
TCMGO lança novo 
Portal do Cidadão

Fortalecimento do controle social
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TRANSPARÊNCIA
Maioria das prefeituras cumpre 
Lei de Acesso à Informação

O          Relatório de Diag-
nóstico nº 01/2018, 
quanto ao cumpri-

mento, pelos Poderes Execu-
tivos dos municípios goianos, 
da Lei de Acesso à Informa-
ção (Lei nº 12.527/2011), está 
disponível no site: www.tcm.
go.gov.br.

O relatório, elaborado pela 
Secretaria de Licitações e Con-
tratos do TCMGO, identificou a 
situação dos Portais da Trans-
parência das 246 prefeituras 
goianas. Os auditores analisa-
ram informações mínimas, que 
devem ser disponibilizadas aos 
cidadãos, exigidas pela LAI, no 
art. 8º, incisos I a VI do §1º, 
bem como da Lei Complemen-
tar nº 101/2000, especialmen-
te quanto à transparência da 
gestão fiscal. 

Os técnicos avaliaram se 
as prefeituras têm site, se 
possuem ferramentas de bus-
ca nos portais, informações 
atualizadas sobre a receita e as 
despesas do executivo, licita-
ções e contratos; prestações de 
contas (relatório de gestão) do 
ano anterior, Relatório Resumi-

do da Execução Orçamentária 
(RREO) e Relatório de Gestão 
Fiscal (RGF) dos últimos seis  
meses.  Além de Serviço Ele-
trônico de Informações ao Ci-
dadão, estrutura a forma de 
contato com a prefeitura e pu-
blica remuneração dos agen-
tes, diárias e passagens. 

Primeiros lugares - Nove 
municípios receberam nota de 
98 a 95 pontos pela transpa-
rência na gestão: Santa Helena 
de Goiás, Campinorte, Ouro 
Verde de Goiás, Baliza, Bon-
finópolis, Corumbaíba, Game-
leira de Goiás,  Ipameri, Mara 
Rosa, Rialma, Cavalcante, Jan-
daia e Nova Aurora (veja qua-
dro).

Para o tribunal, houve 
avanços na pontuação. Em 
2017, 36,9% das cidades ti-
nham nota de 80 a 100. No 
ano de 2018, 57,72% .

Cabe aos chefes do Po-
der Executivo tomar as pro-
vidências para solucionar as 
irregularidades apontadas no 
documento, em observância e 
cumprimento aos preceitos dis-
postos da LAI. 

www.tcm.go.gov.br
E-mail: comunicacao@tcm.go.gov.br
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Para o Tribunal, houve avanços na pontuação.
 57,72% das Prefeituras tiveram 

nota de 80 a 100 pontos.

“
”
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Presidente da ALEGO reforça trabalho 
conjunto com TCMGO 

“Às vezes as prefeituras, 
principalmente as menores, 
não têm condições de ter essa 
assessoria jurídica para orien-
tação correta e o TCM de Goiás 
tem feito muito bem esse papel 
de orientação”, disse o presi-
dente da Assembleia Legislati-
va de Goiás, deputado Lissauer 
Vieira. No dia 11 de fevereiro 
de 2019, o deputado visitou o 
Tribunal de Contas dos Municí-
pios do Estado de Goiás (TCM-
GO), com o objetivo fortalecer 
a relação entre as instituições. 

