
da sociedade;

cf.

Estado de Doris

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS

00004/1DECISAO NORMATIVA N. 	 1

DispOe sobre o desenvolvimento de awes de

educacâo no ambito do Tribunal de Contas

dos Municipios.

0 TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS, no use de suas
competéncias legais e regimentals;

Considerando:

- as competèncias da Escola de Contas, dispostas no da Lei 16.465

de 05/01/09;

a necessidade de regulamentar as agOes de educacão corporativa,

a luz da politica de gestão de pessoas do Tribunal;

que o aprendizado continuo e o crescimento pessoal e intelectual

dos servidores sac> essenciais para a melhoria da motivacao, das

relactles humanas e do comprometimento corn o trabalho;

a necessidade de fomentar a producao e a disseminacao de

conhecimento visando atender aos ans
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IV - incentivo ao autodesenvolvimento e ao desenvolvimento profissional

continuo;

V - busca de mel	 ua e inovagão de pr ssos educacion

Rua 68 n. 727 — Centro — F	 3223-9011 CEP 74.055-100 G'a-Goias.
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- os estudos elaborados pela area tecnica da Escola de Contas.

Resolve:

CAPITULO I

DISPOSIOES GERAIS

Art. 1° As acties de educacao desenvolvidas no "ambito do Tribunal de

Contas dos Municipios são de competéncia da Escola de Contas e regem-se pelos

principios e regras estabelecidos nesta Resolucao.

Secäo I

Dos Principios

Art. 2° As awes relativas a educagao corporativa regem-se pelos

seguintes principios:

I - legalidade, impessoabilidade, moralidade, publicidade e efici6ncia

norteadores da administracäo pUblica, elencados na Constituicâo Federal;

II - vinculacao das awes de educacao aos objetivos e estrategias do

Tribunal;

Ill - equidade de oportunidades de desenvolvimento profissional;
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VI - co-responsabilidade de gestores corn o processo de desenvolvimento do

servidor e da equipe;

VII - avaliacão de acties de educacao corn base na aprendizagem, na

mudanca de comportamento dos participantes e no impacto produzido por essas

acties nos resultados do TCM;

VIII - estimulo a inovacao de processos de trabalho, produtos e servicos;

IX - compartilhamento de conhecimentos visando ao aperfeicoamento

'rofissional e institucional;

X - parceria da Escola de Contas corn outras instituicties de educacão

nacionais ou estrangeiras.

Seca's) II

Das DefinigOes

Art. 3° Para os fins desta norma considera-se:

I - educacao corporativa — processo corporativo formado pelo conjunto de

)raticas de desenvolvimento de pessoas e de aprendizagem organizacional coin o

objetivo de adquirir, desenvolver e alinhar competèncias profissionais e

organizacionais, permitir o alcance dos objetivos estratêgicos, incentivar a

colaboracäo e o compartilhamento de informaceies e conhecimentos, estimular

processos continuos de inovacao e promover o aperfeicoamento organizacional;

II - acao de educacao — conjunto articulado de atividades individuais e/ou

grupais de ensino-aprendizagem, formacao, capacitacao, treinamento ou

desenvolvimento de pessoas corn vistas a socializacao, exteriorizacao, combinacao
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e interiorizagäo de conhecimentos, habilidades e atitudes considerados valiosos

para o trabaiho e para a vida profissional;

III - programa educacional — agrupamento lOgico de agOes educacionais

estruturadas segundo uma mesma intencionalidade, visando ao desenvolvimento

de determinadas competéncias profissionais e organizacionais necesskias ao

alcance de resultados institucionais;

IV - desenvolvimento profissional — conjunto de agOes de educagâo que

visam ao aperfeigoamento profissional e institucional;

V - evento — é a ocorréncia da agao de educagäo educacional, realizado nas

modalidades presencial e/ou a distancia, e organizado em diversos formatos, tais

como, curso, conferéncia, simpOsio, seminArio, palestra, oficina, encontro, grupo de

estudos, treinamento, reuniäo de orientagâo ou aconseihamento profissional, ciclo

de estudos, debate, entrevista, pesquisa;

VI - pOs-graduagäo lato sensu (curso de especializag5o, MBA) stricto
sensu (mestrado, doutorado e pOs-doutorado);

VII - periodo letivo — intervalo de tempo delimitado pelas datas de inicio e fim

das atividades continuas de urn evento.

