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”
O primeiro passo para um novo
começo é imaginar que é possível.
O início de uma nova gestão no setor público não é
diferente. Os novos gestores têm a responsabilidade
de honrar a confiança recebida nas urnas e liderar o
trabalho para atender as necessidades e anseios de sua
comunidade.

O Guia da Nova Gestão para 2021 traz um breve resumo
sobre a estrutura e funcionamento do Tribunal e
orientações sobre os principais pontos de alerta para
se alcançar uma gestão de excelência – licitações e
contratos, atos de pessoal, contabilidade e prestação de
contas. Os desafios serão muitos e demandarão atenção
e responsabilidade.

Não se pode deixar de ter cautela e prudência nos
primeiros momentos, mas, nos tempos atuais, diante
do “novo normal”, talvez seja preciso olhar a gestão sob
uma nova perspectiva, o que é sempre um desafio e,
com certeza, será acompanhado de muita expectativa.
A inovação e a criatividade não podem, contudo, dar
margem para descuidos ou improvisações. O trabalho
deve ser feito em conformidade com as normas legais e
os princípios constitucionais, em especial o da eficiência,
visando alcançar os melhores resultados com os meios
disponíveis e com o menor custo possível.

Conte com o auxílio do TCMGO, acompanhe e se apoie
nas manifestações, relatórios, consultas, decisões e
demais publicações de seu interesse no Diário Oficial de
Contas; inscreva seus servidores nos diversos cursos e
palestras oferecidos pela Escola de Contas para melhor
capacitar o corpo técnico de sua municipalidade.

Pensando nisso, o Tribunal de Contas dos Municípios
do Estado de Goiás – TCMGO – sempre parceiro dos
gestores municipais sob sua jurisdição, mantém a
tradição e o compromisso de lhes oferecer orientação
prévia e suporte para uma boa gestão.

Planeje suas ações e utilize conhecimento científico e
técnico especializado, em favor de sua gestão.
Por fim, trago como inspiração as palavras do escritor
Mateo Alemán: “Não basta começar bem, não adianta
mediar bem; de pouco servem bons começos e melhores
meios, se os fins não se mostram bem sucedidos.”
Cordial abraço, Joaquim Alves de Castro Neto
Presidente do TCMGO
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CAPÍTULO I
O TCMGO

O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás - TCMGO - é um órgão de
controle externo, criado em 1977, que fiscaliza o uso do dinheiro público arrecadado
pelos 246 municípios do Estado.

TCMGO FISCALIZA
E ORIENTA

246

municípios

2.031
ENTIDADES
Executivo
Legislativo
Autarquias
Empresas e
Fundos Públicos

22.800

Art. 70 da Constituição Federal do
Brasil de 1988

https://www.senado.leg.br/atividade/const/con1988/
con1988_02.07.2020/art_70_.asp

Art 79 da Constituição do Estado de
Goiás de 1989

https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2019/11/
Constitui%C3%A7%C3%A3o-Estadual-1989-Atualizadaat%C3%A9-EC-62-de-29.10.2019-Compil..pdf

processos
por ano
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COMPOSIÇÃO
DO TCMGO
Os conselheiros e procuradores
compõem o quadro de membros
do TCMGO e são nomeados
conforme legislação estadual.
Os auditores e técnicos de
controle externo, junto com
os assessores e auxiliares,
formam o quadro técnico e
especializado de pessoal, que
atua nas unidades do Tribunal.

7

CONSELHEIROS

4

CONSELHEIROS-SUBSTITUTOS

4

PROCURADORES DO
MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS

216

AUDITORES DE CONTROLE EXTERNO

45

TÉCNICOS DE CONTROLE EXTERNO

146

ASSESSORES

24

AUXILIARES

4

MOTORISTAS

1

JORNALISTA

A FISCALIZAÇÃO EXERCIDA PELO TCMGO
O TCMGO fiscaliza todos os processos que envolvem a aplicação dos recursos públicos

qualquer pessoa física ou jurídica, pública
ou privada, que que utilize, arrecade,
guarde, gerencie ou administre dinheiros,
bens e valores públicos.

Quem não prestar contas pode
sofrer medidas punitivas (multas,
e/ou outras penalizações)

Acompanhe o calendário de prestação de contas em:

https://www.tcmgo.tc.br/site/fiscalizacao-e-controle/calendario-de-compromissos/
9
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A ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
DO TCMGO

Tribunal Pleno
Primeira e Segunda Câmaras
Presidência
Vice-Presidência
Corregedoria-Geral
Ouvidoria
Gabinetes dos Conselheiros
Gabinetes dos Conselheiros-Substitutos
Secretarias de Controle Externo
Ministério Público de Contas
Superintendências
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AS UNIDADES QUE MAIS SE RELACIONAM
COM O GESTOR
SECRETARIAS

Secretaria
de Contas de
Governo SGC

Secretaria
de Contas
Mensais de
Gestão SCMG

Secretaria
de Atos de
Pessoal SAP

Secretaria de
Fiscalização de
Obras e Serviços
de Engenharia SFOSEng

Secretaria de
Licitações e
Contratos SLC

Secretaria de
Recursos SR

SUPERINTENDÊNCIAS

Superintendência
de Secretaria

Divisao de
Protocolo

Superintendência
de Gestão Técnica

Divisao de
Notificaçao

Superintendência
da Escola de Contas

Divisao de
Controle de
Decisões

Divisão de
Expedição e
Arquivos
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Superintendência
de Administração

Superintendência
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COMO SOLUCIONAR DÚVIDAS E
TER ORIENTAÇÕES
1. Consultas
As consultas são decisões com caráter normativo que constituem prejulgamento de
tese, mas não do caso concreto (art. 199, § 3º, RITCMGO). Podem ser visualizadas por
meio do link:
https://www.tcmgo.tc.br/site/legislacao/atos-normativos-do-tcm/accon/

2. Jurisprudência
Acompanhe o entendimento sobre a legislação, resumos das decisões e fundamentos,
proferidos em Acórdãos selecionados, que contenham matéria de relevância jurídica,
contábil ou econômica por meio do boletim de jurisprudência, pelo link:
https://www.tcm.go.gov.br/site/jurisprudencia/informativo/#inscricao

3. Enunciado de Súmula
Enunciado de Súmula reúne os princípios ou enunciados, resumindo teses,
precedentes e entendimentos adotados pelo Tribunal Pleno, ao deliberar sobre
matérias de sua competência quanto aos temas de ampla relevância.
O Enunciado é publicado no Diário Oficial de Contas e no Informativo de Jurisprudência,
com a citação dos dispositivos legais e das decisões que ensejaram a sua aprovação.
https://www.tcm.go.gov.br/site/jurisprudencia/sumula/
12
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4. Sistema Ticket
O TICKET é o sistema de gestão de demandas internas e externas do TCMGO, tem como
finalidade o controle e a distribuição de atividades realizadas por diferentes setores do
Tribunal. O TICKET é o ponto único de contato com a área de Tecnologia da Informação
do Tribunal quanto ao atendimento de qualquer solicitação.
Assim, por meio desse sistema, é possível esclarecer dúvidas ou demandar sobre
emissão de Certidão; solicitação de Protocolo Físico; Prestação Eletrônica de Contas;
Processo Eletrônico; envio de dados pelo Colare (Licitações, Contratos, Pessoal);
cadastros no Passaporte; envio de dados no Analisador/SICOM; relatórios do Portal dos
jurisdicionados; reenvio de chave eletrônica; dentre outros serviços.
Acesse pelo link: https://www.tcm.go.gov.br/ticket