Lissauer Viera e os depu-
tados Rafael Gouveia, Sebas-
tião Caroço, Lucas Calil, Hen-
rique Arantes, Thales Barreto 
e Virmondes Cruvinel foram 
recebidos pelo presidente do 
tTCMGO, Joaquim de Castro, 
pelo vice-presidente, Daniel 
Goulart, pelos conselheiros 
Nilo Resende, Sérgio Cardoso e 
conselheiros-substitutos Vasco 
Jambo e Irany de Carvalho Jú-
nior, pelo procurador-geral do 
Ministério Público de Contas 
(MPC), Régis Gonçalves Leite, 
e pelo procurador de Contas, 

José Gustavo Athayde.  
Para o presidente Joaquim 

de Castro, a visita demonstra 
o respeito que os deputados 
têm pelo Tribunal. Ele desta-
cou a importância do fortaleci-
mento dos poderes. “Para que 
os órgãos de controle sejam 
independentes e atuantes é 
necessário que se tenha um le-
gislativo forte. Legislativo, judi-
ciário e executivo fortes fazem 
com que a nossa instituição 

O TCM orienta e auxilia os prefeitos e 
vereadores dos 246 municípios. Por isso, 

entendemos o grande trabalho realizado pelos 
conselheiros em favor do nosso Estado.

“

exerça a sua função com efe-
tividade”, defendeu. 

O presidente da Assembleia 
Legislativa, Lissauer Vieira, fri-
sou que a Alego está à disposi-
ção para intensificar parcerias 
com o TCMGO e trabalhar em 
prol dos municípios goianos. O 
deputado Rafael Gouveia, 2º 
vice-presidente da Alego, res-
saltou o trabalho desenvolvido 
pelo Tribunal junto aos municí-
pios. “O TCM orienta e auxilia 

os prefeitos e vereadores dos 
246 municípios. Por isso, en-
tendemos o grande trabalho 
realizado pelos conselheiros 
em favor do nosso Estado”. 

O Deputado Henrique Aran-
tes avaliou a reunião como 
importante para aproximar a 
Alego do TCMGO. “Conversa-
mos para afinar o discurso e 
trabalharmos juntos para que 
o Estado e os municípios cres-
çam mais”. 

“

 Lissauer Vieira, presidente da ALEGO, 
e Joaquim de Castro, presidente do TCMGO

*Fotos Assem
bleia Legislativa
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Reunião do Gtcon e Gtsis

A 4° Edição da Reunião 
GTSIS (Grupo Técnico 
de Sistematização de 

Informações Contábeis e Fis-
cais) e GTCON (Grupo técnico 
de Padronização de Procedi-
mentos Contábeis) foi realizada 
em outubro de 2018. Visando 
a melhoria dos processos técni-
cos de trabalho que envolvam 
o TCMGO e os jurisdicionados, 

Durante o encontro 
foi assinado convênio 
entre o TCMGO e a 

Universidade de Brasília (UnB),  
para a utilização de sistema  
de gestão e contabilidade de     
custos. 

Com a ferramenta, o gestor 
terá condições de apontar de-
talhadamente a utilização dos 
recursos públicos em cada de-
partamento da administração 
municipal.

Responsável pelo desenvol-
vimento do sistema, o profes-
sor da UnB, Marilson Dantas, 

ressaltou que essa parceria ins-
titucional contribuirá para uma 
comunicação mais eficiente. 
“Quando ajudamos o gestor, 
estamos ajudando o cidadão, 
oferecendo informações sobre 
onde os impostos pagos estão 
sendo investidos”, destacou 
Dantas.

“O Tribunal quer ser par-
ceiro dos gestores e nossa 
intenção é auxiliar com instru-
mentos, como esse sistema, 
que reforçam a transparência”, 
enfatizou o presidente TCMGO, 
Joaquim de Castro.

nessa edição o encontro contou 
com um   público formado por 
servidores públicos municipais, 
agentes sociais  e servidores do 
Tribunal. 

Os temas abordados fo-
ram:Sistema Passaporte; Pla-
taforma COLARE, Licitações e 
Contratos; Sistema de Processo 
Eletrônico do Tribunal, entre 
outros.

Os técnicos apresentaram aos gestores a plantaforma 
COLARE, que possibilita a  integração entre sistemas do 
município e do Tribunal, facilitando o envio de dados.

