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APRESENTAÇÃO
A sociedade exige, cada vez mais, ética e transparência no serviço público. Vivemos um tempo de intensa
cobrança do cidadão por maior rigor no controle e responsabilização social por parte dos órgãos públicos. Esse
clamor tem ressoado nos Tribunais de Contas, que buscam aprimorar suas atividades no sentido de melhorar a
qualidade da gestão pública. Para tanto, são acionadas as escolas de contas, verdadeiros centros de aprendizagem,
que têm empreendido treinamento e desenvolvimento proﬁssional para os servidores e jurisdicionados,
trabalhando na formação inicial e continuada desse público-alvo.
No caso do TCMGO, é seguro aﬁrmar, com muita tranquilidade, que nossa Escola de Contas tem cumprido
com mérito seu papel orientador e pedagógico.
Nas análises rotineiras dos processos, obras e serviços, há falhas, irregularidades decorrentes, na maioria
das vezes, da desinformação, do desconhecimento. Daí a importância do investimento na função orientadora e
educativa do Tribunal, por intermédio da Escola de Contas.
As ações e programas descritos nesta publicação têm contribuído notoriamente na capacitação do corpo
técnico do TCMGO e de seus jurisdicionados, bem como da sociedade para que possa exercer o controle social tão
intensamente requisitado por todos quantos anseiam por uma administração pública verdadeiramente cidadã.
Saudações e votos de boa leitura.
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A Escola de Contas e sua atuação no
fortalecimento do Controle Social,
Interno e Externo

A

formação e o aperfeiçoamento dos servidores públicos são
previstos na Constituição Federal de 1988, art. 39, § 2º (com
redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998), sendo
a participação em cursos um dos requisitos para a promoção na carreira.
A legislação estabelece, para tanto, a manutenção de escolas de governo
pela União, os Estados e o Distrito Federal.
O art. 39, § 7º da Carta Magna estabelece que todas as unidades
da federação, inclusive municípios, disciplinarão, mediante lei, a
utilização de recursos orçamentários provenientes da economia com
despesas correntes para a aplicação no desenvolvimento de programas
de qualidade e produtividade, treinamento e desenvolvimento,
modernização, reaparelhamento e racionalização do serviço público,
inclusive sob a forma de adicional ou prêmio de produtividade.
No âmbito do Estado de Goiás, o Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado de Goiás – TCMGO tem em sua missão institucional
elementos de capacitação, expressos nos termos de aperfeiçoamento da
administração pública municipal, ao deﬁnir que sua razão de ser é “exercer
o controle externo da administração pública municipal, contribuindo para
o seu aperfeiçoamento, em benefício da sociedade”.
O Planejamento Estratégico do TCMGO adotou diversos
objetivos institucionais, dentre os quais: 1) fomentar o controle social;
2) contribuir para o aprimoramento da gestão dos jurisdicionados; e 3)
desenvolver competências e habilidades de seus servidores. Portanto,
estabeleceu a iniciativa de elaborar e implementar programas de
capacitação para esse público-alvo.

A fim de efetivar seus objetivos estratégicos, o TCMGO criou
a Escola de Contas, por meio da Lei nº 16.465, de 5 de janeiro de
2009, com a finalidade de desenvolver pesquisas relacionadas com
as técnicas de controle da administração pública, o planejamento e
execução de ações de capacitação e aperfeiçoamento dos servidores
de seu Quadro de Pessoal, bem como a realização de treinamento dos
gestores e técnicos pertencentes aos órgãos jurisdicionados.
O Regimento Interno do Tribunal, Resolução Administrativa nº
073 de 2009, estabelece, dentre outras, as seguintes competências
da Escola de Contas: 1) indicar prioridades e política de atendimento
das necessidades de desenvolvimento profissional; e 2) avaliar os
resultados, metodologias e padrões de qualidade aplicáveis às ações
de treinamento, desenvolvimento e educação.
Dessa forma, a Escola de Contas se consolida como
unidade de gestão do conhecimento, ao gerenciar o processo de
desenvolvimento de competências dos membros e servidores,
promover treinamentos para o aperfeiçoamento dos agentes
públicos municipais e atuar em parceria para a disseminação
de práticas de controle social.