5. Presencial ou via telefones e e-mails
Na recepção do TCMGO o visitante será atendido com cortesia por uma recepcionista.
Para o credenciamento, é necessário apresentar documento de identidade com foto.
Após autorização prévia de entrada nas dependências do Tribunal, o cidadão será
encaminhado à unidade pertinente às suas necessidades. É proibida a entrada de
pessoas nas dependências do órgão usando: chinelo e bermuda.

ENDEREÇO: Rua 68, nº 727, Centro
Goiânia/GO CEP: 74055-100

tcmgoias
@tcmgooficial
canaltcmgo

TELEFONE:
(62) 3216-6160

E-MAIL:
presidência@tcm.go.gov.br

@tcmgoias
tcmgo/albums
www.tcmgo.tc.br/site/
13
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OUVIDORIA
O Tribunal tem o dever de incentivar
a participação do cidadão no controle
dos gastos públicos e na qualidade dos
serviços prestados.
Neste sentido, por intermédio da Ouvidoria,
o TCMGO abre canais de comunicação com
a sociedade, estimulando-a a ser aliada
na fiscalização da Administração Pública
Municipal, visando à proteção do erário e à
melhor aplicação das verbas públicas.
A Ouvidoria recebe diversos tipos de
demandas. Qualquer pessoa poderá
representar ou comunicar irregularidade
praticada por gestores municipais; solicitar
informação; reclamar; sugerir; elogiar ou
criticar, para que possam ser tomadas as
eventuais providências.
O TCMGO e os cidadãos, juntos, certamente,
contribuirão para uma melhor gestão dos
municípios com ganho de qualidade de
vida para o povo goiano.

COMO E ONDE SOLICITAR
As demandas deverão ser enviadas,
preferencialmente, com identificação do
demandante; no entanto também serão
admitidas as encaminhadas de forma
anônima.
Pela internet:
https://www.tcm.go.gov.br/ouvidoria/
Pessoalmente ou correspondência:
Tribunal de Contas dos Municípios do
Estado de Goiás, Rua 68, nº 727 - Centro
- Goiânia - GO - CEP 74055-100.
Horário: das 8h às 18h, em dias úteis.
Telefone: 0800-646-6160
Atendimento preferencial: pode ser
agendado pelo telefone (62) 3216-6107

Acompanhe o andamento da sua demanda
Acesse o site do TCMGO e clique em OUVIDORIA para acompanhar a sua demanda.
Quando um fato é comunicado, no site, é gerado um código de acesso. Posteriormente
um e-mail é enviado ao comunicante/solicitante. Para acompanhamento, digite o
14
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código em campo próprio no site; assim serão obtidas informações sobre o andamento
da demanda. Se for feita pessoalmente ou por telefone, o servidor da Ouvidoria
repassará o código para acompanhamento.

Tipos de demandas recebidas pela Ouvidoria:
INFORMAÇÃO

DENÚNCIA

Sobre os órgãos fiscalizados pelos TCMGO,
(prefeituras, câmaras, fundos, autarquias e
empresas públicas) e orientação sobre as áreas de
atuação, ações e projetos realizados peloTribunal.

Sobre irregularidades verificadas na prestação de
serviços, atos ilegais praticados por servidores
ou gestores públicos municipais, ou no âmbito do
próprio TCMGO.

SUGESTÃO

ELOGIO

Propostas de melhorias nas ações desenvolvidas
pelo TCMGO e pelos órgãos públicos municipais.

Demonstração de satisfação, reconhecimento e
apreço em relação às atitudes dos servidores ou
dos serviços prestados pelo TCMGO ou pelos órgãos
fiscalizados.

RECLAMAÇÃO
Sobre quaisquer serviços prestados pelo TCMGO
que não estejam de acordo com a lei, assim como
sobre atos de gestão daqueles que gerenciam ou
aplicam de forma errada os recursos públicos dos
municípios de Goiás.

CRÍTICA
Sobre os serviços prestados pelo TCMGO, seus
servidores e gestores públicos.

Prazos de resposta
OUVIDORIA

Sistema de Informação ao Cidadão - SIC

30 dias (prazo de acordo com a
Lei nº 13.460/2017).

20 dias para resposta de solicitação e 10 dias
para responder recurso.
15

2021

INÍCIO DE GESTÃO

CORREGEDORIA
A Corregedoria está descrita no Regimento Interno
(acesse aqui) do Tribunal de Contas dos Municípios
do Estado de Goiás, no TÍTULO II – DA ORGANIZAÇÃO
E COMPOSIÇÃO. Nos arts. 77 a 78-A são descritas,
de forma geral, as competências do Corregedor e a
composição do Gabinete da Corregedoria.

Como formular uma denúncia?
A denúncia deve ser endereçada ao Corregedor do TCMGO. Deve estar inserida na
área de atuação da Corregedoria. A atuação é definida pelo RITCMGO e Resolução
Administrativa nº 321/2013. Para acessar esses dois documentos basta entrar na aba
biblioteca do site.

Quais os dados necessários para formular a denúncia?
Nome completo do denunciante; qualificação; comprovante de endereço; cópia da
identidade e do CPF. Também devem constar as circunstâncias, os elementos de
convicção e as provas de existência do fato denunciado.

QUAIS OS CANAIS DISPONÍVEIS?
INTERNET: No site https://www.tcm.go.gov.br/corregedoria/
u No formulário de denúncia, solicitação ou sugestão.
E-mail: corregedoria@tcm.go.gov.br
TELEFONE: (62) 3216-6132
CORRESPONDÊNCIA ou PRESENCIAL: Rua 68, nº 727 – Centro – Goiânia-GO - CEP:74.055-100
16
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MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS
O Ministério Público de Contas, que atua
no TCMGO, é de extrema importância
na fiscalização e no controle dos atos
dos gestores públicos; está sempre
atento aos princípios constitucionais da
eficiência, economicidade, legitimidade e
impessoalidade.

Compete aos Procuradores de Contas, em sua missão
de guarda da lei e fiscal de sua execução:
Promover a defesa da ordem jurídica, requerendo, perante o Tribunal de Contas dos
Municípios, as medidas de interesse da Justiça, da Administração e do Erário.