CAPiTULO II

DO PROJETO POLITICO PEDAGOGIC° E DA GESTAO EDUCACIONAL

Art. 4°. 0 Conselho Didâtico-PedagOgico é composto pelo Superintendente

da Escola, Chefe de Gabinete da Presidëncia, Diretor de Planejamento e

Implementagao de Sistemas e Superintendente de Administragäo.
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§ 1°. 0 Projeto Politico Pedag ggico da Escola de Contas sera formulado pelo

Conselho Didatico-PedagOgico, nos termos do Art. 16, paragrafo imico, inciso II, da

Lei 16.465/09.

§ 2°. 0 Conselho Pedagggico reunir-se-a: ordinariamente uma vez a cada

semestre, por convocacäo do Diretor de Planejamento e Implementacäo de

Sistemas; extraordinariamente, mediante convocacão de urn de seus membros,

corn a indicacao do assunto.

Art. 5° 0 Projeto Politico Pedag6gico tern como objetivos:

I - estabelecer a identidade e as diretrizes pedag ggicas da educacao
corporativa;

II - estabelecer a organizacão do processo educacional, do trabalho didâtico-
pedagggico e das acties de educacão;

III - orientar a formacao basica de servidores;

IV - orientar a formacäo especializada e o funcionamento do programa de

pOs-graduagão;

V - contemplar prioridades e politica de atendimento das necessidades de

desenvolvimento profissional;

VI - indicar a politica de parceria corn outras instituicOes no desenvolvimento

de competèncias para o aperfeicoamento da gestäo p0blica e da rede de controle
publico e social.

Art. 6° 0 processo educacional no Tribunal deve considerar diretrizes,

metodologias e padrOes de qualidade aplicaveis as acties de treinamento,

desenvolvimento e educac5o.
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Paragrafo Onico. Cumpre a Escola de Contas os seguintes procedimentos no

processo de treinamento, desenvolvimento de competéncias e educacäo

continuada:

I — estabelecer e executar as acOes previstas no Projeto Politico PedagOgico;

II - elaborar e executar os programas educacionais;

Ill — avaliar os resultados;

Ill — realizar coordenagao pedag6gica e executiva.

CAPITULO III

DA PARTICIPACAO EM EVENTOS

Secào I

DisposicOes Gerais

Art. 7° A participagao de servidor em evento ocorre por iniciativa prOpria ou da

administrac5o.

§ 1° Considera-se iniciativa prOpria a solicitacâo de inscricao formulada

diretamente pelo servidor interessado, incluindo as relativas a processo seletivo

interno.

§ 2° Considera-se iniciativa da administracâo a solicitagäo de inscricäo

formulada pelo dirigente da unidade organizacional em que esteja lotado o servidor.

§ 3° Cumpre a escola de Contas a indicacäo de oferta de vagas inerentes as

competäncias de cada unidade organizacional.
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Art. 8° A solicitagão de participagão em evento por iniciativa prOpria deve ser

encaminhada a Escola de Contas, com a autorizacao do dirigente da unidade

organizacional e justificagao que demonstre a pertinéncia da participagao do

servidor.

Art. 9° Compete a Escola de Contas, mediante critêrios, fazer a distribuicao

de vagas em eventos externos patrocinados pelo TCM.

Paragrafo Unico. A Escola de Contas estabelecera critêrios de acordo corn o

oerfil requerido para a participagao em cada evento.

Art.10. Em caso de divergèncias no tocante a participagäo de servidor em

evento, compete ao Presidente do TCM decidir sobre a questao.

Art.11. 0 periodo de afastamento para participagão em evento a considerado

como de efetivo exercicio.

Secäo II

Dos Requisitos

Art. 12. Os criterios para processo seletivo sera° divulgados a epoca da

abertura de cada evento especifico.

