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TCMGO LEVA CARTILHA
DO AGENTE CIDADÃO
ÀS ESCOLAS 

TCMGO LEVA CARTILHA
DO AGENTE CIDADÃO
ÀS ESCOLAS 
O livro é um convite para crianças e adolescentes 
tornarem-se um agente cidadão participando 
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“    Ao fazer o registro dos 42 anos do Tribunal 
de Contas dos Municípios do Estado de Goiás 
(TCMGO), rendo homenagem a todos quantos 
dedicaram seu tempo, inteligência e competência 
para o crescimento e aperfeiçoamento da nossa 
instituição, desde sua criação em 18 de novem-
bro de 1977.
   Muito foi feito e mais se terá que fazer. É uma 
construção sem data de conclusão, porque se 
almeja, para a obra, a melhor qualidade, a ex-
celência.
   É gratificante fazer parte desta contínua edi-
ficação, somente possível pela disposição, inte-
resse e desvelo de cada membro e servidor, em 
cujos ombros repousa a responsabilidade pelos 
avanços que o tribunal tem alcançado e deverá 
alcançar,  dia após dia, na prestação de serviços 
aos cidadãos.
   Felizmente, temos avanços para comemorar.
   O TCMGO estabeleceu novas parcerias, forta-
leceu aquelas já existentes e avançou na integra-
ção com os tribunais de contas brasileiros, nas 
relações institucionais com os poderes, entidades 
e órgãos diversos; no trabalho de orientação e 
capacitação de jurisdicionados e servidores. E, 
especialmente, no desenvolvimento e  implanta-
ção de soluções tecnológicas  que possibilitaram 
melhorar os processos de fiscalização e controle 
externo, entre as quais,   a plataforma Colare de 
recebimento de dados.
   Lançado no início do ano, o Portal do Cidadão 
é outra interessante solução tecnológica disponi-

bilizada para a sociedade. A ferramenta tem sido 
importante  fonte de consulta e pesquisa para 
os gestores municipais, jornalistas e cidadãos em 
geral.
   Com esses feitos e conquistas, rapidamente 
citados, descritos com mais detalhes  nas páginas 
seguintes desta publicação, faço uso deste espa-
ço para falar do lançamento  da segunda edição 
do Manual  “AGENTE CIDADÃO”. 
   Idealizado na gestão da conselheira Maria Tere-
sa Garrido Santos, em nome de quem reverencio 
todos os ex-presidentes do TCMGO, esse material 
paradidático visa despertar, nas nossas crianças e 
adolescentes, a análise e reflexão sobre o papel 
do controle externo na fiscalização dos gastos 
públicos e a importância da participação dos ci-
dadãos nessa missão constitucional. 
   Inicialmente, essa ação pedagógica será inseri-
da nas unidades escolares onde o tribunal realiza 
auditorias, por meio dos programas PNE Aqui e 
De Olho nas Escolas.
   A cartilha é uma proposta lúdica, que busca for-
mar o cidadão proativo, o qual poderá contribuir 
com os processos de transformação necessários 
à melhoria do bem-estar social na sua cidade. 
   A parceria dos professores, coordenadores, di-
retores e secretários municipais de Educação será 
imprescindível para o êxito dessa proposta. 
   Como resultado desse esforço conjunto, acredi-
to que o manual cooperará para o despertamen-
to de uma consciência social e crítica em nossas 
crianças e adolescentes. 

Palavra do Presidente

Joaquim Alves de Castro   Presidente do TCMGO 
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Colare: uma ferramenta de 
sucesso na recepção de dados                                 
de jurisdicionados
Em  7 meses de funcionamento, a marca alcançou mais de 1100 mil 
de envios

Chefe da Divisão de Atos de Pessoal, Vinícius Santos, 
apresentou a ferramenta de layouts

Chefe da Divisão de Desenvolvimento da SINFO, Paulo 
Henrique Carneiro: orientações e esclarecimentos

Superintendente de Gestão Técnica, Horário de Moura, 
falou sobre o suporte do tribunal aos usuários

  Desde sua implantação,  no 
início deste ano, o Colare vem 
se consolidando como uma 
ferramenta robusta para a re-
cepção de dados de jurisdicio-
nados pelo TCMGO. O alcance 
da marca de mais de 100 mil 
envios com sucesso, em pouco 
mais de 7 meses de funciona-
mento, confirma essa robustez.
  O Colare surgiu da necessi-
dade de prover um mecanis-
mo para definição, controle e 
análise dos dados enviados ao 
tribunal. 
  A nova  plataforma oferece 
mais segurança da informação, 
aumento da produtividade, oti-
mização dos processos, rapidez 
da comunicação e economia 
ao erário. Com o protocolo ele-
trônico não haverá mais a ne-
cessidade de deslocamento do 
jurisdicionado para Goiânia, o 
que proporcionará  uma signifi-
cativa economia ao erário.
  Nos últimos meses, o TCMGO 

realizou capacitações do Siste-
ma Colare aos servidores pú-
blicos municipais e prestadores 
de serviços das áreas de  Licita-
ções e Contratos, Recursos Hu-
manos (RH) e Regimes Próprios 
de Previdência Social (RPPS).
  As mais recentes apresenta-
ções aconteceram no auditório 
Jaime Câmara, da Câmara Mu-
nicipal de Goiânia, nos dias 5 e 
26 de setembro.
  No encontro do dia 5 foi 
apresentado o Colare Pessoal 
aos  gestores de RH das pre-
feituras e parlamentos munici-
pais. O Colare Pessoal é uma 
ferramenta de layouts, 100% 
desenvolvida pelo TCMGO, 
destinada ao recebimento de 
informações dos atos de pesso-
al praticados pelos jurisdiciona-
dos. Nomeações, progressões, 
licenças, afastamentos, exone-
rações, folhas de pagamento, 
movimentações e aposentado-
rias, entre outros atos, deverão 

ser informados ao tribunal por
meio dessa plataforma, a partir 
de janeiro de 2020.
  O Superintendente de Gestão 
Técnica, Horácio de Moura, ga-
rantiu que o TCMGO dará todo 
o atendimento necessário para 
o uso da ferramenta.
  O presidente Joaquim de Cas-
tro pediu engajamento. “Pedi-
mos aos prefeitos e secretários 
que deem apoio a essa nova 
ferramenta. Num primeiro mo-
mento pode até causar algum 
desconforto, mas, para quem 
é servidor efetivo ou comissio-
nado, o benefício é o histórico 
funcional com toda a legislação 
vigente. O histórico também vai 
evitar diligências e, com isso, 
proporcionar tranquilidade a 
todos”, explicou.
  No dia 26 foi realizada a apre-
sentação do Colare Pessoal aos 
Regimes Próprios de Previdên-
cia Social (RPPS).
  Nesses dois eventos, os au-

ditores de controle externo 
Vinícius Nascimento Santos 
(secretário em substituição da 
Secretaria de Atos de Pessoal/
SAP) e Paulo Henrique Carneiro 
(chefe da Divisão de Desenvol-
vimento da SINFO) foram os 
responsáveis pelas palestras, 
orientações e esclarecimentos.
  As capacitações para uso 
do Colare continuam  e estão 
disponibilizadas, também,  em 
videoaulas produzidas pela Es-
cola de Contas do TCMGO (na 
modalidade EAD) e que podem 
ser acessadas no no endereço 
https://www.tcm.go.gov.br/so-
phos/

“ Para quem é 
servidor, efetivo ou 

comissionado, 
o benefício é o 

histórico funcional ”
Joaquim de Castro, 
Presidente TCMGO
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Mais de 3 mil gestores participaram 
do Encontro Regional 2019
O tema central foi “Pela Efetividade das Políticas Públicas”. 

   Com a participação de 3217 
servidores e gestores munici-
pais, no primeiro semestre de 
2019, o Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado de Goiás 
(TCMGO) realizou o 9º Encontro 

cas dos municípios goianos.                                                         
Agentes políticos (prefeitos e 
vereadores) destacam a impor-
tância do papel orientador do 
TCMGO para realizarem uma 
boa gestão.  

sos, os conselheiros e auditores 
de contrele externo do tribunal 
repassaram aos prefeitos, vere-
adores e servidores informações 
atualizadas sobre o processo 
de controle das contas públi-

Regional, com o tema “Pela Efe-
tividade das Políticas Públicas”. 
  Foram sete edições, de março 
a maio, em todas as regiões do 
estado. Em cada edição, que 
contou com palestras e minicur-

“ É importante a participação dos 
gestores nos encontros do TCMGO para 

melhorar a gestão municipal ”. 
Hildo do Candango, 

prefeito de Águas Lindas de Goiás

“ É essencial planejamento para 
investir nas prioridades e vencer 

as dificuldades da gestão, como foi 
destacado no encontro do TCM.” 

Rogério Troncoso, 
prefeito de Morrinhos

“ Para o uso correto dos recursos 
públicos é preciso atenção às normas 

da administração, e a parceria 
com TCM possibilita uma constante 

atualização.” 
José Luiz Fernandes, 
prefeito de Rubiataba

“ É necessário, é função do TCM 
fiscalizar as gestões, mas orientar 

primeiro é o mais importante.” 
Wilson Martins, 

presidente da Câmara de Rubiataba
“ A parceria com o TCM  é de muita 

importância porque promove o 
debate sobre as formas corretas para 
executar políticas públicas e atender à 

população.” 
Elson Tavares, prefeito de Edéia
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   A abertura do encontro ocor-
reu na 2º Região, na cidade de 
Iporá, no dia 23.3. A coordena-
ção foi da então conselheira Ma-
ria Teresa Garrido Santos (foto1).   
    No mês de abril, na 3ª Região 
as cidades-sede foram Campos 
Belos (2.4), com trabalhos con-
duzidos pelo conselheiro Francis-
co José Ramos (foto 2) e Águas 

Lindas de Goiás (9.4), onde o 
conselheiro Daniel Goulart diri-
giu o encontro (foto 3).
    Na 4ª Região (16.4), em Ru-
biataba, também os conselhei-
ros Daniel Goulart e Francisco 
Ramos estiveram à frente (foto 
4).  
  Na 5ª Região (30.4), em Edéia, 
o conselheiro Sérgio Cardoso co-

ordenou o evento (foto 5).  
  A 6ª Região recebeu, em Morri-
nhos, o encontro no dia 7.5, que 
foi conduzido pelo presidente do 
TCMGO, conselheiro Joaquim de 
Castro (foto 6).  
  O encerramento foi no dia 27.5, 
em Goiânia.  O conselheiro-dire-
tor da 1ª Região, Valcenôr Braz, 
coordenou os trabalhos. (veja 

matéria sobre o encerramento 
do Encontro Regional na página 
sete.
Para o presidente Joaquim de 
Castro, o Encontro Regional 
é válido na medida em que 
concretiza uma aproximação 
com os gestores, ajudando na 
execução efetiva das políticas 
públicas.

  Os participantes dos encontros regionais conheceram, por meio de palestras, projetos de “Efetividade das Políticas Públicas” e “Inovação da 
Gestão Pública” nas áreas de educação, meio ambiente, saúde e segurança pública. Com bons resultados, as experiências já realizadas em 
diversas cidades do Brasil são exemplos que podem ser aproveitados por outras administrações. 

Palestras abordaram educação, meio ambiente e saúde

Foto 1

Foto 6

Foto 2
Foto 4

Foto 3

Foto 5

Tribunal percorreu todas as regiões 
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Auditores do Tribunal ministraram 
minicursos durante encontros  

Análise de Editais de 
Licitação de Obras e 
Serviços de Engenharia

Controle da Gestão 
de Pessoal

Monitoramento das 
Contas de Governo
PNE

Portal da Transparência
Lei de Acesso à Informação        
Colare 
IEGM
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 ENCONTROS REGIONAIS

Encerramento abordou combate 
à corrupção
   O seminário “Diálogos – No-
vos Caminhos para uma Ad-
ministração Pública Eficiente”, 
que aconteceu no dia 27 de 
maio, no Centro de Convenções 
Goiânia, marcou o encerramen-
to dos Encontros Regionais do 
TCMGO. O evento teve pales-
tras da então procuradora-ge-
ral da República, Raquel Dodge, 
do presidente da Atricon, con-
selheiro do Tribunal de Contas 
do Estado da Paraíba (TCE-PB), 
Fábio Nogueira, e do psicólogo 
e escritor Rossandro Klinjei. O 
encontro foi prestigiado pelo 
governador de Goiás, Ronaldo 
Caiado; prefeito de Goiânia, Iris 
Rezende; presidente do Institu-
to Rui Barbosa, Ivan Bonilha; 
conselheiros e procuradores.
  Raquel Dodge falou, em sua 
palestra, sobre o papel do Mi-

nistério Público e dos tribunais 
de contas no combate à cor-
rupção; Fábio Nogueira tratou 
do controle externo contempo-
râneo e Rossandro Klinjey rela-
cionou o combate à corrupção 
ao resgate da autoestima.
  O presidente do TCMGO, con-
selheiro Joaquim de Castro, 
disse que o seminário cumpriu 
a expectativa de encerrar com 
êxito os Encontros Regionais 
2019. Para ele, o evento refor-
çou o compromisso do tribunal 
com a qualificação dos gesto-
res e coma correta utilização do 
dinheiro público.
  O governador Ronaldo Caiado 
ressaltou a forma didática pela 
qual o TCMGO tem atuado pe-
rante as gestões públicas. “Este 
tipo de evento também traz 
consciência aos gestores com 

relação às exigências da legis-
lação brasileira e faz com que 
cada vez mais a transparência 
seja o padrão nas administra-
ções”. 
  Para Raquel Dodge, os tribu-
nais de contas têm cumprido 
um papel muito relevante con-

tra a corrupção e pela eficiên-
cia na gestão pública. “A res-
ponsabilidade dos tribunais é 
enorme para o zelo no cumpri-
mento dos contratos, pelo bom 
uso da coisa pública. Isso tudo 
se reverte em benefício para a 
população”.

ditores da Controladoria Geral da 
União (CGU), Maxley Alexandrer 
de Oliveira e Iaci Pereira Castelo 

Branco de Mattos, o presidente 
do TCMGO, conselheiro Joaquim 

controle social e avaliação de po-
líticas públicas e serviços públicos.
  A adesão foi formalizada  duran-

te reunião,  no dia 19 agosto de 
2019, com  a participação dos au-

   O Tribunal de Contas dos Municí-
pios do Estado de Goiás (TCMGO)  
aderiu  ao  acordo de cooperação 
técnica com a Controladoria-Ge-
ral da União (CGU) e a Associa-
ção dos Membros dos Tribunais 
de Contas do Brasil (ATRICON).  
A parceria busca o intercâmbio 
de informações e experiências, 
com vistas ao fortalecimento e à 
disseminação de mecanismos de 

O presidente do TCMGO, Joaquim de Castro, recebeu o governador Ronaldo Caiado e 
a então procuradora-geral da República, Raquel Dodge

TCMGO firma acordo de cooperação 
com Atricon e CGU
Parceria busca o fortalecimento e a disseminação de mecanismos de 
controle social e avaliação de serviços públicos

de Castro, e o conselheiro ouvi-
dor, Valcenôr Braz. 
  A coordenadora da Ouvidoria do 
TCMGO, Paula Roberta Nunes, e 
os auditores da CGU irão elaborar 
o plano de ação para o desenvol-
vimento das atividades junto aos 
municípios goianos, com o apoio 
da Escola de Contas e da Supe-
rintendência de Informática do 
TCMGO.

Será elaborado o plano de ação para o 
desenvolvimento das atividade junto aos  

municípios goianos



8 | TCM NOTÍCIAS

Goiânia sedia Congresso 
Internacional de Direito Financeiro
O ministro do TCU, Benjamim Zymler, foi um dos palestrantes 

O encontro reuniu mais de 500 participantes e palestras de renomados juristas

   O 6º Congresso Internacio-
nal de Direito Financeiro, que 
aconteceu em Goiânia nos dias 
13 e 14 de junho, reuniu mais 
de 500 participantes que con-
feriram palestras de respeita-
dos nomes do mundo jurídico, 
como o ministro do Tribunal de 
Contas da União (TCU), Benja-
mim Zymler. 
  O evento foi realizado numa 
parceria entre o Tribunal de 
Contas dos Municípios do Es-

tado de Goiás (TCMGO), Tri-
bunal de Contas do Estado 
de Goiás (TCE-GO), Faculdade 
Autônoma de Direito (FADISP), 
Academia Sul-Mato-Grossense 
de Direito Público (ASDP) e o 
Tribunal de Contas do Estado 
de Mato Grosso do Sul (TCE
-MS). 
  O presidente do TCMGO e an-
fitrião do congresso, Joaquim 
de Castro, destacou a impor-
tância de fomentar a discussão 

da economia do Estado à luz 
do direito. “Momentos como 
este, de grandes discussões, 
contribuem para que a nação 
brasileira possa experimentar 
dias melhores”. 
 Participaram também como 
palestrantes o ministro-subs-
tituto do Tribunal de Contas 
da União, Weder de Oliveira; 
o doutor em Direito e mestre 
em Direito Tributário pela USP, 
José Maurício Conti; conselhei-

ro do TCE-CE, pós-doutor em 
Democracia e Direitos Huma-
nos pela Faculdade de Direito 
da Universidade de Coimbra, 
Edilberto Carlos Pontes Lima; a 
secretária de Economia de Goi-
ás, doutora em Ciências Eco-
nômicas EPGE/FGV/RJ, Cristia-
ne Schimidt Alkmin; o Juiz do 
Trabalho da 2ª Região – titular 
da 14ª Vara de São Paulo, Fran-
cisco Pedro Jucá, entre outras 
personalidades.

Benjamim Zymler falou no encerramento do congresso Cristiane Schimidt, secretária de Economia de Goiás, também 
proferiu palestra no evento
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TCMGO fiscaliza escolas 
em Trindade e Goiânia
A ação faz parte do Programa “De Olho nas Escolas” que tem o objetivo de  
aperfeiçoar sistemas, operações, programas e atividades de governo  

   O Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado de Goiás 
(TCMGO) realizou fiscalização 
in loco em 22 escolas do mu-
nicípio de Trindade. Equipes da 
Comissão Especial de Auditoria 
(CEA), do Programa De Olho 
nas Escolas, verificaram  como 
as equipes gestoras das institui-
ções educacionais contribuem 
para melhorar o desempenho 
da rede municipal; de que ma-
neira a formação e valorização 
dos professores atendem às 

necessidades do ensino funda-
mental; e de que forma a ges-
tão da rede física da Secretaria 
Municipal de Educação e Cultu-
ra (SMEC) tem proporcionado 
ambiente educacional adequa-
do para o atendimento das 
demandas do ensino. Também 
aplicaram questionários e en-
trevistas aos diretores, coorde-
nadores pedagógicos, professo-
res, alunos e seus responsáveis. 
  A fiscalização obejtivou co-
nhecer a realidade das escolas 

municipais que oferecem o en-
sino fundamental, identificar 
possíveis pontos de melhoria 
e buscar uma solução para os 
problemas detectados. Os da-
dos coletados foram analisados 
pela CEA e foram inclusos em 
um relatório de auditoria.
  O relatório apresenta as re-
comendações e determinações 
pertinentes à solução das situ-
ações encontradas nas visitas e 
ao aperfeiçoamento do desem-
penho da gestão municipal na 

área da educação, cujos acha-
dos já foram apresentados  ao 
prefeito de Trindade, Jânio Dar-
rot. 
  Em Goiânia, a auditoria verifi-
cou, em 62 instituições educa-
cionais, o Programa de Autono-
mia Financeira das Instituições 
Educacionais (PAFIE), que prevê 
a descentralização dos recursos 
financeiros para os Conselhos 
Escolares e Gestores (CEGs). 
  Os auditores concluiram que o 
programa não está estruturado 
de forma adequada para atingir 
os seus objetivos e metas.      
  Com relação à estrutura físi-
ca das unidades de educação 
foram identificados aspectos 
que carecem de maior aten-
ção da Secretaria Municipal 
de Educação e Esporte, como 
climatização, adequação das 
cozinhas e depósitos de alimen-
tos, computadores com defeitos 
e internet que não atendem às 
necessidades das instituições. 
A auditoria em Goiânia agora 
está na fase de monitoramento 
das ações previstas no Plano de 
Ação apresentado pelo gestor.

Programa De Olho nas Escolas visitou 62 instituções de ensino de Goiânia

Alunos ouviram explicações do auditor do TCMGOAuditores do Programa De Olho nas Escolas apresentaram dados para a 
Secretaria Municipal de Trindade
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Portal do PNE está disponível no 
site do TCMGO
São divulgadas  boas práticas adotadas pelos municípios na educação

  Todas as ações acompanha-
das pelo TCMGO referentes à 
aplicação do Plano Nacional 
de Educação (PNE) pelos mu-
nicípios goianos estão reunidas 
exclusivamente em um Portal 
no endereço: www.tcm.go.gov.
br/pne. 
      A ferramenta contribui para 
fortalecer o controle social e 
repercutir as boas práticas ado-
tadas pelos municípios goianos 
na área da educação. 
    As etapas do Programa PNE 
desenvolvidas em cada muni-
cípio monitorado pelo TCMGO 
também podem ser acompa-
nhadas no Portal. Por exemplo, 
estão disponívéis leis munici-
pais, plano de ação, relatórios 
de monitoramento e de avalia-
ção.
    O PNE, criado em 2014, de-
termina diretrizes, metas e es-
tratégias para a política educa-
cional no Brasil até 2024.

Atualmente, o programa PNE do TCMGO atende municípios com até 
10.000 habitantes, que totalizam 155 dos 246 municípios goianos. 
Seis municípios estão sendo acompanhados, 4 deles na Região Metro-
politana de Goiânia e 2 no Nordeste Goiano.

   O TCMGO participa do pro-
jeto “Educação que faz a dife-
rença” resulta de uma parceria 
entre o Comitê da Educação 
do Instituto Rui Barbosa (CTE
-IRB) e a organização Inter-
disciplinaridade e Evidências 
no Debate Educacional (Iede), 
visando identificar as redes 
municipais com bom desem-
penho no ensino fundamental 

e disseminar as ações de ges-
tão e de acompanhamento 
pedagógico e administrativo 
adotadas, para que possam 
servir de inspiração a outras 
redes. O projeto tem a parti-
cipação dos 28 TCs com juris-
dição na esfera municipal, o 
que permitirá ao levantamen-
to obter resultados de âmbito 
nacional.

Municípios 
atendidos 

TCMGO participa do projeto 
“Educação que faz a diferença”

A ferramenta fortalece o controle social e repercurte as boas práticas adotadas pelos municípios
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Homenagem à Maria Teresa 
Garrido Santos
Após mais de 40 anos de dedicação à carreira pública, a conselheira, 
aposentou-se no TCMGO.

  Durante a sessão, várias   ho-
menagens foram prestadas à 
conselheira Maria Teresa Garri-
do Santos que se aposentou do 
TCMGO depois de 42 anos de 
serviço público, dedicados em 
especial ao controle externo.    
 Coordenada pelo presidente 
do TCMGO, Joaquim Alves de 
Castro Neto, a sessão teve a 

participação dos conselheiros, 
conselheiros-substitutos, dos 
procuradores do Ministério Pú-
blico de Contas (MPC), do ex-
governador e conselheiro apo-
sentado, Irapuan Costa Júnior, 
do conselheiro aposentado e 
atual deputado estadual, Se-
bastião Monteiro, dos vereado-
res Anselmo Pereira e Gustavo 

Cruvinel e dos servidores do tri-
bunal.  A sessão aconteceu no 
dia 8.5.19. 
 Todos destacaram as qualida-
des da conselheira, cuja atua-
ção foi marcada pela dedica-
ção e elevado senso de justiça.  
Maria Teresa deixa a carreira 
depois de ocupar vários cargos: 
procuradora, procuradora-geral 
do MPC, conselheira, correge-
dora, ouvidora, vice-presidente 
e presidente por quatro man-
datos. 
 Defensora contumaz do con-
trole externo, a conselheira par-
ticipou ativamente do processo 
de modernização dos tribunais 
de contas. “Um exemplo de jus-
tiça”, destacou o colega Vasco 
Cícero Jambo, conselheiro - 
substituto.  “A sua presença no 

colegiado, com a sua firmeza, 
sensibilidade, seu senso de jus-
tiça, sua isenção e dignidade, 
realmente fará muita falta. Dei-
xa uma lacuna aberta”, falou o 
procurador-geral do MPC,  Re-
gis Gonçalves Leite. 
Na mensagem de despedida, 
Maria Teresa reafirmou o seu 
compromisso com a coisa pu-
blica. “Eu vou continuar, com 
esta mesma paixão, acompa-
nhando os passos do tribunal, 
ainda que não presencial, mais 
na virtualidade dos sonhos, da 
vontade de ver esse tribunal 
cada vez mais referência. O 
controle externo é algo impor-
tantíssimo. Nós sermos guardi-
ões dos sonhos da sociedade 
é muito importante. É isso que 
nós somos. Muito Obrigada”. 

Deputado Sebastião Monteiro, conselheiro-substituto Flávio Luna, conselheiro Nilo Resende, Maria Teresa Garrido Santos, presidente do TCMGO Joaquim de Castro,               
conselheiros-substitutos Vasco Jambo e Irany de Carvalho Junior e ex-governador Irapuan Costa Júnior, conselheiro aposentado do TCMGO  

“ Sermos 
guardiões dos 

sonhos da 
sociedade é muito 

importante. ” 
Conselheira Aposentada 

Maria Teresa 
Garrido Santos
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TCMGO empossa 
Fabrício Motta
  Fabrício Motta foi empossado 
conselheiro do Tribunal de Con-
tas dos Municípios do Estado 
de Goiás (TCMGO) em 10.6.19, 
no auditório do Ministério Pú-
blico do Estado de Goiás. A 
Sessão de Posse, coordenada 
pelo presidente do TCMGO    
Joaquim de Castro, contou com 
a presença do governador de 
Goiás, Ronaldo Caiado.

  O mais novo conselheiro che-
ga ao tribunal depois de exer-
cer por 19 anos o cargo de pro-
curador do Ministério Público 
de Contas. Doutor em Direito 
do Estado e mestre em Direto 
Administrativo, Motta ocu-
pa a vaga aberta com a apo-
sentadoria da conselheira do      
TCMGO Maria Teresa Garrido 
Santos.

“ Fabrício Motta vai enaltecer muito o Tribunal de Contas, 
órgão que cada vez mais tem se aprimorado, pela 

qualificação do corpo técnico e de seus conselheiros, para 
cumprir a sua missão constitucional de fazer com que a 

aplicação da verba pública nos municípios seja muito bem 
analisada trazendo resultado à população.” 

Governador Ronaldo Caiado

“ Tribunais de contas devem consolidar a relevância no 
controle das finanças públicas, provando que são órgãos 
que auxiliam o parlamento, mas servem à sociedade.” 

Conselheiro Fabrício Motta

Ministro do TCU, Benjamin Zymler; procurador-geral de Justiça, Aylton Flávio Ve-
chi; presidente do TCMGO, Joaquim de Castro; governador de Goiás, Ronaldo 
Caiado; presidente da ALEGO, Lissauer Vieira e prefeito de Goiânia, Irís Rezende

Familiares e autoridades prestigiaram a solenidade
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  Com o objetivo de alinhar e 
integrar estratégias de atuação 
interinstitucional em questões 
de gestões municipais com im-
pacto no patrimônio público, o 
MPC/TCMGO se reuniu com in-
tegrantes do Ministério Público 
Estadual, em maio deste ano. 
  O MPC/TCMGO foi represen-
tado pelo procurador de con-
tas José Gustavo Athayde. O 
evento contou com a presença 
da coordenadora do Centro de 
Apoio Operacional de Com-
bate à Corrupção e Defesa 
do Patrimônio Público do MP             
(CAOCOP), Marizza Fabianni 
Maggioli Batista Leite.
  Na reunião foram abordados 

  A Controladoria-geral da 
União (CGU) lançou, dia 29 de 
outubro, em Goiânia, a segun-
da edição do projeto-piloto do 
Time Brasil, em Goiás. O procu-
rador-geral do Ministério Públi-
co de Contas junto ao Tribunal 
de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás (MPC/TCMGO, 
Régis Gonçalves Leite, esteve 
presente na solenidade, reali-
zada na ASMEGO. 
  Durante a cerimônia, quatro 
prefeituras assinaram o termo 
de adesão ao programa, criado 
para promover a implementa-
ção de ações locais em busca 
da melhoria da gestão e do 
fortalecimento do combate à 

assuntos como a gestão de 
serviços municipais por organi-
zações sociais (OSs), o repasse 
de ICMS e o credenciamento de 
profissionais. 
  A intenção das instituições foi 
potencializar e tornar mais efi-
ciente a atuação em diferentes 
questões de interesse munici-
pal, a partir da integração das 
ações. 

corrupção.
  Régis Gonçalves Leite desta-
cou a importância da iniciativa 
da CGU para estimular a atu-
ação conjunta entre União, es-
tados, municípios e instituições 
parceiras, em busca de promo-
ver mudanças na gestão públi-
ca de prefeituras e melhorar, 
assim, a capacidade de detec-
ção e prevenção da corrupção. 

MPC articula 
atuação 
integrada 
sobre impacto 
no patrimônio 
público 

PG de Contas 
participa da 
segunda edição 
do Time Brasil 
de Goiás

José Américo da Costa Júnior é 
o novo procurador do MPC

José Américo assumiu a vaga deixada por Fabrício Motta

  O Tribunal de Contas dos 
Municípios do Estado de Goi-
ás (TCMGO) empossou o novo 
procurador do Ministério Públi-
co de Contas (MPC), José Amé-
rico da Costa Júnior.  Nomeado 
pelo governador Ronaldo Caia-
do, ele assumiu a vaga deixada 
por Fabrício Motta. A solenida-
de ocorreu na sede do tribunal 

no dia 30 de junho de 2019. 
  O procurador-geral de Con-
tas do MPC do TCMGO, Régis 
Gonçalves Leite, ressaltou o co-
nhecimento e a experiência de 
Costa Júnior como fatores es-
senciais para o fortalecimento 
do trabalho de fiscalização das 
contas públicas nos 246 municí-
pios goianos.
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TCMGO recebe Certificado de 
Garantia de Qualidade da Atricon 

  Após três dias de verificação 
das instalações e dos relatórios 
dos serviços prestados pelo 
TCMGO, a comissão do pro-
grama de aprimoramento do 
sistema nacional dos Tribunais 
de Contas, entregou no dia 16 
de agosto o Certificado de Ga-
rantia de Qualidade ao órgão. 
  A ação, que é uma iniciativa 
da Atricon, faz parte do Calen-
dário 2019 do Marco de Me-

lheiro-substituto Renato Luis 
Bordin de Azeredo (TCE-RS), 
auditores de Controle Exter-
no, Ivonete Dionízio de Lima 
(TCE-BA), Bruno Camargo de 
Holanda Cavalcanti (TCE-PI) e 
Karina Menezes Franco (TCM
-BA).
  Para Malheiro, coordenador 
da Comissão, “o TCMGO está 
no caminho correto. Ficamos 
muito felizes e alegres pelo que 

estamos vendo aqui”, afirmou.
  O presidente do TCMGO, con-
selheiro Joaquim de Castro, 
afirmou que o tribunal a cada 
dia tem se esforçado para pres-
tar um serviço com qualidade 
cada vez melhor para a socie-
dade e ressaltou a importância 
dessa ação de controle de qua-
lidade das ações dos tribunais 
de contas para melhorar as 
práticas institucionais.

dição de Desempenho dos Tri-
bunais de Contas (MMD-TC) e 
tem como objetivo o aprimora-
mento do sistema nacional de 
controle externo, com a avalia-
ção realizada a cada dois anos.
  A Comissão de Garantia da 
Qualidade do MMD-TC que 
visitou o TCMGO foi composta 
pelo conselheiro Antônio Fer-
nando Jorge Ribeiro de Carva-
lho Malheiro (TCE-AC), conse-

“ O TCMGO está no caminho 
correto. Ficamos muito felizes 

e alegres pelo que 
estamos vendo aqui ”. 
Conselheiro Antônio Malheiro 

A avaliação foi feita em três dias de visita ao Tribunal  

Antonio Malheiro, do TCE-AC, integrou a comissão de avaliação

O presidente Joaquim de Castro e servidores do TCMGO receberam o resultado da avaliação em agosto
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Mais de 2 mil  processos devem ser 
recebidos eletronicamente neste ano 

   Agosto foi um mês históri-
co para o TCMGO. O tribunal 
alcançou a marca de mais de 
1000 (mil) processos autuados 
via Processo Eletrônico (e-SI-
PROC e FPE). O resultado foi 
obtido no encerramento do pra-
zo regimental de entrega, pelos 
jurisdicionados, do 3º bimestre 
do RREO (Relatório Resumido de 
Execução Orçamentária). 

  O recebimento não foi inter-
rompido. No dia 4 de novembro 
já tinham sido autuados 1750 
processos eletrônicos e a expec-
tativa é de que até o fim do ano 
esse número chegue a 2500. 
  Implantados pelo TCMGO em 
março deste ano e inspirados 
nos sistemas de mesmo nome 
provenientes do TCE-SC, o e-SI-
PROC e o FPE têm se mostrado 
soluções robustas e ágeis  no 
recebimento, encaminhamen-
to e tratamento de processos, 
inaugurando uma nova etapa 
na instituição. 
  Pelo e-SIPROC são protocola-

respostas. 
  A representante da Atricon 
no Centro-Oeste, a auditora de 
controle externo do TCMGO e 
secretária de Fiscalização de 
Serviços e Obras de Engenharia, 
Érika da Silva Cândido, esclare-
ceu que os valores contratados 
na região chegam a quase R$ 
90 milhões e que o diagnóstico 
servirá de base para as próxi-
mas etapas. 
   O presidente da Atricon, Fá-
bio Nogueira (TCE-PB), enten-
de que a retomada das obras, 
além de  representar um signifi-
cativo incremento na economia 
do País, vai disponibilizar equi-
pamentos e serviços públicos 
que fazem falta à população.
 Segundo o levantamento 
da Atricon os números mais          

expressivos de obras parali-
sadas ou suspensas estão na      
região Sudeste do país: São 

Paulo com 325; Rio de Janeiro 
com 224; e Minhas Gerais com 
189.

  Em junho deste ano a Atri-
con divulgou um diagnóstico 
das grandes obras suspensas e 
paralisadas no Brasil.  As infor-
mações foram levantadas pelos 
33 tribunais de contas do País, 
entre os dias 15 de fevereiro e 
15 de março, por meio de um 
questionário aplicado aos juris-
dicionados de cada tribunal. 
  Foram consideradas as obras 
com valores de contrato acima 
de R$ 1,5 milhão e iniciadas 
a partir de 2009. Foram de-
tectadas 2555 obras paradas 
ou suspensas, das quais 11% 
estão na região Centro-Oeste. 
Dentre as razões gerais apon-
tadas para a paralisação das 
obras, a suspensão de repasses 
de recursos conveniados é a 
mais relevante, com 20,9% das 

dos os processos e executadas 
as atividades de trabalho. O 
FPE, por sua vez, é responsável 
por orquestrar as remessas e 
as tramitações de processos de 
acordo com o regimento interno 
e demais normativas.
  O e-SIPROC já recepcionou 
681 Relatórios Resumidos de 
Execução Orçamentária e 445 
de Gestão Fiscal (RGF) , tipos de 
protocolo selecionados pelo Tri-
bunal para dar início à operação 
do Processo Eletrônico. 
  As entregas incluem relatórios 
do 1º, 2° e 3º bimestre  para o 
RREO e do 1º quadrimestre para 

o RGF. Também estão incluídas 
autuações do 1° semestre do 
RGF, caso aplicável aos muni-
cípios que  possuam menos de 
50.000 habitantes e tenham 
feito opção pela semestralidade. 
Até fechamento dessa edição 
237 dos 246 municípios do Esta-
do haviam efetuado a autuação 
de ao menos 1 (um) processo 
eletrônico por meio do sistema.
  Saiba mais sobre o Processo 
Eletrônico do TCMGO e seu fun-
cionamento acessando a pági-
na: 
https://tcm.go.gov.br/pro-
cessoeletronico/ .

Divulgado relatório de obras 
paralisadas no Brasil
Suspensão de repasses de recursos conveniados é a principal causa.  

Hospital de Santo do Descoberto começou a ser construído há 15 anos

Creche do Buena Vista 3, em Goiânia,  deveria ter ficado pronta há 2 anos
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“ O nosso açafrão é um produto muito 
bom, de qualidade! Ele coloca Mara 
Rosa em destaque. Sentimos muita 
satisfação por sermos considerados a 
capital do açafrão ”. 
Ademar Borges, produtor rural 

Açafrão – o ouro do cerrado goiano 
O produto é sinônimo de orgulho para o município de Mara Rosa  

   Mara Rosa é conhecida por 
ser a Capital do Açafrão. O mu-
nicípio recebeu as primeiras se-
mentes e mudas da especiaria, 
trazidas pelos bandeirantes, no 
início do século XVI. Eles usa-
vam o açafrão para indicar as 
trilhas das minas e temperar os 
alimentos, e o condimento pas-
sou a ser incorporado à vegeta-
ção nativa.
  As primeiras plantações co-
merciais de açafrão começaram 
na década de 1960 e novas 
demandas pelo produto apa-
reciam por parte das indústrias 
alimentícias. Desde então, Mara 
Rosa ganhou fama.
  O desenvolvimento do Arranjo 
Produtivo Local (APL) do aça-
frão, com o objetivo de desen-
volver a localidade, de forma 
econômica e viável, socialmente 
justa e ambientalmente correta, 
demonstra a consolidação e o 
potencial da região de Mara 
Rosa.
  O açafrão da região de Mara 
Rosa pertence à espécie Cúrcu-
ma longa, originária da Índia. 
Sua produção é usada na in-
dústria de alimentos como tem-
pero. Porém, o produto possui 
substâncias oxidantes, antimi-
crobianas e corantes com apli-

cabilidade nas indústrias cos-
mética, têxtil e farmacológica.
   A região do município de 
Mara Rosa é a primeira do es-
tado de Goiás a ter indicação 
geográfica (IG) – selo conferido 
a produtos ou serviços caracte-
rísticos do seu local de origem. 
Com apoio da Superintendência 
Federal de Agricultura de Goi-
ás (SFA/GO), a Cooperativa dos 
Produtores de Açafrão de Mara 
Rosa (Cooperaçafrão) obteve o 
registro de IG, na modalidade 
de indicação de procedência, 
para o açafrão (Curcuma lon-
ga). O açafrão goiano é o pri-
meiro do país a conseguir a IG.
  A produção anual da raiz é 
de cerca de 5 mil toneladas em 
250 hectares de área plantada. 
De acordo com a Cooperativa 
de Produtores de Açafrão de 
Mara Rosa (Cooperaçafrão), 
estima-se que 200 agricultores 
(300 famílias) vivam da cultura, 
sendo gerados 800 empregos 
diretos. A região é responsável 
por cerca de 90% da produção 
goiana, representando 26% da 
produção nacional. 
Mara Rosa está situada a 
346km de Goiânia. Conforme o 
IBGE, neste ano de 2019, a po-
pulação é de 9503 habitantes.

Praça José Maurício de Moura em Mara Rosa

Lugar bom demais da conta!
ESSE É MEU MUNICÍPIO 
                Lugar bom demais da conta!
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Guariroba de Aurilândia é 
destaque na gastronomia goiana
  O município tem fama de ser 
a capital do palmito típico do 
cerrado, que ganhou destaque 
porque é utilizado em várias re-
ceitas da culinária do Estado. Em 
Aurilândia são mais de 1,5 mi-
lhão de pés. Para qualquer lugar 
que se olhe tem uma guariroba. 
  Além de uma fonte de renda 
extra, a plantação de guariroba 
é uma paixão. Em Aurilândia é 
possível encontrar a guariroba 
in natura, em conserva e até 
doce. São produtos vendidos em 
todo o Estado. A guariroba é tão 
apreciada na região que sempre 
criam novas maneiras de prepa-
rá-la.
  A guariroba é fonte de vitami-
nas do complexo B: B1 (Tiami-

na), B2 (Riboflavina), B3 (Nia-
cina), B5 (Ácido Pantotênico), 
B6 (Piridoxina), B7 (Biotina), B9 
(Ácido Fólico), B11 (Folacina) e 
B12 (Cobalamina) que exercem 
diversas funções no nosso orga-
nismo como formação de hemá-
cias, melhora do desempenho 
físico, melhora do humor, me-
tabolismo de carboidratos, pro-
teínas e gorduras, entre outros. 
É fonte ainda de vitamina C que 
fortalece o sistema imunológico 
e contribui para a absorção de 
ferro. 
 Aurilândia está situada a apro-
ximadamente 130km de Goiâ-
nia. A população, em 2019, é de 
3120 habitantes, de acordo com 
o IBGE.

Entrada da Cidade de Aurilândia

Aurilândia integra a região turística Pegadas do Cerrado

“ Sou Jonas Cardoso, 
tenho 33 anos e faço 
um convite especial para 
você conhecer minha cidade de Aurilândia. Lugar bom 
demais da conta, com uma culinária extraordinária à base 
de guariroba. Com a guariroba apreendemos a fazer 
licor, doces, empadão e outros pratos deliciosos. Aqui tem 
também rios e cachoeiras.” 

Lugar bom demais da conta!
ESSE É MEU MUNICÍPIO 
                Lugar bom demais da conta!
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CNPTC apoia recondução dos atuais 
presidentes
Ivan Bonilha (TCE-PR) e Fábio Nogueira (TCE-PB) deverão ser reeleitos 
presidentes do IRB e da Atricon 

   Em três reuniões ordinárias 
deliberativas, realizadas em 
Brasília, Goiânia  e São Paulo, 
o Conselho Nacional dos Presi-
dentes dos Tribunais de Contas 
(CNPTC) definiu os principais 
pontos de pauta para 2019-
2020. 
  Na reunião de Goiânia ficou 
decidido que os tribunais de 
contas vão atuar em conjunto 
e, para isso, vão compartilhar 
conhecimentos, experiências 
e ferramentas, entre si e com 
o IRB (Instituto Rui Barbosa) 

crescente demanda enfrentada 
pelas  Cortes de Contas e , as-
sim, responder aos anseios da 
sociedade de forma mais rápi-
da, eficiente e transparente.
  Por fim, foi consenso entre os 
presidentes que os tribunais de 
contas precisam se comunicar 
melhor com a sociedade e assu-
mir o protagonismo do debate 
sobre as principais questões fis-
cais do momento.
  Na reunião de São Paulo, reali-
zada em agosto, os presidentes 
decidiram, por aclamação, que 
os conselheiros Ivan Bonilha 
(TCE-PR) e Fábio Nogueira (TCE
-PB) serão reconduzidos, na 
próxima eleição, às presidências 
do Instituto Rui Barbosa (IRB) 
e da Associação dos Membros 
dos Tribunais de Contas do Bra-
sil (Atricon), respectivamente.
  O presidente do CNPTC, Con-
selheiro Edilson de Sousa Silva 
(TCE-RO), destacou a naturali-
dade da decisão de apoio a re-
condução “diante do bom tra-
balho que eles vêm realizando 
à frente de suas instituições” e 
acredita que os próximos anos 

serão de consolidação das ações 
conjuntas e coordenadas já em 
andamento.  A Associação Bra-
sileira dos Tribunais de Contas 
dos Municípios (Abracom) tam-
bém apoia a atuação do IRB e 
da Atricon e a recondução de 
seus atuais presidentes.
Para o presidente do Tribunal 
de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás (TCMGO) e 
vice-presidente do CNPTC, con-
selheiro Joaquim de Castro, o 
sistema tribunal de contas ga-
nha muito com a dedicação e 
a capacidade de Ivan Bonilha e 
Fábio Nogueira, dada “a com-
petência e o poder de aglutina-
ção que ambos tem”, valoriza.
  O Conselheiro Severiano Cos-
tandrade (TCE-TO) diz que os 
dois líderes são inteiramente 
capazes de fortalecer as insti-
tuições e o trabalho que vem 
sendo realizado. “O momento é 
de continuidade”.
  Ivan Bonilha e Fábio Nogueira 
deverão ser reeleitos durante o 
Congresso de Tribunais de Con-
tas que será realizado dos dias 
11 a 14 de novembro de 2019.

e a ATRICON (Associação dos 
Membros dos Tribunais de Con-
tas).
  Os objetivos são diminuir cus-
tos e unificar as linguagens e 
procedimentos, de modo que 
o sistema tribunais de contas 
seja cada vez mais coeso e co-
erente. Também ficou definido 
que, seguindo a máxima de fa-
zer mais com menos e otimizar 
os recursos já disponíveis, os 
tribunais fomentarão cada vez 
mais o uso da tecnologia e da 
inovação, para fazer frente à 

Comissão executiva do CNPTC, presidente Edilson de Sousa 
Silva,   vice-presidente Joaquim de Castro e secretário executivo 

Severiano Costandrade

Presidentes de Tribunais de Contas se reuniram no TCM da cidade de São Paulo. 

Ivan Bonilha e Fábio Nogueira deverão ser reconduzidos pelo 
destacado trabalho desenvolvido
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No encontro foram discutidas matérias jurídicas afetas aos Tribunais 
de Contas 

Presidente Joaquim de Castro 
representou ABRACOM em audiência 
com Ministro do STF 

  O presidente do Tribunal de 
Contas dos Municípios do Es-
tado de Goiás (TCMGO), Joa-
quim de Castro, vice-presiden-
te do Conselho Nacional de 
Presidentes dos Tribunais de 
Contas (CNPTC), representou 
a Associação Brasileira dos 
Tribunais de Contas do Municí-
pios   (Abracom), entidade da 
qual também é vice-presidente, 
em audiência com o Ministro 
Alexandre de Moraes no Su-
premo Tribunal Federal, no dia 
27.6.2019, para tratar de maté-

rias jurídicas em tramitação no 
STF. Entre outras questões, a 
pauta abordou as Ações Diretas 

de   Inconstitucionalidade (ADI) 
afetas aos Tribunais de Contas.
  Também participaram da reu-
nião o presidente da Associa-

ção dos Membros dos Tribunais 
de Contas do Brasil (Atricon) 
Fábio Nogueira; o conselhei-

ro presidente do TCM-SP, João 
Antônio da Silva Filho; o con-
selheiro vice-presidente do TCE
-RS, Estilac Martins Rodrigues 

Xavier; e o advogado Cláudio 
de Souza Neto.
  O presidente da Atricon, Fábio 
Nogueira, destacou a cordiali-
dade do Ministro Alexandre de 
Moraes e a forma solícita com 
que se dispôs a ouvir os repre-
sentantes do Sistema Tribunais 
de Contas. Ele realçou que as 
Instituições da República pre-
cisam preservar o diálogo e a 
harmonia nas relações. “É o 
que temos buscado, com grata 
e respeitosa reciprocidade”, sa-
lientou.

O presidente do TCMGO, Joaquim de Castro, com os demais integrantes da comissão recebida pelo ministro Alexandre de Moraes

“ As Instituições da República 
precisam preservar o diálogo e a 

harmonia nas relações “.
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TCMGO
EM MOVIMENTO

O conselheiro-corregedor do 
TCMGO, Francisco José Ramos, 
e o prefeito de Brazabrantes, 
Márcio A. Machado Tuca, as-
sinaram um Termo de Ajusta-
mento de Gestão (TAG) com o 
objetivo de adequar o quantita-
tivo de cargos comissionados e 

O presidente do TCMGO, Joa-
quim de Castro, participou de 
audiência pública da Comissão 
Especial que analisou a Propos-
ta de Emenda à Constituição 
(PEC) 391/17, do Senado Fede-
ral, que altera o artigo 159 da 
CF, para disciplinar a distribui-
ção de recursos, pela União, 
ao Fundo de Participação dos 
Municípios (FPM) . Com a expe-
riência de quem já foi prefeito 
por duas vezes e hoje preside 

O presidente Joaquim de Cas-
tro representou a Associação 
dos Membros dos Tribunais 
de Contas do Brasil (Atricon), 
na XXII Marcha dos Prefeitos 
2019, que aconteceu no mês de 
abril/2019, em Brasília. Ele par-
ticipou do painel “Fórum Nacio-
nal de Controle”.  
  Joaquim de Castro apresentou 
as ações desenvolvidas pelos 

efetivos do município.  O docu-
mento estabelece o prazo má-
ximo de 30 de junho de 2020, 
para que o número de cargos 
comissionados na prefeitura 
não seja superior a 50% em re-
lação ao número de servidores 
ocupantes de cargos efetivos.

uma casa de controle externo, 
Joaquim de Castro insistiu que 
o pacto federativo precisa ser 
ajustado e que, em Goiás, 140 
municípios estão no limite pru-
dencial de gasto com pessoal. 
Ele falou sobre a situação deli-
cada vivida pelos municípios do 
entorno do DF, enfatizando que 
há “uma grande diferença da 
qualidade de vida nos 47 muni-
cípios goianos que mais arreca-
dam ICMS e as demais cidades.

Tribunais de Contas do país, 
com base em dados da Atricon, 
com destaque para as ativida-
des de capacitação desenvolvi-
das pelas Escolas de Contas e 
explanou sobre as experiências 
e o papel da Atricon no desen-
volvimento de iniciativas volta-
das à governança e controle. 
“Queremos mais orientação e 
menos punição”, ressaltou.

TCMGO e Brazabrantes assinam TAG

Audiência pública sobre FPM

TCMGO na Marcha dos Municípios
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TCMGO
EM MOVIMENTO

O conselheiro Daniel Goulart re-
presentou o Tribunal de Contas 
dos Municípios do Estado de 
Goiás (TCMGO) no 17º Fórum 
Brasileiro de Contratação e Ges-
tão Pública, que aconteceu no 
dia 11 de abril, em Brasília. Du-

O TCMGO promoveu o curso 
“Análise de Portal da Transpa-
rência como Instrumento de 
Controle Social”, destinado a uni-
versitários, prioritariamente dos 
cursos de Direito, Contabilidade 
e Administração. Com o objetivo 
de fomentar o controle social a 
partir da análise dos dados sobre 
informações que os órgãos públi-

  O conselheiro ouvidor do 
TCMGO, Valcenôr Braz de 
Queiroz, participou do 3º Se-
minário Goiano de Ouvidoria, 
que ocorreu no dia 25 de se-
tembro, no Tribunal de Contas 
do Estado de Goiás (TCE-GO). 
Ele ressaltou o trabalho de 
fortalecimento das ouvido-
rias nos municípios goianos 

rante o evento, houve palestras 
de renomados especialistas da 
área, com momento reservado 
para a troca de conhecimento 
sobre temas de relevância para 
gestores e demais atores liga-
dos às contratações públicas.

cos têm de disponibilizar para a 
população por meio da internet, 
como determina a Lei de Acesso 
à Informação, o curso ofereceu 
40 vagas, com carga horária de 
40 horas e foi ministrado pelos 
auditores da Secretaria de Lici-
tações e Contratos, na Escola de 
Contas, na sede do tribunal, em 
Goiânia, e na UNIALFA.

desenvolvido pelo TCMGO. 
“Temos procurado fazer com 
que os municípios fortaleçam 
suas ouvidorias. É exigido por 
lei que todos os municípios 
goianos ofereçam ouvidorias e 
nós estamos preparados para 
acompanhar a instalação des-
sas ouvidorias em cada gestão 
municipal”, destacou.

Fórum Brasileiro de Contratação e Gestão Pública

Curso sobre Portal da Transparência

Participação social nas políticas públicas
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TCMGO
EM MOVIMENTO

O conselheiro Nilo Resende res-
saltou o crescimento do Tribu-
nal de Contas dos Municípios 
do Estado de Goiás (TCMGO).  
“Nesses últimos anos e, espe-
cialmente,  em  2019,  pudemos 
observar uma evolução ainda 
maior  na interação do tribu-
nal  com os jurisdicionados, a 
sociedade, o Ministério Públi-

co de Contas e os poderes em 
geral”.  Outro ponto destacado 
por Resende é o entendimento 
predominante da necessidade 
de orientar antes de punir. “O 
tribunal tem avançado cada vez 
mais nessa linha!”. E concluiu: 
“Pela qualidade e credibilidade 
de seu trabalho, o TCMGO hoje 
é referência nacional”.

Credibilidade  e reconhecimento nacional

O conselheiro Sérgio Cardoso 
entregou certificado à jornalista 
Cileide Alves ao final da palestra 
que fez parte do projeto “TCM-
GO, Imprensa e Sociedade”. A 
jornalista apresentou sugestões 
para o aprimoramento das re-
lações do tribunal com os co-
municadores e os cidadãos em 

geral. Cardoso, um dos apoia-
dores da iniciativa, destacou a 
importância do projeto no sen-
tido de estimular o contato com 
a imprensa “e tornar a informa-
ção mais interessante para a 
sociedade a fim de incentivar o 
hábito da consulta aos portais 
de notícias e de transparência”.

TCMGO mais próximo da sociedade

TCMGO, Imprensa e Sociedade 

  Uma conversa aberta sobre o 
papel dos Tribunais de Contas 
no combate à corrupção mar-
cou a presença do comunicador 
José Luiz Martins, da Rádio Inte-
rativa, no dia 1° de outubro, no 

TCMGO. 
  A palestra fez parte do projeto 
“TCMGO, Imprensa e Sociedade”, 
que oportuniza visita dos jornalis-
tas ao tribunal para conheceram 
as funções e atuação do órgão.
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Em Carta ao Cidadão, o TCM-
GO detalha os serviços pres-
tados pelo órgão. A Carta de 
Serviços ao Cidadão pode ser 
acessada, na íntegra, no portal 
do Tribunal:
www.tcm.go.gov.br/site/tcm
-em-acao/cartilhas/

Carta ao Cidadão

TCMGO
EM MOVIMENTO

 O I Congresso Internacional 
dos Tribunais de Contas (CITC) 
acontece de 11 a 14 de novem-
bro em Foz do Iguaçu, no Pa-
raná e irá capacitar simultane-
amente servidores públicos das 
unidades federadas e de diver-
sos setores da sociedade civil. O 
objetivo é promover um amplo 
debate sobre “Os Tribunais de 
Contas Contemporâneos e as 

 As funcionalidades incluem 
diversos novos menus de infor-
mações, novos recursos para 
exportação de dados dos prin-
cipais gráficos e tabelas, bem 
como ícone de ajuda para ob-
tenção de maiores informações 
sobre o conteúdo do gráfico. 
 Informações sobre licitações, 
obras, previdência, restos a pa-
gar foram inseridas no portal. E 
ainda o layout foi ajustado para 

Políticas Públicas”. 
 O evento permitirá o compar-
tilhamento das agendas e a 
otimização de recursos huma-
nos e materiais, demonstrando, 
mais uma vez, que o sistema de 
contas está atento às novas téc-
nicas administrativas e tecnolo-
gias e sensível às demandas da 
sociedade em relação ao trato 
do dinheiro público.

aprimorar o uso em celulares. 
Além disso, o layout foi ajusta-
do para aprimorar a usabilidade 
em dispositivos móveis. 

Os novos menus são:
•Menu Restos a Pagar
•Menu Licitações
•Menu Contratos
•Menu Previdência
•Menu Obras
•Menu Alertas

Portal do Cidadão

I Congresso Internacional dos Tribunais de Contas 
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Você sabe quanto o seu município investiu em 
educação, saúde e obras? Fique de olho! Faça a 
sua parte!

Saiba pelas redes sociais do TCMGO 

Fique por dentro quando o 
                         assunto é gestão pública! 

contas, controle social, 
capacitação, programas de 

jurisdicionado e cidadãos.

Você confere aqui!
 

/canaltcmgo

www.tcm.go.gov.br/site

@tcmgoias @tcmgoias /tcmgo/albums

Assista pela TV Assembleia, canal 8 da Net e 62.1 no canal aberto. 
Veja também no site do TCMGO e nas nossas redes sociais.