A tecnologia de ponta permite o preenchimento ma-
nual de formulários diretamente no sistema do Tribunal, 
com mais segurança das informações, maior confiabilida-
de e disponibilidade dos serviços de recepção de dados.

Novo serviço de envio de dados 

Convênio com UnB 

O prefeito de Aparecida de Goiânia, Gustavo Mendanha, recebeu do presi-
dente do TCMGO, conselheiro Joaquim de Castro, e do professor da UnB, Marilson 
Dantas, certificado em reconhecimento por ter sido o primeiro gestor do Estado 
a entregar os dados referentes aos custos da gestão no ambiente eletrônico do 
Sistema de Informação de Custo e Gestão Aplicada ao Setor Público. 
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TCMGO entrega certificados a 
prefeitos por bom desempenho na 
Transparência e Gestão Pública

O Tribunal de Contas 
dos Municípios do 
Estado de Goiás 

(TCMGO)  certificou os pre-
feitos que  obtiveram bom de-
sempenho em Transparência 
e no Índice de Efetividade da 
Gestão Municipal (IEGM) no 
ano de 2018.  

Na categoria Transparên-
cia, o primeiro lugar ficou 
com o prefeito de Santa He-
lena, João Alberto Rodrigues, 
seguido por Agnaldo Antônio, 
de Campinorte, e Jaime Ricar-
do, de Ouro Verde. 

Para escolha dos home-
nageados do IEGM, foram 
adotados sete critérios de 
avaliação: saúde, educação, 
planejamento, gestão fiscal, 
tecnologia da informação, 
meio ambiente e cidades. Re-
ceberam o certificado os pre-
feitos Caio de Sousa Pereira 
Lima (Caiapônia), Renato Me-
nezes de Castro (Goianésia), 
Rogério Carlos Troncoso Cha-
ves (Morrinhos), Cristóvão 
Vaz Tormin (Luziânia) e Gus-
tavo Mendanha (Aparecida 
de Goiânia).

O presidente do TCMGO, 
Joaquim de Castro, parabeni-

zou os prefeitos homenagea-
dos e recomendou a eles que 
“difundam as boas práticas 
de suas gestões aos demais 
colegas, principalmente no 
que tange à transparência”. 
Ele aproveitou para reforçar 
que o TCMGO tem buscado 
conscientizar, cada vez mais, 
os prefeitos, mostrando que 
é necessário fazer uma boa 
gestão por meio de planeja-
mento e prestação de contas 

transparente.  Em 2019, o tra-
balho de orientação e avalia-
ção já está em andamento. 

A solenidade, realizada em 
dezembro de 2018, contou 
com as participações: vice-
-governador de Goiás, Lincoln 
Tejota;  ex-procuradora de 
Goiânia, Ana Vitória Caiado; 
ex-governador e deputado fe-
deral, Alcides Rodrigues; pro-
curador do Ministério Público 
de Contas, Henrique Pandim; 

presidente em exercício da 
AGM, Kelson Vilarinho; pre-
sidente da FGM, Haroldo Na-
ves; presidente da União de 
Vereadores de Goiás, Ricardo 
Carneiro; vice-reitora da UFG, 
Sandra Chaves; vice-presiden-
te do TCMGO, Daniel Goulart; 
conselheiros Francisco José 
Ramos, Nilo Resende, Maria 
Teresa Garrido Santos e Val-
cenôr Braz, que coordena o 
IEGM.

Procurador do MPC, Henrique Pandim, entrega certificado de 
Transparência ao prefeito de Ouro Verde, Jaime Ricardo da Silva

Ana Vitória Caiado e prefeito de Morrinhos, 
Rogério Carlos Troncoso

Prefeito de Goianésia, Renato de Castro, recebeu do conselheiro 
Nilo Resende o certificado pela boa gestão

   Prefeito, João Alberto Rodrigues (centro), com o ex-governador Alcides Rodrigues e pres. do TCMGO, Joaquim de Castro
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Acompanhe as contas do seu município

Com todos os dados 
sobre movimentação 
dos recursos dos 246 

municípios goianos, o novo  
Portal do Cidadão do Tribunal 
de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás está em fun-
cionamento desde 13 de feve-
reiro de 2019. A ferramenta é 
um estímulo ao controle social 
por parte dos  cidadãos. Ágil 
e com informações detalhadas 
e abrangentes, o novo portal 
substitui o antigo, é mais fácil 
de consultar e muito mais rico 
em conteúdo.  