Art. 13. E requisito imprescindivel a habilitagâo do servidor para participar em

eventos: anu6ncia expressa do dirigente da unidade de lotacäo do servidor.

§ 1° A criterio da Escola de Contas, a autorizacao de participagao em evento

podera ser condicionada ao estabelecimento de compromisso de aplicacão ou

disseminagäo de conhecimento por parte do servidor.

§ 2° Nos casos de participagao em eventos por iniciativa pr6pria, o solicitante



Rua 68 n. 727 — Centro — Fone 3216-6234 Fax 32
www.tentg	 br

011 CEP 74.055- ania-Goias.

Estado de Camas

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS 00004/11
aplicacão e disseminagäo do conhecimento na unidade em que trabalha e/ou em

outras afins.

Art. 14. Ao termino de evento, o servidor deverA encaminhar a Escola de

Contas o trabalho de conclusäo e proposta de disseminacäo e/ou aplicacão de

conhecimentos.

Seca() III

Da matricula, das obrigacties e das penalidades

Art. 15. A matricula de servidor em evento e/ou cursos de pOs-graduacao

implica compromisso de frequencia e participacao regular, conforme exigencies de

cada evento ou programa educacional.

§1° 0 controle de freqUencia em eventos realizados na Escola de Contas

e/ou certificados por ela, fica a seu cargo, exigindo-se a freqijencia minima de

setenta e cinco por cento do total de horas letivas para a aprovacão e certificagAo.

§2° Nos casos em que haja a avaliacâo formal, o aluno deverA ter media

igual ou superior a setenta por cento.

§3° No caso de o servidor desistir, cabe a Escola de Contas instar ao

servidor para que se manifeste quanto as razOes de sua desisténcia. Caso näo

sejam aceitas as razOes do servidor, a Escola submetere ao Presidente do Tribunal

proposta de que seja recolhido, pelo desistente, todo e qualquer onus que tenha

tido o Tribunal corn sua inscricao, mensalidades e demais dispendios oriundos do

evento ou pOs-graduagAo.

§ 4° Na hipOtese de evento interno, o onus é calculado a partir do rateio do

custo total do evento pelo nOmero de alunos matriculados.
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Art. 16. ApOs o termino do evento externo, no prazo de 15 (quinze) dias

Crteis, o servidor devere encaminhar, a Escola de Contas, cOpia do certificado de

participacão ou do comprovante de aproveitamento fornecido pela entidade

promotora, sob pena de ressarcimento dos custos incorridos.

Art. 17. A reprovacäo de servidor em evento cuja participacäo tenha sido

custeada pelo Tribunal enseja a instauracâo de processo administrativo corn o

objetivo de apurar as razOes da reprovacao, oferecendo ao servidor o exercicio do

contradit6rio e da ampla defesa.

§ 1° Caracterizada a incOria do servidor, seräo adotadas as providencias

corn vistas ao recoihimento, aos cofres pUblicos, do numerario despendido pelo
TCM.

§ 2° A evasâo ou ausencia as atividades do evento acima do limite

estabelecido para a proveitamento, sem comprovagão tempestiva das situagOes

previstas, configura reprovagäo por falta.

§ 3° 0 deferimento da justificativa de ausencia nä° abonare falta

correspondente ao evento.

Art. 18. Existindo reprovacào ou desistencia nä° justificadas, ou corn

justificativas nä° aceitas, fica o servidor impedido de participar de evento ou

programa educacional similar pelo prazo de urn ano, a contar da decisäo do

Superintendente da Escola de Contas, ratificado pelo titular da unidade besica ou

autoridade do Tribunal, no caso de evento de longa durac5o.

Art. 19. A desvinculacäo de servidor do Tribunal de Contas dos Municipios do

Estado de Goias, antes de transcorrido igual periodo da realizagäo do curso de pOs-

graduacao, implicare no ressarcimento total das despesas, observado os incipios

do contradit6rio e ampla defes
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Art. 20. 0 Tribunal podera utilizar e divulgar livremente os trabalhos

produzidos em eventos por ele custeados total ou parcialmente, sem a necessidade
de previa anuencia do servidor.

Paregrafo Unico. Na divulgageo dos trabalhos sera expressamente
consignada sua autoria.

CAPITULO V

DOS CURSOS DE GRADUACAO E POS-GRADUACAO

Art. 21. A concessao de incentivos para a especializagao do corpo tecnico
do Tribunal tern como principais objetivos:

I — promover a pesquisa cientifica e a gerageo de conhecimento em nivel
avangado em areas de interesse do TCM, corn vistas a melhorar a eficiencia, a
eficacia e a efetividade das acties realizadas pelo Tribunal no cumprimento de sua
missao institucional;

II — aprimorar a qualificageo e a especializagäo dos servidores e ampliar o
corpo de instrutores do TCM;

Ill — criar as condigees necessarias a preservagao de uma 	 cultura
organizacional comprometida corn a inovagao e corn a permanente adequageo das
competencias dos servidores aos objetivos do Tribunal.

CAPITULO VI

DA LICENCA PARA CAPACITACAO

Art. 22. A concessao de licengas para especializagao, treinamento e
aperfeigoamento previstas no art. 249 e incisos da Lei N. ° 10.460, de 1988, e
alteragOes posteriores, tern como objetivo permit Ariue o servidor a	 ira ou
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desenvolva competéncias necesserias a sua atuageo profissional no Tribunal de

Contas dos Municipios do Estado de Goias.

§ 1° Ao servidor em licenga para capacitageo fica assegurada a remunerageo

integral, inclusive a correspondente a fungeo comissionada que ocupa, se for o

caso.

§ 2° 0 servidor em estagio probatOrio, que possuir cinco anos de efetivo

exercicio no servigo pCiblico estadual, somente podere usufruir a licenga para

capacitageo apOs a aprovagâo no referido estagio no Tribunal.

Art. 23. As solicitagees de licenga para capacitageo sere° formalizadas pelo

servidor, encaminhadas ao dirigente da unidade organizacional para que se

manifeste quanto ao alinhamento da capacitageo pretendida, com as areas de

interesse do Tribunal, e a correlageo com o quantitativo de servidores lotados na

area, corn vistas ao desenvolvimento dos servigos e prazos para a conclusäo, e em

seguida, remetidas ao Presidente.

§ 1°. Cumpre ao Presidente examinar as solicitagOes que contiverem

anuencia expressa do dirigente da unidade organizacional a capacitageo

)retendida, informando se esta tern o propOsito de suprir necessidades de

desenvolvimento de competencias para a unidade.

§ 2°. Compete ao titular da unidade organizacional determinar as medidas

necesserias a observencia dos horerios para o cumprimento, e o planejamento da

escala de afastamentos. Dentre outros elementos, deve-se observar o cumprimento

das obrigagóes funcionais pelo servidor e aspectos relacionados ao seu

desempenho.    
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§ 3°. Ap6s o termino da licenca para capacitacao, o servidor devera

encaminhar a Escola de Contas copia do certificado de participacao ou do

comprovante de aproveitamento fornecido pela entidade promotora.

CAPITULO VII

DA GRATIFICACAO POR ENCARGO DE CURSO OU CONCURSO

Art. 24. A gratificacao aos servidores do quadro de pessoal do Tribunal de

Contas dos Municipios, assim como as autoridades, pelo encargo de curso, rege-se

or esta Resolucäo, respeitados os criterios estabelecidos na Lei n° 10.460/88.

§ 1° Compreende-se como encargo de curso ou a participacao em:

I - evento promovido pelo TCM, como facilitador de aprendizagem, seja

palestrante, moderador, instrutor, tutor, conteudista, professor ou orientador,

incluindo as atividades de elaboracäo de material didatico e de coordenacäo

pedag6gica e têcnica, quando tais atividades !lac) estiverem incluidas entre as

atribuicOes do seu espaco ocupacional;

II - banca examinadora ou comissão para exames orals, analise curricular,

;orrecao de provas discursivas, elaboracao de questOes de provas ou para

julgamento de recursos intentados por candidatos em processos seletivos;

Ill - logistica de preparagao e de realizacäo de curso, ou processo seletivo

interno, envolvendo atividades de planejamento, coordenacao, supervisao,

execucão e avaliacao, quando tais atividades nao estiverem incluidas entre as

atribuicOes do seu espaco ocupacional;

IV - aplicacao, fiscalizacäo ou avaliacâo de provas ou supervisäo dessas

atividades.
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§ 2°. Preservada a autoria e o direito de use por parte do autor, fica o

Tribunal de Contas dos Municipios autorizado a usar, de forma irrestrita, o material

instrucional elaborado na forma do paragrafo anterior.

§ 3°. 0 pagamento pela elaboracâo do material instrucional somente sera

efetuado mediante declaracão expressa da chefia imediata de que nao foi

elaborado durante o expediente de trabalho e de que nä° faz parte do acervo de

documentos e materials institucionais da unidade organizacional.

§ 4°. A gratificacao nao sera devida pela realizacao de treinamentos em

servico ou por eventos de disseminacao de contetldos e difusão de procedimentos

relativos as competëncias das unidades organizacionais ou de projetos

institucionais corn esse escopo.

Art. 25. A gratificacão por encargo de curso somente sera paga se as

atividades forem exercidas sem prejuizo das atribuicties do cargo de que o servidor

for titular, devendo ser objeto de compensagao de carga horaria quando

desempenhadas durante a jornada de trabalho.

§ 1° Quando a realizacao das atividades ocorrer durante o horario de trabalho,

contratacäo do servidor dependera da anuéncia do dirigente da unidade

organ izaciona I.

§ 2° A compensacao de horario de que trata o caput deste artigo sera

negociada entre o beneficiario da gratificacao e o dirigente da unidade

organizacional, devendo ser implementada no prazo de ate 3 (tr gs) meses, a contar

da data do efetivo pagamento.

Art. 26. A gratificacao por encargo de curso 6 calculada corn base no

nOmero de horas trabalhadas, observadas a natureza e a complexidad de cada

atividade, a formacao e a exper•mprovad
t•s
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Art. 27. Quando o encargo de curso ou concurso implicar deslocamento seräo

concedidas diarias e passagens.

Paragrafo Clico. Os valores a serem pagos a titulo de passagens, diarias e

de gratificacäo por encargo de curso ou concurso referente a participacao de

servidor do TCM em evento realizado em regime de cooperacäo com outra
instituicao ser5o, preferencialmente, assumidos pela instituicão beneficikia.

Art. 28. 0 valor da hora trabalhada para fins de pagamento da gratificagäo por

encargo de curso sera estabelecido em ato prOprio, da lavra do Presidente do TCM,
observados os limites legais.

Art. 29. A gratificacäo por encargo de curso nä° se incorpora ao vencimento

do servidor para qualquer efeito e nä° poder6 ser utilizada como base de calculo

para quaisquer outras vantagens, inclusive para fins de aposentadoria e pens5o.

Art. 30. A Escola de Contas estabelecera os criterios de selecao de servidores
que participaräo de atividades docentes.

CAPITULO VIII

DAS DISPOSICOES FINAIS

Art. 31. Ficam reguladas pelas novas disposigOes as solicitacOes de

concessão de licenca para capacitacäo e de regime especial de cumprimento de
jornada de trabalho.

Art. 32. A Presidència do TCM fixara por meio de Portaria, os criterios de

priorizagäo que norteiam a concessao das noes de educagâo identificadas nesta
Resolucao.

Art. 33. Ressalvada a competéncia do Conselho Didätico-PedagOgico e
Diretor de Planejamento	 mp mentagao	 Sistemas, co	 to ao
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Superintendente da Escola de Contas estabelecer os procedimentos inerentes a

implementacão das awes de educacao dispostas neste normativo.

Tribunal de Contas dos Municipios do Estado de GoiSs, em Goiania,

2 3 MAR 2011aos

s.Sel-G-cteiro

Fui presente: Procurador-Geral de Contas
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