Desenvolvimento de ações para a melhoria da administração pública municipal
Necessidade
de melhoria dos
serviços públicos

Política de recursos
humanos como fator
estratégico para a
administração pública

Sistemas de treinamento
e aperfeiçoamento e
Escolas de Governo
Constituição Federal 1988
Art. 39, § 2º

Municípios
Recursos orçamentários
destinados a treinamento
e desenvolvimento
Constituição Federal 1988,
Art. 39 § 7º

Missão TCM GO
Exercício do controle
externo para o
aperfeiçoamento da
administração pública
municipal

Melhoria efetiva dos
serviços públicos:
benefício da sociedade

Inovação e
aprendizagem

Escola de Contas
Capacitação para conselhos
municipais, eventos para
agentes públicos municipais e
cursos para membros e servidores
Lei 16.465/09

Objetivos estratégicos TCMGO:
fomentar o controle social,
contribuir para aprimoramento
dos jurisdicionados e
desenvolver competências

Público-alvo
As ações de capacitação do TCMGO têm como público-alvo:
1. Membros e servidores do TCMGO, que possuem, em sua
maioria, nível superior e pós-graduação em suas áreas de
atuação. Diante desse perﬁl, a educação corporativa orientase pela aplicação de conhecimentos voltados para o trabalho,
visando ao alcance dos objetivos estratégicos;
2. Agentes públicos municipais, que possuem atuações variadas,
desde a gestão de recursos públicos até as atividades especíﬁcas
de planejamento, execução, controle e prestação de contas. A
partir desse perﬁl, aponta-se o desaﬁo de capacitação do ponto
de vista logístico e de efetividade; e
3. Controladores Sociais, com níveis de escolaridade e atuação
variadas.

06

Objetivo
A proposta pedagógica da Escola de Contas tem os seguintes
objetivos:
1. Fortalecer a identidade institucional, contribuindo
para o alcance dos objetivos estratégicos por meio do
desenvolvimento dos membros e servidores do TCMGO;
2. Contribuir para o desenvolvimento de agentes políticos
e servidores públicos municipais a ﬁm de melhor
exercerem suas funções e realizar a prestação de contas
de maneira efetiva; e
3. Fomentar o controle social e aproximar o Tribunal da
sociedade.

Programas Educacionais
Dessa forma, as ações de capacitação são organizadas
nos seguintes programas educacionais que têm objetivos e
públicos-alvo especíﬁcos:

Objetivos

Orientar sobre os
mecanismos de controle
das ações do governo

Controle Social

+

Ações
TCM GO

=

Apresentar as ferramentas
de acesso à informação e
transparência pública

Demonstrar
as formas de
participação
dos cidadãos

Público-alvo: Controladores Sociais

Objetivos
Ação

Executar ações de auxílio
ao Poder Legislativo para
o julgamento das contas
dos gestores municipais

Aperfeiçoamento da
Fiscalização e Controle
da Administração Pública
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Público-alvo: Veradores e Assessores Parlamentares

Objetivos
Demonstrar normas,
procedimentos
e sistemas

Apresentar
boas práticas

+
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Efetividade da gestão dos
recursos públicos

=

Público-alvo: Agentes públicos municipais

Gestão de
Recursos
Públicos

Objetivos

Objetivos
Possibilitar o acesso a
novas informações

+

Proporcionar o
intercâmbio de idéias

Aprimoramento da
autuação do TCM

=

Público-alvo: Conselheiros. Conselheiros-Substitutos
e Procuradores de Contas

Modernizar os
Processos de Trabalho

Benchmarking
com outros órgãos

+

Inovação

=

Público-alvo: Conselheiros, Conselheiros-Substitutos
e Procuradores de Contas
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Objetivos
Desenvolver Competências
Técnicas, Gerenciais e
Governamentais

+
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Corpo
Técnico-Administrativo
Qualiﬁcado

Atualização
Proﬁssional

=

Público-alvo: Servidores do TCMGO

Princípios e ferramentas pedagógicas
A proposta pedagógica da Escola de Contas considera os
quatro pilares da educação dispostos no relatório para a UNESCO,
da Comissão Internacional sobre Educação para o século XXI: o saber ser, o saber aprender, o saber conviver e o saber fazer.
Nesta perspectiva, os cursos oferecidos pela Escola de Contas consideram os seguintes princípios, requisitos primordiais que
servem de alicerce: relação entre teoria, prática e práxis; interdisciplinaridade; interatividade; educador como agente motivador;
educando como agente de construção de seu conhecimento; reciprocidade e diálogo; ﬂexibilidade das estratégias educacionais;