QUAIS OS CANAIS DISPONÍVEIS?
INTERNET: No site https://www.tcm.go.gov.br/mpc/
E-mail: pgc@tcm.go.gov.br
TELEFONE: (62) 3216-6243

17
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CAPÍTULO II

Fiscalização e Controle da
Gestão Pública

1

CONTAS PÚBLICAS

O site economia.uol.com.br apresenta que as contas públicas são a contabilidade dos
gastos e das receitas dos municípios.
Nas contas públicas, já estão calculadas as receitas com impostos e outras fontes de recursos.
Subtraído a isso, estão todos os gastos internos como os de custeio e de investimentos.

ATENÇÃO

Superávit é quando existe mais receita que despesa.
Déficit é quando existem mais gastos do que receita.

FIQUE POR DENTRO
OS RESULTADOS DAS CONTAS PÚBLICAS SE APRESENTAM SOB OS SEGUINTES ASPECTOS:

1. NOMINAL: é o resultado das contas do setor público, em que estão inclusos o efeito
da inflação e do pagamento de juros sobre o fluxo de receitas e despesas do governo;
2. OPERACIONAL: é o resultado primário das contas públicas adicionado o pagamento
de juros e excluindo-se os efeitos da inflação;
18
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3. PRIMÁRIO: é resultado real das contas públicas, em que se exclui as despesas com
juros, pagos pelo Governo, e a inflação equivalente ao período. Portanto, o resultado
dessa conta dirá se o Governo gastou na mesma proporção de suas receitas.

1.1

O TCMGO e a Fiscalização das Contas
Públicas Municipais

O TCMGO tem como função fundamental realizar a fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial dos órgãos federativos e federados da
Administração Pública Municipal direta e indireta, estando sujeitas a esta fiscalização
as empresas públicas e sociedades de economia mista.
A fiscalização atua sobre alocação de recursos humanos e materiais, cujo objetivo
é avaliar o gerenciamento dos recursos públicos, que consiste em apreender dados
e informações, analisando-as a fim de produzir um diagnóstico da situação, para a
formação de um juízo de valor sobre a atividade analisada.
I. Função Fiscalizadora – aquela que compreende a realização das auditorias e
inspeções, que podem ser por iniciativa própria, para apuração de denúncias, para
apreciação da legalidade de atos de concessão de aposentadorias, reformas, pensões,
admissão de pessoal no serviço público, fiscalização de renúncia de receitas, além de
atos e contratos administrativos gerais. Logo, cinco instrumentos são utilizados para
fins de fiscalização, a saber:
1) Levantamento: é o instrumento que o TCMGO utiliza para compreender o
funcionamento do órgão ou entidade pública, descobrindo os meandros da sua
organização, identificando os objetos e instrumentos a serem fiscalizados, avaliando
as suas viabilidades de realização;
2) Auditoria: é o instrumento que permite a verificação, no local, da legalidade e
legitimidade dos atos de gestão, tanto em seu aspecto contábil, quanto em suas
características financeiras, orçamentárias e patrimoniais, bem como os possíveis
resultados que poderão ser alcançados pelo órgão, ente público, projetos e programas;
19
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3) Inspeção: visa tanto à obtenção de informações não disponíveis, quanto para
esclarecer dúvidas sobre procedimentos ou apurar fatos trazidos ao Tribunal por meio
de representações ou denúncias;
4) Acompanhamento: visa monitorar e avaliar a gestão de órgãos, entidades ou
programas do governo em período de tempo estimado;
5) Monitoramento: é o instrumento utilizado para aferir o cumprimento das deliberações
proferidas pelo Tribunal e seus resultados.
II. Função Consultiva – aquela exercida por meio da elaboração de pareceres técnicos
prévios e específicos, sobre prestação anuais de contas emitidas pelos chefes dos
Poderes Executivo a fim de subsidiar o julgamento pelas Câmaras Municipais;
também engloba o exame, “em tese”, das consultas realizadas pelas autoridades
competentes para formulá-las, sobre dúvidas quanto à aplicação de dispositivos legais
e regulamentares a respeito das matérias da alçada do Tribunal.
III. Função Informativa – é aquela exercida quando da prestação de informações
reclamadas pela Câmara Municipal, sobre a fiscalização ou, ainda, sobre o resultado de
inspeções e auditorias realizadas pelo TCMGO. Compreende também a representação
ao poder competente sobre irregularidades ou apuração de abusos identificados.
IV. Função Judicante - ocorre quando o Tribunal de Contas dos Municípios de Goiás
julga as contas dos administradores públicos e outros responsáveis por dinheiro,
bens, valores públicos da administração direta e indireta, incluindo as fundações e
sociedades instituídas e mantidas pelo Poder Público Municipal, assim como as
contas dos que causaram prejuízos, extravios ou quaisquer outras irregularidades que
venham a prejudicar o erário.
Por intermedio dos processos, são organizadas no Tribunal as prestações de contas,
fiscalizações e demais assuntos submetidos à sua deliberação. Portanto, cabe aos
conselheiros ou conselheiros-substitutos relatar esses processos, votar e submetêlos aos pares com proposta de Acórdão, logo após a análise e instrução preliminar
realizada pelas Secretarias de Controle Externo.

20
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AS SECRETARIAS DE CONTROLE
EXTERNO

O TCMGO possui em sua estrutura organizacional seis Secretarias de Controle Externo,
divididas por área de atuação.

Secretaria de Contas de Governo
COMPETÊNCIAS (Art. 106 do Regimento Interno do TCMGO)
I – Análise dos planos plurianuais, leis de diretrizes orçamentárias, leis orçamentárias
anuais e dos créditos adicionais;
II – Análise dos relatórios resumidos da execução orçamentária (RREO), relatórios de
gestão fiscal (RGF);
III – Análise das contas de governo (balanço geral anual) do Chefe do Poder Executivo
municipal; (emissão do Parecer Prévio);
IV – Análise dos respectivos recursos de Agravo e Embargos de Declaração opostos;
V – Análise dos processos relativos às consultas, denúncias;
VI – Certidões;
VII – Outros processos pertinentes à sua competência.
CONTATOS
u Secretário – José Carlos Lucindo
u Chefes de Divisões:
l Gabriel Pereira Fé Junior
l Larissa Amaral Ramos

Telefone: (62) 3216-6217
l E-mail: josecarlos.lucindo@tcm.go.gov.br
l Dúvidas: https://www.tcmgo.tc.br/ticket/#/
l
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FIQUE ATENTO
PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL
É o passo essencial na boa gestão do dinheiro público.
Imagine:
l Quantos empréstimos precisaram ser feitos por falta de controle do fluxo de caixa?
l Quantas obras paralisadas por ausência de recursos financeiros?
Quanto déficit se fez por superestimava da receita orçamentária?
l Quantos servidores foram admitidos em setores que não apresentavam
prioridades para a Administração?
l Quantos equipamentos ficaram sucateados por falta de prever manutenção?
l