Leve, com carregamento 
rápido, legível em tablets e 
smartphones, o portal tem 
mecanismos para priorizar o 

entendimento do público lei-
go, sem abrir mão dos concei-
tos técnicos, com mandam o 
artigo nº 48 da LRF, o artigo nº 
37 da CF e a Lei 4.320/64, que 
trata do Direito Financeiro. 

O Portal do Cidadão ofe-
rece ao usuário, automatica-
mente, o resultado orçamen-
tário do município, ou seja, 
a proporção entre receita e 
despesa; antes, era necessário 
fazer a conta de quanto en-
trava e quanto saía. Também 
será mais fácil verificar o valor 
total e percentual destinado 
às áreas de saúde, educação 
e pessoal, com os valores per 
capita investidos ao longo do 
ano.

 Investimentos em saúde, educação, pessoal e obras

“Ágil e com informações 
detalhadas e abrangentes “

   *Dados de Gastos de Pessoal de acordo com o limite da LRF
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Controle Social

O novo Portal do Cidadão 
é mais um instrumento que o 
TCMGO coloca à disposição 
da sociedade, com a finalida-
de de incentivar o controle so-
cial e dar ao cidadão os meios 
de acompanhar e avaliar me-
lhor a aplicação dos recursos 
públicos. 

Desenvolvido pela Superin-
tendência de Gestão Técnica e 
Superintendência de Informá-
tica do TCMGO, o novo por-
tal começou a ser criado em 
agosto do ano passado, para 
colocar em prática uma das 
diretrizes da lei da transparên-
cia: a ampla divulgação dos 
dados  em linguagem aces-
sível. Não basta publicar as 
informações na internet, elas 
precisam ser compreensíveis e 
fazer sentido para todos, co-

“Incentivar o controle social e dar ao cidadão os meios de 
acompanhar e avaliar melhor a aplicação dos recursos públicos.“

nhecedores ou não dos trâmi-
tes e jargões da administração 
pública. 

Com linguagem Java e uso 
do Pentaho - um software de 
inteligência empresarial que 
se aplica muito bem ao setor 
público, pois organiza e apre-

senta os dados de forma simples 
e acessível – o portal será atua-
lizado periodicamente, à medida 
que as prefeituras repassarem  os 
dados ao Tribunal. 

A legislação determina que 
os gestores municipais enviem 
as informações até 45 dias após 

o encerramento do período, ou 
seja, no portal estarão disponí-
veis os dados até novembro de 
2018; em abril de 2019, será 
possível consultar todo o ano 
anterior, com os dados fechados, 
incluindo 31 de  dezembro de 
2018. 

   *No Portal você pode acompanhar as informações sobre aplicação da Lei da Transparência

www.tcm.go.gov.br/site/portal-do-cidadao/
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Tribunal contribui para melhor 
gestão educacional

Os programas de 
“Acompanhamento 
do PNE” e “De Olho 

nas Escolas”, desenvolvidos 
pelo Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado de Goiás 
(TCMGO), vêm atingindo re-
sultados perceptíveis na área 
da educação municipal. As 
equipes da Secretaria de Con-
tas de Governo e da Comissão 
Especial de Auditoria (CEA) do 
TCMGO visitaram escolas de 
Brazabrantes, Nova Veneza, 
Santo Antônio de Goiás, Ara-
goiânia, Goiânia e Trindade.

O Tribunal apontou proble-
mas na legislação e identificou 
a ausência de conselhos mu-
nicipais de educação. Agora, 
com auxílio dos auditores, os 
gestores estão adequando as 
leis municipais e regularizando 
os conselhos municipais que 
contribuem para aumentar a 

transparência e o controle dos 
recursos públicos no setor.

Em Goiânia, foi observada 
a necessidade de criar ma-
nuais de esclarecimentos e a 
reformulação de marcos le-
gais para a adequação de um 
processo administrativo mais 
atualizado. O secretário mu-
nicipal de Educação e Esporte, 
Marcelo Costa, ressaltou o tra-
balho realizado peloTCMGO. 
“Essa auditoria tem ajudado 
não só a capital, mas vai aju-
dar todo o Estado de Goiás, a 
utilizar com eficiência os recur-
sos públicos em benefício da 
população”.

O secretário de Educação 
de Brazabrantes, Wellington     
Brandão, afirmou que a ação 
tem auxiliado significativa-
mente nos trabalhos desenvol-
vidos na educação municipal. 
“Houve crescimento de alunos 

nas salas de aula, justamente 
pela busca ativa que nós fize-
mos com a ajuda do TCMGO”. 
Em Santo Antônio de Goiás, a 
secretária de Educação, Idelma 
Marinho, disse que a presença 

dos auditores garantiu segu-
rança aos servidores. “Eles 
têm nos trazido outra visão, e 
as informações   valiosas têm 
ajudado bastante na evolução 
da gestão”.

Foto Divulgação
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“PNE Aqui”

O trabalho de acompa-
nhamento do Plano 
Nacional de Educa-

ção teve início em 2017, com 
um diagnóstico geral da reali-
dade da educação básica nos 
municípios e visitas técnicas a 
partir do mês de novembro.

Em agosto de 2018, o     
TCMGO firmou, com o Mi-
nistério Público do Estado de 
Goiás (MP-GO), termo de coo-
peração técnica para executar, 
em conjunto, o projeto “PNE 
Aqui”, que uniu o Programa 
de Acompanhamento do PNE 
do TCMGO com o projeto Bem 
Educar do MP-GO e está sen-
do aplicado no município de 
Aragoiânia.

O auditor de controle exter-
no do TCMGO, Roberto Couti-
nho, um dos responsáveis pelo 
“Acompanhamento do PNE”, 

O Tribunal apresentou 
aos gestores do Fun-
do Municipal de Ma-

nutenção e Desenvolvimento 
do Ensino (FMMDE), do muni-
cípio de Goiânia, a matriz de 
achados relacionada à audito-
ria na educação em execução 
pelo Programa De Olho nas 
Escolas.

O processo de validação 
da matriz de achados já ve-
rificou a coerência da matriz 
apresentada após discussão 
das principais conclusões da 
auditoria, suficiência das evi-
dências coletadas, adequa-
ção das análises realizadas e 
pertinência das propostas de 
encaminhamento. Apresentou 
o resultado da etapa de exe-
cução, realizada com a parti-
cipação dos gestores da SME 
e do FMMDE, visando obter o 
seu comprometimento com o 

objetivo e a condução da au-
ditoria.

Por fim, será elaborado o 
relatório, principal produto da 
auditoria e instrumento formal 
e técnico por intermédio do 
qual comunica o objetivo e as 
questões de auditoria, a meto-
dologia utilizada, os achados, 
as conclusões e a proposta de 
encaminhamento, de acordo 
com os padrões internacionais 
de elaboração de relatórios de 
auditoria governamental para 
as Entidades de Fiscalização 
Superior, apresentados pela 
Organização Internacional de 
Entidades Fiscalizadoras Supe-
riores (INTOSAI).

Em Trindade, o TCMGO rea-
lizou levantamento nos CMEIs 
e escolas. As visitas, feitas em 
janeiro deste ano, fazem parte 
da etapa de levantamento da 
auditoria operacional. 

explica que o objetivo do pro-
grama é fomentar o monito-
ramento das metas do Plano 
Nacional de Educação (PNE) 
pela comunidade local. A ênfa-
se inicial é na universalização 
da educação infantil (creche e 
pré-escola), na qualidade do 
Ensino Fundamental medida 
pelos testes de alfabetização 
e aprendizagem da língua 
portuguesa e da matemática 
(ANA 3º ano e IDEB 5º e 9º 
anos), além das metas relacio-
nadas ao corpo docente como 
formação inicial e continuada 
e no plano de carreira com 
atendimento ao piso nacional 
do magistério. “O trabalho 
do Tribunal de acompanhar e 
orientar é fundamental nesse 
processo, para que tenhamos 
uma educação básica cada vez 
melhor”, ressaltou.

“O trabalho do Tribunal de 
acompanhar e orientar é fundamental 

para que tenhamos uma educação 
básica cada vez melhor.“

Auditores visitam escola de Aragoiânia

Foto Divulgação
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EM MOVIMENTO

JURISPRUDÊNCIA

A 7ª edição do Informativo 
de Jurisprudência, publicação 
eletrônica que destaca julga-
mentos relevantes do Tribunal 
de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás (TCMGO), 

está disponível no site: www.
tcm.go.gov.br. 

A versão digital também 
é disponibilizada aos e-mails 
cadastrados, no endereço ele-
trônico jurisprudencia@tcm.
go.gov.br. Incorporação de 
gratificação aos vencimentos 
dos servidores    públicos mu-
nicipais, restituição ao erário 
por patrocínio indireto a 
agremiação esportiva local e 
inspeção complexa em secre-
taria municipal de saúde são 
alguns dos temas abordados 
no informativo.

PALESTRA

Dentro do projeto  
TCMGO, Imprensa e 
Sociedade, o Tribunal 
recebeu o cronista es-
portivo Adolfo Cam-
pos. Ele falou sobre 
cobertura esportiva, 
censura e corrupção.

ASSÉDIO

O Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado de 
Goiás realizou durante os 
meses de novembro e de-
zembro de 2018 a Campanha 
de Prevenção e Combate ao 
Assédio Moral e Sexual. Os 
objetivos foram esclarecer o 
que é assédio; as diferenças 
entre assédio moral, sexual 
e intelectual; os perfis do               

assediador e do assediado; as 
consequências para a vítima e 
para o ambiente de trabalho 
e, finalmente, a importância 
de denunciar. O evento foi 
encerrado na Câmara Muni-
cipal de Goiânia com a pa-
lestra “Prevenção do Assédio 
Moral no Trabalho, ministrada 
pela psicóloga Kátia Barbosa    
Macedo.

FORMAÇÃO

Servidores de diversos mu-
nicípios goianos receberam o 
certificado de conclusão  do 
curso  de Formação em Con-
trole Interno em dezembro de 
2018. Essa foi a 3ª  turma pela 
Escola de Contas. O curso teve 
duração de 144 horas dividi-
das em 11 módulos. Em março 
de 219, uma nova turma inicia 
os estudos.
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Conselheiros e servido-
res do Tribunal de Contas 
dos Municípios do Estado de 
Goiás (TCMGO) participaram 
do VI Encontro Nacional dos 

Tribunal de Contas (VI ENTC), 
que aconteceu em Florianó-
polis (SC), no período de 28 
a 30 de novembro de 2018. 
O evento reuniu 800 pessoas, 

representando 33 tribunais 
de contas em todo o país e 
teve como pauta “O Futuro 
dos Tribunais de Contas: ino-
vação, integração, prevenção 

e eficiência”. Do encontro, 
saiu a Carta de Florianópolis, 
documento com o sumário de 
todas as atividades desenvol-
vidas no evento.

LIVRO

DESEMPENHO

Mais recente publicação 
técnica do TCMGO, o livro 
“O Processo de Contas no 
Tribunal de Contas dos Mu-
nicípios do Estado de Goiás” 
está disponibilizado na in-
ternet: www.tcm.go.gov.br. 
A publicação de autoria do 
presidente Joaquim de Cas-
tro, do chefe da Advocacia 
Setorial, Marcello Terto, e dos 
auditores de controle exter-
no Priscila Kelly Fernandes P. 
Borges, Ibamar Tavares Júnior 

e José Carlos Bizinotto de 
Miranda, trata da tramitação, 
no TCMGO, das prestações 

de contas, denúncias e repre-
sentações, e dos recursos a 
elas inerentes.

O presidente do TCMGO Joa-
quim de Castro e o conselheiro 
Sérgio Cardoso participaram do 
evento realizado pela Associação 

dos Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil – Atricon, em 
que foi firmado contrato com a 
Fundação Carlos Alberto Vanzoni-

li, para a certificação da Metodo-
logia do Programa QATC – Marco 
de Medição de Desempenho dos 
Tribunais de Contas (MMD-TC).

O Conselheiro-substituto 
Flávio Monteiro de Andrada 
Luna, aprovado no último 
concurso do TCMGO, em-
possado em dezembro de 
2018, integra a 2ª Câmara 
do   TCMGO.

POSSE

ENCONTRO
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Diagnóstico de Despesas:
60% dos municípios se enquadram 
na Lei de Responsabilidade Fiscal

Orientação do TCM-
GO tem ajudado os 
gestores na redução 

de despesas com pessoal.
O relatório com o diagnós-

tico fiscal é feito pela Secreta-
ria de Atos de Pessoal (SAP), 
de quatro em quatro meses, 
e observa se os municípios 
estão cumprindo a Lei de 
Responsabilidade Fiscal (LRF) 
nos gastos com pessoal. O 
relatório do 2º quadrimestre 
de 2018, divulgado em outu-
bro/18, indicou que 60% das 
cidades goianas (147 municí-
pios) estão respeitando os li-
mites de gastos com pessoal 
e não estão ultrapassando se-
quer o limite prudencial, que 
é de 57% da receita corrente 
líquida.

Excederam o limite pru-
dencial 73% cidades, 30% 
dos municípios, e 10%, ou 
seja, 24 cidades, gastaram  
mais que o limite legal, que é 
de 60% da receita líquida.

Os números do 2º quadri-
mestre de 2018 são melhores 
que os de 2017, o que signi-
fica que várias cidades con-
seguiram reduzir gastos com 
pessoal. As de médio e grande 
porte, como é o caso de Goiâ-
nia e Aparecida de Goiânia, 

LIMITE DE GASTO COM PESSOAL EM CIDADES GOIANAS 

RECEITA CORRENTE 
LÍQUIDA (RCL) 

LIMITE 
PRUDENCIAL 

LIMITE 
LEGAL 

147 
CIDADES GOIANAS RESPEITARAM 
OS LIMITES DE GASTOS COM PESSOAL

   75 
CIDADES GOIANAS EXCEDERAM O LIMITE 
PRUDENCIAL DE 57 % DE GASTOS COM PESSOAL

        24 
CIDADES GOIANAS GASTARAM MAIS QUE 
O LIMITE LEGAL DE 60% DE GASTOS COM PESSOAL

30 %

10 % 

60 % 
147 cidades 

75 cidades

24 cidades

60 % do RCL 57 % do RCL  
Fonte: SAP/TCMGO

se saíram melhor na tarefa de 
reduzir gastos, enquanto as 
cidades menores são as que 
mais tiveram dificuldades.

Com base nas informações 
obtidas, o TCMGO vai auxiliar 
os municípios na detecção 
dos motivos que levaram ao       

aumento de gastos com pes-
soal e nas melhores formas de 
se adequar aos índices deter-
minados por lei.
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