Escola de Contas como espaço para a expressão de ideias, reﬂexão, troca de experiências e trabalho colaborativo; conhecimento
a serviço do comportamento ético; formação proﬁssional para a
cidadania; educação como processo contínuo; equidade na oportunização de cursos aos servidores do TCMGO; eﬁciência, eﬁcácia
e efetividade; e multiplicação de conhecimentos.
Para efetivar os objetivos educacionais em função dos princípios pedagógicos, a Escola de Contas utilizou as metodologias
“Oﬁcina Dialógica” e “Roda de Conversa”, aplicadas principalmente para capacitação de membros e servidores do TCMGO.

Roda de Conversa

Oﬁcina Dialógica

A Roda de Conversa
é um método de participação coletiva de debate
acerca de determinada temática em que é possível
dialogar com os sujeitos,
que se expressam e escutam seus pares e a si mesmos por meio do exercício
reﬂexivo.

A Oﬁcina Dialógica é
uma ferramenta pedagógica
que proporciona a criação
de espaço aberto à troca de
experiências, exposição de
ideias divergentes e construção coletiva de conhecimento organizacional.

Escola de Contas - Processo Educacional e Sistema de Gestão
ento
O processo educacional da Escola de Contas foi mapeado conforme a Lei nº
Levantam
ades
id
s
s
e
16.465/2011, a Resolução Administrativa nº 073/2009 e a ABNT NBR ISO 10015.
de nec
ento
de treinam
Para selecionar e implementar o treinamento que objetiva reduzir as
lacunas entre as competências requeridas e as existentes, a Escola de Contas
Avaliação
desenvolve e monitora os seguintes estágios e atividades relacionadas:
I. Levantamento das necessidades de treinamento: aplicação de questionário
aos gestores e servidores para identiﬁcação da lacuna de competências do Tribunal
de Contas, análise de desempenho organizacional, priorização e previsão de cursos
em uma linha cronológica, aprovação do Plano Anual de Treinamento;
II. Projeto e planejamento do treinamento: elaboração do plano de curso e
Projeto
ento
la
identiﬁcação do tipo de curso – parceria sem ônus, contratação ou instrutor interno;
e p nejam
III. Execução do treinamento: em cursos executados em parceria sem ônus ou
Execução
contratados, procede-se à instrução do processo e ao ateste de realização do curso;
em cursos executados com instrutor interno, procede-se à elaboração dos recursos
pedagógicos – plano de aula, material didático, avaliações, frequência, certiﬁcados – e
ntas
la de Co
da Esco
l
à execução;
a
n
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o Educ
Process
IV. Avaliação dos resultados do treinamento: veriﬁca-se a aquisição da
competência especiﬁcada, realiza-se feedback dos resultados alcançados com o
solicitante e avalia-se o impacto do curso na melhoria do trabalho.
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TRIBUNAL DE CONTAS
DOS MUNICÍPIOS DO
ESTADO DE GOIÁS
O Tribunal de Contas dos Municípios
do Estado de Goiás (TCMGO) é um órgão
colegiado, criado em 1977. Exerce missão
constitucional na ﬁscalização ﬁnanceira,
orçamentária, patrimonial e operacional
dos 246 municípios goianos. Com 40 anos,
tem uma trajetória marcada pela parceria
com os gestores públicos e a sociedade,
abrangendo tanto a capacitação quanto
a orientação, o que contribui de forma
efetiva para a correta aplicação do dinheiro
público e para a promoção de políticas
públicas democráticas.

MISSÃO
“Exercer o controle externo da administração
pública municipal, contribuindo para o seu
aperfeiçoamento, em benefício da sociedade”

VISÃO
“Ser reconhecida pela sociedade como
instituição de excelência no controle externo da
administração pública”

VALORES
• Ética
• Humanismo
• Inovação

• Probidade
• Tempestividade
• Transparência

www.tcm.go.gov.br
tcmgooﬁcial
tcmgoias
tcmgoias
canaltcmgo
TCM Notícias
Canais 61,2 e 8 NET
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Fone: (62) 3216-6160
Ouvidoria: 0800-646-6160