Enfim:
O insuficiente planejamento tem sido um dos principais motivos pelos
quais o Município:
l não atinge a despesa mínima na Educação e Saúde;
l reincide em déficits orçamentários;
l vê aumentada sua dívida;
l aplica incorretamente as receitas vinculadas;
l enfim, incorre em mazelas que indicam o parecer desfavorável deste Tribunal de
Contas e geram a responsabilização dos agentes públicos.
ORÇAMENTO PÚBLICO
Orçamento público é o instrumento utilizado pelo Governo para planejar a utilização
do dinheiro arrecadado com os tributos (impostos, taxas, entre outras fontes).
Esse planejamento é essencial para oferecer serviços públicos adequados, além de
especificar gastos e investimentos que foram priorizados pelos poderes.
Essa ferramenta estima tanto as receitas que o Governo espera arrecadar quanto fixa
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as despesas a serem efetuadas com o dinheiro. O orçamento detalha as despesas,
priorizadas pelo governo para cada ano, como, por exemplo: o investimento na
construção de escolas, a verba para transporte e o gasto com a saúde.
PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO
O Processo de Planejamento é a escolha consciente das ações que darão condições de
obter no futuro algo desejado no presente.
A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 165, atribui ao Poder Executivo
responsabilidade pelo processo de planejamento e orçamento, a partir dos
seguintes instrumentos:
I – Plano Plurianual - PPA;
II – a Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO;
III - e a Lei Orçamentária Anual – LOA.
O PPA NO PRIMEIRO ANO DE MANDATO
O primeiro ano de mandato, diferentemente dos demais, é aquele em que o chefe do
Poder Executivo se encontra obrigado, por força das Leis Orçamentárias, elaboradas
na gestão anterior, a operar conforme o planejamento em vigor.
O novo governante deverá dar continuidade, ao menos no primeiro ano de mandato,
aos programas de governo que vêm sendo executados, visando avaliá-los.
O novo planejamento governamental será construído e aprovado no primeiro exercício
financeiro de sua gestão.

FIQUE LIGADO
Os prazos para encaminhamento à Câmara Municipal são definidos na Lei Orgânica
do Município ou, caso não tenha previsão, no Art. 110-A na Constituição Estadual ou
pelo Art. 35 da Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT.
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O PPA é o instrumento de planejamento de longo prazo com duração de 4 anos.
Seus efeitos começam a ser produzidos a partir do segundo exercício financeiro do
prefeito, até o final do primeiro exercício do seu sucessor.
Fixa diretrizes, objetivos e metas para a administração do Município.
A LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS – LDO
A LDO é o instrumento de planejamento de curto prazo que deve ser elaborado em
harmonia com o PPA, para orientar a formulação do orçamento anual. Compreende
as metas e as prioridades da administração pública, incluindo as despesas de capital
para o exercício financeiro subsequente, e também dispõe sobre as alterações na
legislação tributária.

Constituição Federal, art. 165, § 2º;
A LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL – LOA
O orçamento anual é um instrumento de planejamento governamental em que constam
as despesas para um ano, em equilíbrio com a arrecadação das receitas previstas.
A LOA corresponde a:
l Orçamento Fiscal: despesa e receita de toda a Administração Pública municipal
para um exercício financeiro, menos os investimentos de empresas estatais e as
receitas e despesas relativas à seguridade social;
l Orçamento da Seguridade Social: aplicações nas áreas da saúde, previdência e
assistência social.
l Orçamento de Investimentos: aplicações em empresas que o Município detenha a
maior parte do capital social com direito a voto.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO – BALANÇO GERAL
A Lei 15958/2007, Lei Orgânica do TCMGO, define:
Art. 6°...
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§ 1º O Prefeito deverá apresentar ao Tribunal, até sessenta dias após a abertura da
sessão legislativa, as contas de governo do exercício financeiro anterior.
E conforme os artigos 15, 15-A e 15-B, da Instrução Normativa nº 008/2015:
Serão apresentados em processo único os documentos referentes ao Balanço Geral do
Município e os documentos referentes aos Instrumentos de Planejamento (PPA, LDO,
LOA e suas alterações, bem como Leis que autorizaram novos créditos (suplementares
e especial).
RELATÓRIOS RESUMIDOS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA – RREO
Os relatórios resumidos de Execução Orçamentária – RREO – evidenciam a arrecadação
do município no bimestre.
De acordo com a previsão orçamentária evidenciam déficit ou superávit orçamentário,
além de demonstrarem:
l o resultado primário até o bimestre;
l o resultado nominal até o bimestre;
l o percentual aplicado em Educação;
l o percentual aplicado em Saúde.
No TCMGO o processo é eletrônico.
E deve ser encaminhado até 45 dias após o encerramento do bimestre.
FIQUE ATENTO
A Instrução Normativa nº 10/2015 dispõe sobre a formalização e apresentação dos
instrumentos de planejamento governamental – PPA, LDO e LOA, das licitações e
contratos, dos atos de pessoal – concursos admissões, aposentadorias e pensões, e
dos relatórios da LRF.

Instrução Normativa 10/2015
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/02/IN-010-15-Consolidada-Biblioteca-at%C3%A9-IN-001-20.pdf
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RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
O Relatório de Gestão Fiscal (RGF) abrange as informações referentes à consecução
das metas fiscais e dos limites de que trata a Lei de Responsabilidade Físcal.
O RGF deve conter informações relativas à despesa total com pessoal, dívida
consolidada, concessão de garantias e operações de crédito, entre outras.
ATENÇÃO
É pelo Relatório de Gestão Fiscal que se evidencia o índice de gasto com
pessoal. Quando for superior a 90% do limite, o TCMGO alerta o Gestor.
A Lei 15958/2007 define o prazo de entrega do RGF,
Art. 8°...
II - o Relatório de Gestão Fiscal, em até quarenta e cinco dias após o encerramento do
quadrimestre ou do semestre.
Parágrafo único. Nos municípios com menos de cinquenta mil habitantes, os Chefes
dos Poderes Executivo e Legislativo deverão, no início dos respectivos mandatos,
informar ao Tribunal sua opção acerca da periodicidade da divulgação do Relatório de
Gestão Fiscal, nos termos do art. 63 da Lei de Responsabilidade Fiscal.
O PROCESSO É ELETRÔNICO.

DICAS PARA INICIAR O MANDATO
1. Cuidado com os Restos a Pagar
Os restos a pagar processados não podem ser cancelados
2. Confira o Levantamento Patrimonial do Município;
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3. Verifique se não há inadimplência perante os órgãos
As inadimplências são informadas em alguns tipos de certidões, isso pode
trazer transtornos.
4. A responsabilidade de prestar Contas de Governo do ano de 2020 é do Prefeito Atual
Ofereçam condições para o prefeito anterior atender às diligências
5. Acompanhe as Diligências no Diário Oficial de Contas
Esteja atento aos prazos.

Secretaria de Contas Mensais de Gestão
COMPETÊNCIAS
I. Analisar as contas de gestão (Prefeituras, Câmaras Municipais, Fundos, Autarquias,
Fundações e demais entidades da Administração Indireta do Poder Público Municipal);
II. Analisar as consultas, denúncias e representações;
III. Emitir informações sobre o duodécimo;
IV. Apurar os índices aplicados no ensino e na saúde;
V. Atender solicitações relacionadas à sua área de atuação;
VI. Analisar os recursos de agravo e embargos de declaração; e
VII. Realizar visitas técnicas, inspeções, auditorias, tomada de contas especial,
acompanhamentos e monitoramentos.
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CONTATOS
SECRETÁRIO DE CONTROLE EXTERNO
Célio Roberto de Almeida
DIVISÃO EXECUTIVO E
CONSÓRCIOS
Tallison Nathan S. da Silva

DIVISÃO LEGISLATIVO E
PREVIDÊNCIA
Daniele Pinheiro Viana

DIVISÃO FUNDOS,
AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES
Samuel Rezende Costa

Telefone: (62) 3216-6258;
l Sistema ticket: : https://www.tcmgo.tc.br/ticket; e
l E-mail: secretaria.gestao@tcm.go.gov.br
l

27 SERVIDORES(AS)
LOTADOS(AS) NA SCMG

AS CONTAS DE GESTÃO
Nas contas de gestão são analisados, de forma técnica, os atos praticados pelos
ordenadores de despesa na gerência dos recursos públicos, com base nos documentos e
informações de natureza contábil, financeira, orçamentária, patrimonial e operacional,
quanto a legalidade, legitimidade e economicidade. Conferindo irregularidade há a
possibilidade de sancionamento por parte do Tribunal de Contas.
FIQUE ATENTO

A PRESTAÇÃO DE CONTAS É:

Física e semestral, de acordo com a Instrução Normativa nº 008/2015 do TCMGO:
Art. da IN TCMGO nº 008/2015

Órgão (Unidade Gestora)

3°
4°
5°
6°
7°
8°
9°
10

Poder Executivo
Poder Legislativo
FUNDEB
FMS
RPPS
FMAS
Autarquias, Fundações e outros Fundos
FMDCA
28
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Eletrônica e mensal, do Movimento Contábil da Execução Orçamentária e
Financeira, nos moldes do layout estabelecido no Anexo III da Instrução Normativa
nº 009/2015 do TCMGO.

Instrução Normativa 008/2015
https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/02/IN-008-15-Consolidada-Biblioteca-at%C3%A9-IN-001-20.pdf

O RITO DO PROCESSO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAIS
As contas após recebidas serão analisadas tecnicamente pelos auditores ou técnicos
de controle externo e, após revisadas, seguem para o Secretário de Controle Externo
emitir a concordância ao teor do Certificado de Auditoria, ratificando a posição da
secretaria.
Caso sejam encontradas falhas, é concedida vista ao interessado, mediante despacho
publicado no diário oficial de contas.
CONECTE-SE
https://www.tcmgo.tc.br/doc/

Prioritariamente, nas análises são observadas:
l Legalidade (Leis nº 4.320/1964, LRF, CF/1988 etc.);
l Cumprimento de limites legais e constitucionais;
l Registros e demonstrações contábeis (NBC, MCASP; MDF etc.);
l Execução orçamentária (receitas e despesas) e financeira;
l Situação patrimonial (bens, direitos e obrigações);
l Transparência;
l Manifestação dos conselhos municipais;
l Manifestação do controle interno; e
l Pontos de controle definidos anualmente em Decisão Normativa do TCMGO.
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FIQUE LIGADO
Abrir vista é uma determinação que coloca o processo à disposição do gestor,
para que apresente justificativa quanto aos apontamentos das irregularidades
apontadas na análise inicial.
A abertura de vista é prevista na Constituição Federal para oportunizar ampla
defesa e contraditório.
Quais são os resultados da análise conclusiva?
l Contas regulares;
l Contas regulares com ressalva;
l Contas irregulares;
l Aplicação de multa;
l Imputação de débito; e
l Determinações, recomendações e alertas.
FIQUE ATENTO
As contas de gestão prestadas pelo Prefeito, além do acórdão de julgamento,
recebem parecer prévio enviado à Câmara Municipal para julgamento quanto
ao art. 1°, I, "g" da LC n° 64/1990 (inelegibilidade).
MANTENHA-SE INFORMADO
Quais são as principais falhas encontradas (pontos de alertas)?
l

l
l
l

Ausência de comprovação da disponibilidade de caixa por meio de extratos e
conciliações bancárias;
Apropriação indébita de depósitos e consignações;
Inadimplência da contribuição patronal devida ao RPPS;
Aplicações financeiras em fundos estressados (podres);
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Ausência de implementação do plano de custeio indicado no plano atuarial;
Utilização indevida de recursos vinculados (FUNDEB, FMS, FMAS etc);
Descumprimento dos limites mínimos a serem aplicados no ensino, no
FUNDEB e na saúde;
Gastos com combustíveis;
Pagamentos de diárias;
Descumprimento da ordem cronológica de pagamentos das exigibilidades;
Inscrição de restos a pagar sem suficiente disponibilidade de caixa;
Subsídios dos vereadores pagos acima do valor fixado na Lei Municipal e/ou
acima do limite máximo fixado na CF/1988;
Ausência e intempestividade de registros contábeis; e
Ausência do relatório conclusivo do controle interno.

Secretaria de Atos de Pessoal
FISCALIZAÇÃO DAS DESPESAS PÚBLICAS MUNICIPAIS RELATIVAS
À FOLHA DE PAGAMENTO E DESPESAS DE PESSOAL.
COMPETÊNCIAS – Art. 108 do Regimento Interno do TCMGO
a) Denúncias, representações, tomadas de contas e cumprimentos de acórdãos;
b) Editais de concurso públicos, processos seletivos públicos e simplificados;
c) Subsídios dos agentes políticos;
d) Registro de admissão de servidores efetivos e temporários;
e) Registro de aposentadorias e pensões do RPPS;
f) Despesas de pessoal da LRF; e
g) Inspeções, visitas técnicas, trilhas e auditorias na área de pessoal.
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ORGANIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ATOS DE PESSOAL
SECRETÁRIO DE
ATOS DE PESSOAL

SECRETÁRIO:
Vinicius Nascimento Santos
CHEFIA DE DIVISÃO DE REGISTRO:
Davi De Castro Batista

RECEPÇÃO E
TRAMITAÇÃO
PROCESSUAL
DIVISÃO DE REGISTRO
E DESPESAS DE
PESSOAL

CHEFIA DE DIVISÃO DE
FISCALIZAÇÃO:
Andrea Calassa da Silva

DIVISÃO DE
FISCALIZAÇÃO,
EDITAIS E SUBSÍDIOS

29 SERVIDORES LOTADOS NA SAP

CONCEITOS BÁSICOS SOBRE A GESTÃO DE PESSOAL DOS MUNICÍPIOS
AGENTES PÚBLICOS

AGENTES
POLÍTICOS

AGENTES
ADMINISTRATIVOS

PARTICULARES EM
COLABORAÇÃO

SERVIDORES
PÚBLICOS

EMPREGADOS
PÚBLICOS

SERVIDORES
TEMPORÁRIOS

ESTATUTÁRIO
u CARGO PÚBLICO
u

CELETISTA
u EMPREGO PÚBLICO

u

u
u

COMISSÃO (livre nomeação e exoneração)
EFETIVO (concurso público)
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REGIME JURÍDICO FUNCIONAL X REGIME JURÍDICO PREVIDENCIÁRIO
SERVIDORES TITULARES
DE CARGO EFETIVO

Lei específica

RPPS ou RGPS

MILITARES

Lei específica

RPPS

MEMBROS DE PODER

Lei específica

RPPS

EMPREGADOS
PÚBLICOS

CLT

RGPS

AGENTES
POLÍTICOS

Lei específica

RGPS

LEGISLAÇÃO MUNICIPAL BÁSICA QUE NORMATIZA SOBRE GESTÃO DE PESSOAS
l Lei Orgânica Municipal
l Lei de organização administrativa (estrutura da administração pública)
l Estatuto dos servidores públicos municipais
l Plano de carreira dos servidores (cada carreira pode ter o seu)
l Estatuto do magistério
l Lei de contratação temporária
l Lei de fixação dos subsídios dos agentes políticos

SERVIDORES
PÚBLICOS

PRINCÍPIO DA
RESERVA LEGAL
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PRINCÍPIO DA ESTRITA LEGALIDADE E DA RESERVA LEGAL

PARTICULAR

Pode praticar qualquer conduta
não proibida pela lei (art. 5º, II
da CF)

≠

ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA

Só é permitido fazer o que a lei
autoriza (art. 37, caput, da CF)

Secretaria de Licitações e Contratos
É Obrigado a Licitar
Art. 37.
(...)
XXI - ressalvados os casos especificados na legislação, as obras, serviços, compras
e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública que
assegure igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que
estabeleçam obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da
proposta, nos termos da lei, o qual somente permitirá as exigências de qualificação
técnica e econômica indispensáveis à garantia do cumprimento das obrigações.
Constituição Federal de 1988
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A LEI 8666/1993
Art. 2º As obras, serviços, inclusive de publicidade, compras, alienações, concessões,
permissões e locações da Administração Pública, quando contratadas com terceiros,
serão necessariamente precedidas de licitação, ressalvadas as hipóteses previstas
nesta Lei.
Nova Lei de Licitações. Projeto de Lei n° 4253/2020, aprovado pelo Senado
Federal em 10/12/2020, atualmente aguardando consolidação e envio à sanção
do Presidente da República.
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO - OBJETIVOS E PRINCÍPIOS
Art. 3º A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da
isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção
do desenvolvimento nacional sustentável e será processada e julgada em estrita
conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da
moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação
ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos.
CONTRATAÇÃO SEM LICITAÇÃO
Dispensa de Licitação
Dispensa – há possibilidade de competição – em razão do valor, em razão de
excepcionalidades, em razão do objeto, em razão da pessoa;
l Licitação dispensada (art. 17, I e II) – não há liberdade em se querer licitar;
l Licitação dispensável (art. 24) - o gestor pode realizar o procedimento, contudo há
a possibilidade de contratação direta.
Licitação inexigível (art. 25)
l Inexigibilidade – não há possibilidade de competição, Fornecedor exclusivo,
Serviços técnicos profissionais, Serviços artísticos.
l Obs.: Rol exemplificativo
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Justificativas (art. 26)
l devida caracterização da situação emergencial ou calamitosa que justifique a
dispensa, quando for o caso;
l razão da escolha do fornecedor ou executante; e
l justificativa do preço.
A FISCALIZAÇÃO DAS LICITAÇÕES E CONTRATOS É PREVISTA NA LEI ORGÂNICA
DO TCMGO.
Art. 25. Para assegurar a eficácia do controle e para instruir a apreciação e o julgamento
das contas, o Tribunal efetuará a fiscalização dos atos de que resultem receita ou
despesa praticados pelos responsáveis sujeitos à sua jurisdição, competindo-lhe,
em especial:
I - acompanhar, mediante o envio pelos órgãos das administrações direta e indireta,
inclusive das fundações, fundos e sociedades instituídas e mantidas pelo Poder
Público, e pela Câmara Municipal:
(...)
b) os editais de licitação, os contratos, inclusive administrativos, os convênios,
os termos de parceria, acordos ou ajustes, ou outros instrumentos congêneres;
(Regulamentado pelas Instruções Normativas nº 10/2015 – Instrução Processual e nº
12/2018 – Envio de Dados - COLARE)
ATENÇÃO SOBRE OS CONVÊNIOS E CONTRATOS
Art. 28. Verificada a ilegalidade do ato, convênio ou contrato, o Tribunal, na forma
estabelecida no Regimento Interno, assinará prazo para que o responsável adote as
providências necessárias ao exato cumprimento da lei, fazendo indicação expressa
dos dispositivos a serem observados.
(...)
§ 2º No caso de convênio, termo de parceria ou contrato, o Tribunal, se não atendido,
comunicará o fato à Câmara Municipal, a quem compete adotar o ato de sustação e
solicitar ao Poder Executivo, de imediato, as medidas cabíveis.
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§ 3º Se a Câmara Municipal ou o Poder Executivo, no prazo de noventa dias não
cumprir as medidas previstas no § 2º deste artigo, o Tribunal decidirá a respeito da
sustação do convênio ou contrato.
§ 4º Verificada a hipótese do § 3º deste artigo, e se decidir sustar o contrato, o Tribunal:
I – determinará ao responsável que, no prazo de quinze dias, improrrogável, adote as
medidas necessárias ao cumprimento da decisão;
II – comunicará a decisão à Câmara Municipal e à autoridade competente do Poder
Executivo.
§ 5º No caso de ato, contrato ou convênio da Câmara Municipal, o Tribunal sustará a
execução, comunicando o fato à Mesa Diretora.
Art. 29. Se configurada a ocorrência de desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade
de que resulte dano ao erário, o Tribunal ordenará, desde logo, a conversão do processo
em tomada de contas especial.
FIQUE ATENTO
ENVIO DOS DADOS - INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 010/2015
Art. 2º Todos os editais de licitação, os termos de contratos, as atas de registro de
preços, os credenciamentos, convênios, acordos, ajustes e outros instrumentos
congêneres, ou ainda seus instrumentos substitutivos, bem como os respectivos
aditivos deles decorrentes, ajustados no decorrer do exercício financeiro,
independentemente do valor, da modalidade de licitação, ou do regime de
contratação que lhes deram origem, ainda que por dispensa ou inexigibilidade
de licitação, suas revogações ou rescisões, deverão ser enviados pela plataforma
COLARE ao Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, na forma e
prazo previstos em ato normativo próprio”
PRAZOS PARA ENVIO
Art. 3º Deverão ser enviados e homologados via plataforma COLARE ao Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado de Goiás:
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I – Em até 3 (três) dias úteis a contar da publicação oficial, os dados dos layouts a seguir:
a) Licitação Fase 1;
b) Dispensa;
c) Adesão Registro Preços;
d) Contrato Inicial;
e) Contrato Aditivo; e
f) Contrato Rescisão.
II – Em até 3 (três) dias úteis a contar da data do evento, os dados dos layouts a seguir:
a) Licitação Fase 2;
b) Situação Procedimento.

Estruturas/Layouts de Envio:
1. Regulamentação Municipal;
2. Licitação Fase 1;
3. Licitação Fase 2;
4. Dispensa;
5. Adesão a Registro de Preços;
6. Contrato Inicial;
7. Contrato Aditivo;
8. Contrato Rescisão;
9. Situação do procedimento – incidentes; e
10. Solicitação de retificação de envio homologado.

COMPETÊNCIAS
Art. 109 do Regimento Interno
I – dos editais e procedimentos licitatórios, atos de dispensa e inexigibilidade de
licitação, contratos e termos aditivos firmados pela Administração Pública Municipal,
exceto os relativos a obras e serviços de engenharia;
II – dos credenciamentos de pessoa física ou jurídica;
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III – das concessões de adiantamentos, auxílios, subvenções, convênios, ajustes,
termos de colaboração, fomento e de parceria firmados com entidades do terceiro
setor, inclusive OSCIPs e OSs;
IV – dos processos referentes às consultas, denúncias, solicitações e outros relacionados
com a sua área de atuação, inclusive a instrução dos processos referentes a pedidos
de inspeção e auditoria;
V - dos respectivos recursos de Agravo e Embargos de Declaração opostos, manifestandose, neste último, quanto à obscuridade, omissão ou contradição apontada pelo
recorrente, salvo determinação diversa;
VI – realizar as visitas técnicas e inspeções simples determinadas pelo ConselheiroRelator, as inspeções complexas, auditorias e tomada de contas especial determinadas
pelo Tribunal Pleno, bem como os acompanhamentos e monitoramentos relacionados
com a sua área de atuação, na forma regulamentada em ato normativo.
(...)
§ 2º As diretrizes de atuação, a regulamentação das atribuições e dos procedimentos
no âmbito da Secretaria de Licitações e Contratos – SLC, acerca da análise voluntária
de contratos e de editais de licitação e de outras atribuições poderão ser efetivadas por
ato próprio do Tribunal. (Resolução Administrativa nº 104/17, RA nº 193/18 – Manual
de Auditoria de Conformidade, NBASP).
CONTATOS
u SECRETARIA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS – SLC
l Telefone: 3216-6212 / 3216-6213
l E-mail: vinicius.carvalho@tcm.go.gov.br ou secretaria.licitacoes@tcm.go.gov.br

ANÁLISE VOLUNTÁRIA DE CONTRATOS – RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA 104/2017
Sistema de amostragem para seleção e solicitação dos contratos cujas execuções serão
fiscalizadas, mediante instrumentos próprios, com base nas informações enviadas por
meio eletrônico nos termos da normativa competente.
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Procedimento:
1. processo autuado contendo registro dos contratos informados (antes - Portal dos
Jurisdicionados, hoje – COLARE/MESTRA);
2. extração dos cadastros;
3. aplicação de Matriz de Risco (referências estatísticas) para redução do universo e
indicação dos contratos;
4. demais requisitos (relevância, materialidade, tempestividade); e
5. sequenciamento – SFOSEng, MPC, Presidência, Relatoria, Pleno.
ANÁLISE PRÉVIA DE EDITAIS
Checagem em jornais de grande circulação, publicações nos sites oficiais dos
municípios, COLARE/MESTRA, denúncias, representações ou outras fontes de
informação e o registro das análises.
ATENÇÃO
Constatada irregularidade, as Unidades Técnicas avaliam a gravidade e
relevância, a fim de decidir sobre representação ao Conselheiro competente,
inclusive com eventual pedido de Medida Cautelar para suspensão do ato.
DENÚNCIAS E REPRESENTAÇÕES
l

Admissibilidade na forma da Lei Orgânica, do Regimento Interno e da RA nº 076/2019
– Juízo de admissibilidade.

Denúncia - Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato.
Requisitos de admissibilidade da denúncia:
I – referir-se a matéria de competência do Tribunal;
II – ser redigida com clareza;
III – conter a identificação do denunciante e o endereço completo deste;
IV – conter informações sobre o fato, a autoria, as circunstâncias e os elementos de
convicção;
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V – indicar os indícios da existência do fato denunciado.
Representação - documentos encaminhados pelos agentes públicos, comunicando a
ocorrência de irregularidades de que tenham conhecimento, em virtude do exercício
do cargo, emprego ou função, bem como os expedientes de outras origens que devam
revestir-se dessa forma, por força de lei específica.
Obs.: Possibilidade de adoção de medida cautelar para suspensão do ato.
Aspectos de referência para amostragem e seletividade das Denúncias/Representações:
l

l

l

l

Materialidade: análise quantitativa dos recursos envolvidos nos contratos objeto
das denúncias e representações, e, ainda, o valor equivalente ao prejuízo potencial,
priorizando-se os mais vultosos (custo – benefício);
Relevância: análise qualitativa dos objetos denunciados, considerando-se a
natureza, contexto de inserção, fidelidade e integridade dos indícios
eventualmente apresentados, independentemente de sua materialidade;
Risco: análise da probabilidade da real ocorrência do fato denunciado a partir do
histórico de denúncias e representações instruídas pela SLC;
Tempestividade: análise da data da ocorrência dos fatos denunciados, priorizandose os mais recentes em prestígio à exequibilidade da fiscalização.

l

Impacto social em detrimento de interesses individuais;

l

Eficácia administrativa; e

l

Valor de alçada – RA nº 199/2019 - R$10.000,00 (dez mil reais) valor mínimo relativo
ao dano ao erário, apurado ou estimado.

TOMADA DE CONTAS ESPECIAL
(Regulamentado pela IN nº 007/2015 e RA nº 90/2015)
Art. 17. Diante da omissão no dever de prestar contas da aplicação dos recursos do
município o Tribunal instaurará o procedimento de tomada de contas especial, que
deverá conter os elementos e prazos especificados no Regimento Interno, sem prejuízo
de outras peças que permitam ajuizamento acerca da responsabilidade ou não pelo
dano verificado. (Hipótese 1)
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Art. 29. Se configurada a ocorrência de desfalque, desvio de bens ou outra irregularidade
de que resulte dano ao erário, o Tribunal ordenará, desde logo, a conversão do processo
em tomada de contas especial. (Hipótese 2)

Secretaria de Fiscalização de Obras
e Serviços de Engenharia
COMPETÊNCIAS
I – os editais e procedimentos licitatórios, atos de dispensa e inexigibilidade de licitação,
contratos, termos aditivos, ajustes, convênios e demais atos da Administração Pública
Municipal relacionados a obras ou serviços de engenharia, assim discriminados:
a) construção civil em geral;
b) terraplenagem e pavimentação;
c) drenagem;
d) sistemas de abastecimento de água e esgoto;
e) obras de arte especiais;
f) redes de distribuição de energia;
g) iluminação pública;
MANUAL DE ORIENTAÇÕES
h) canalização de córregos;
PARA ANÁLISE DE SERVIÇOS
i) barragens;
DE LIMPEZA URBANA
u RA n° 99/2016 (em revisão);
j) poços artesianos;
l) engenharia de trânsito;
m) projetos de engenharia;
n) consultorias para serviços de engenharia;
o) serviços de limpeza pública urbana;
p) aterro sanitário;
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q) aquisição de materiais para aplicação em obras ou serviços de engenharia;
r) aluguel e aquisição de máquinas e equipamentos para execução de obras ou serviços
de engenharia; e
s) outras obras ou serviços de engenharia;
II – os processos referentes às consultas, denúncias, solicitações e outros relacionados
com a sua área de atuação, inclusive a instrução dos processos referentes a pedidos
de inspeção e auditoria;
III - os respectivos recursos de Agravo e Embargos de Declaração opostos,
manifestando-se, neste último, quanto à obscuridade, omissão ou contradição
apontada pelo recorrente, salvo determinação diversa;
IV - realizar monitoramento, visitas técnicas, inspeções simples e complexas,
auditorias e tomadas de contas especiais determinadas pelo Tribunal Pleno ou
Conselheiro-Relator, relacionados com a sua área de atuação, na forma regulamentada
em ato normativo.
(...)
§ 1º As referências de preço para análise dos custos das obras e serviços de engenharia
serão definidas em ato normativo próprio do Tribunal.

INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 10/2015 TCMGO
u

AGETOP; SINAPI; SICRO; ANP;
l Sistemas mantidos por entidades privadas (TCPO; Revista Construção e
Mercado-PINI);

u

Fontes alternativas:
(i) contratos de prestação de serviços, notas fiscais de aquisição de materiais;
(ii) editais e contratos de obras semelhantes;
(iii) cotações obtidas diretamente junto a fornecedores ou prestadores de serviço.
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Respostas a Pedidos de Informações;
Pareceres em Consultas;
Análise de Denúncias e Representações;

SFOSEng

Representações de iniciativa própria;
Análise de editais publicados;
Análise voluntária de contratos e outros ajustes (amostragem);
Auditorias, inspeções, acompanhamentos e monitoramentos
(determinações do Pleno).

ORGANOGRAMA

Inspeções/auditorias/TCE
- todas as Secretarias em
suas respectivas matérias.

PRESIDÊNCIA

SECRETARIA
DE ATOS DE
PESSOAL

SECRETARIA
DE CONTAS
DE GOVERNO

SECRETARIA
DE CONTAS
MENSAIS DE
GESTÃO

SECRETÁRIO: 1;
CHEFES DE DIVISÃO: 2;
AUDITORES: 22;
APOIO: 2 SERVIDORES E 1 PRÓ-JOVEM

SECRETARIA DE
FISCALIZAÇÃO
DE OBRAS E
SERVIÇOS DE
ENGENHARIA

SECRETARIA
DE LICITAÇÕES
E CONTRATOS
Divisão jurídica

SECRETARIA
DE
RECURSOS

RA n° 42/2016 - alteração do
Regimento Interno do TCMGO

CONTATOS
Messias Anain Almeida Faria - CHEFE DE DIVISÃO
messias.faria@tcm.go.gov.br

Éricka da Silva Cândido - SECRETÁRIA
ericka.candido@tcm.go.gov.br

Daniele de Oliveira Portela - CHEFE DE DIVISÃO
daniele.portela@tcm.go.gov.br

Telefone: (62) 3216-6261/6236
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ATENÇÃO
Os processos licitatórios e contratos de obras e serviços de engenharia seguem
o rito de envio de dados no Colare previsto pela Instrução Normativa 10/15.
FIQUE ATENTO
LEI N° 14.026/2020: NOVO MARCO LEGAL DO SANEAMENTO BÁSICO;
COMO/QUANDO A SFOSENG ENTRA EM CONTATO COM O JURISDICIONADO?
l Via correios: em situações em que o jurisdicionado é notificado a responder/
tomar conhecimento de alguma situação processual;
l Via e-mail institucional: em análises de editais publicados pelos jurisdicionados;
l Via ofício: em situações excepcionais, como exemplo, solicitando esclarecimentos
ou convidando a participar de alguma pesquisa/evento;
Em caso de dúvidas, entre em contato com a SFOSEng (telefone, Ticket, e-mail).

Secretaria de Recursos
O QUE É O RECURSO?
Recurso é um instrumento para pedir mudança de decisão em um processo.
É a unidade técnica responsável pela análise dos recursos ordinários, embargos de
divergência e Pedido de Revisão interpostos contra decisões proferidas pelo Tribunal,
bem como dos respectivos Embargos de Declaração (artigo 112 do RITCMGO).
A principal atribuição e objetivo da Secretaria de Recursos é assegurar o reexame da
matéria anteriormente decidida, bem como o exame de novos elementos e provas com
a finalidade de modificar, esclarecer, complementar, manter ou invalidar uma decisão.
Existem dois tipos de recursos no âmbito do TCMGO que são comuns a todas as
Secretarias de Controle Externo. São eles o Agravo e os Embargos de Declaração.
Os agravos e embargos de declaração são examinados previamente pela sua
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admissibilidade pela Presidência e, se admitidos, seguem para Secretaria de Controle
Externo competente.
Os Recursos Ordinários, Embargos de Divergências e Pedidos de Revisão, após
autuação e exame prévio de admissibilidade exercido pela Presidência, seguem para
a Secretaria de Recursos.
ATENÇÃO GESTORES!
Fiquem atentos às espécies e aos prazos recursais.
Espécie de recurso

Hipótese de cabimento

Prazos

Agravo

Decisões do Relator ou do Tribunal Pleno em medida cautelar.

10 Dias

Reclamação

Decisões ou atos do Presidente, do Vice-Presidente, do Corregedor, do
15 Dias
Relator, Conselheiro-Substituto e Secretário de Controle Externo.

Embargos de
Declaração

Decisão que contenha obscuridade,
independentemente do tipo de processo.

Embargos de
Divergência

Decisão da Câmara que divergir de julgado por ela proferido, ou de outra
10 Dias
Câmara ou do Tribunal Pleno, na aplicação do direito ao fato concreto

Recurso Ordinário

Decisão de mérito proferida pelo Tribunal, independentemente do tipo
30 Dias
de processo.

Meio autônomo de
impugnação

Hipótese de cabimento

Pedido de Revisão

De natureza jurídica similar à ação rescisória. Cabimento: Erro de cálculo
nas contas; Falsidade ou insuficiência de documentos em que se tenha
fundamentado a decisão recorrida; