k) Projetos de Lei em tramitação na Câmara Municipal;
l) outras normas.
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Art. 3º O atual Prefeito encaminhará à comissão de transição de governo, até 15 de janeiro próximo, documentos e informações com
posição em 31 de dezembro do exercício findo que tratem sobre:
I - demonstrativo da disponibilidade de caixa e equivalentes de caixa, indicando o nome do banco, o número da agência, o número da
conta e o saldo contábil, acompanhado dos extratos bancários;
II - conciliação bancária (se houver) que deverá indicar:
a) nome do banco, número da agência e número da conta;
b) saldo demonstrado no extrato;
c) saldo contábil evidenciado no Demonstrativo da disponibilidade de caixa e equivalentes de caixa;
d) registro contábil a débito na Entidade não creditado pela instituição bancária;
e) registro contábil a crédito na Entidade não debitado pela instituição bancária (ex.: cheques emitidos e não descontados);
f) débitos efetuados pela instituição bancária sem registro contábil na Entidade;
g) créditos efetuados pela instituição bancária sem registro contábil na Entidade;
III - relação dos créditos a receber a curto prazo;
IV - relação da Dívida Ativa do Município, bem como relatório da situação das providências adotadas pela Administração, no que se
refere à sua cobrança;
V - Inventário dos Bens de Consumo existentes em almoxarifado (estoques);
VI - relação dos créditos a receber a longo prazo;
VII - relação dos investimentos permanentes em outras Entidades em forma de ações ou cotas;
VIII - Inventário dos Bens Patrimoniais;
IX - relação das folhas de pagamento dos servidores municipais a pagar (se houver), indicando o mês de referência;
X - relação das contribuições previdenciárias e patronais a pagar (se houver), indicando o mês de referência;
XI - relação das obrigações fiscais a pagar (impostos, taxas e contribuições);
XII - demonstrativo dos Restos a Pagar referentes a exercícios anteriores e aqueles relativos ao exercício que se encerra, distinguindo-se os processados dos não processados, contendo data do empenho, número do empenho, dotação, valor do empenho; nome e CNPJ/CPF
do credor, saldo a pagar liquidado e saldo a pagar não liquidado;
XIII - relação de depósitos e cauções vinculados a contratos ou outros instrumentos;
XIV - relação de provisão de riscos trabalhistas e fiscais;
XV - relação dos empréstimos, financiamentos, parcelamentos e congêneres, informando nome do credor, saldo devedor, parcelas
pagas, parcelas em aberto, taxa de juros e sistema de amortização do empréstimo;
XVI - balancete de verificação acumulado do exercício com quatro colunas (saldo anterior, movimento a débito, movimento a crédito
e saldo final);
XVII - demonstrativo de movimentação analítica das contas escrituradas no diário e constantes do balancete de verificação (Livro
Razão);
XVIII - relação dos atos expedidos no período de 1° de julho a 31 de dezembro, que importem na concessão de reajuste de
vencimentos, ou em nomeação, admissão, contratação ou exoneração de ofício, demissão, dispensa, transferência, designação, readaptação
ou supressão de vantagens de qualquer espécie do servidor público estatutário ou não;
XIX - informações referentes a ações cíveis, trabalhistas e outras, precatórios e desapropriações em andamento;
XX - situação de cadastramento dos contribuintes e arrecadação de receitas próprias do Município;
XXI - relação dos convênios pendentes de prestação de contas junto aos convenentes;
XXII - relação dos programas (softwares) utilizados pela administração pública e respectivas senhas de acesso;
XXIII - relação das obrigações municipais pendentes de regularização junto ao Tribunal de Contas dos Municípios (PPA/LDO/LOA,
movimento contábil da execução orçamentária e financeira mensal, RREO, RGF, atos de pessoal, contas de gestão, contas de governo, etc.);
Parágrafo único. Caso não tenham sido elaborados os demonstrativos contábeis, os anexos da Lei nº 4.320, de 17 de março de 1964
e o balancete contábil do exercício findo, deverão ser apresentadas ao novo Prefeito Municipal as relações discriminativas das receitas e
despesas orçamentárias e extraorçamentárias, elaboradas mês a mês e acompanhadas de toda a documentação comprobatória.
Art. 4º Os documentos enumerados nos artigos 2º e 3º deverão ser lavrados em papel timbrado do município e assinados pelo
Prefeito Municipal, Secretário de Administração e Secretário de Finanças.
Art. 5º A comissão de transição de governo deverá elaborar relatório conclusivo e certidão, com base nas informações constantes
nos documentos, sendo entregue cópia ao controle interno do Município, cópia ao Prefeito que encerrou o mandato e cópia ao Prefeito em
exercício.
CAPÍTULO II
DAS OBRIGAÇÕES DO PREFEITO ELEITO
Art. 6º Empossado no cargo, o novo Prefeito Municipal deverá:
I - receber os levantamentos, demonstrativos e outros documentos elaborados pela comissão de transição de governo e emitir os
respectivos recibos, ressalvando o que entender pertinente, se for o caso;
II - publicar nos meios oficiais, inclusive no sítio eletrônico da prefeitura, o relatório da comissão da transição de governo;
III - promover a alteração dos cartões de assinaturas nos estabelecimentos bancários em que a Prefeitura mantém conta;
IV - apresentar as contas referentes aos recursos estaduais recebidos por seu antecessor, quando este não o tenha feito, ou, na
impossibilidade de fazê-lo, adotar as medidas legais visando o resguardo do patrimônio público com a instauração da competente Tomada de
Contas Especial, sob pena de responsabilidade solidária;
V - providenciar o seu cadastro como Chefe de Governo no sítio eletrônico deste Tribunal de Contas, procedimento indispensável
para o envio eletrônico de informações via internet;
VI - orientar os responsáveis pelas unidades gestoras da administração direta e indireta sobre a necessidade de cadastro como
gestores no sítio eletrônico deste Tribunal de Contas, procedimento indispensável para o envio eletrônico de informações via internet.
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CAPÍTULO III
DAS PROVIDÊNCIAS DIANTE DE EVENTUAIS DIFICULDADES NA TRANSIÇÃO DE GOVERNO
Art. 7º Caso o Prefeito que esteja deixando a gestão não constitua a comissão de transição de governo ou não observe as normas constantes
nesta Instrução Normativa, ou ainda, se constatada ausência de informações ou informações inverídicas, que não propiciem o devido conhecimento da situação orçamentária, contábil, financeira e patrimonial do órgão, cabe ao Prefeito eleito, adotar as providências necessárias para
fins de responsabilização, tais como: notificação extrajudicial, representação ao Ministério Público do Estado, ação judicial, etc.
Art. 8º Caso o candidato eleito não apresente os seus representantes na forma prevista no § 2º do artigo 1º desta Instrução Normativa, cabe ao
atual Prefeito adotar as medidas necessárias para que não fique prejudicada a transição de governo, tais como: notificação extrajudicial,
representação ao Ministério Público do Estado, ação judicial, etc.
Art. 9º A recusa ou substituição de membro da comissão de transição de governo deverá ser requisitada de forma expressa, com assinatura do
solicitante, momento em que devem ser explicitados os motivos, ficando a cargo da parte desfalcada nova indicação.
Art. 10 Diante das dificuldades discriminadas neste capítulo, ou de outras que possam eventualmente ocorrer na transição de governo, cabe à
parte que se sentir afetada, sem prejuízo do poder sancionador deste Tribunal de Contas, a adoção das medidas que julgar cabíveis, como as
sugeridas nos artigos 7º e 8º.
CAPÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 11 As determinações constantes nesta Instrução Normativa aplicam-se, no que for pertinente, à administração indireta,
fundações, autarquias e sociedades de economia mista.
Art. 12 O Prefeito responsável pela prestação das contas de governo (contas anuais) do último ano de mandato deverá apresentar
cópia da certidão mencionada no art. 5º quando da autuação da referida prestação de contas neste Tribunal.
Art. 13 Esta Instrução Normativa entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as Instruções Normativas IN n° 00013/12 e nº
00014/12.
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS, em Goiânia, aos 17 dias do mês de outubro de 2016.
Conselheiro Honor Cruvinel de Oliveira
Presidente
Participantes da Votação:
1. Consª. Maria Teresa F. Garrido Santos 2. Cons. Joaquim Alves de Castro Neto 3. Cons. Francisco José Ramos
4. Cons. Nilo Sérgio de Resende Neto 5. Cons. Subst. Mauricio O. Azevedo
Ministério Público de Contas: José Gustavo Athayde
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ORIENTAÇÕES BÁSICAS
PARA UMA NOVA GESTÃO
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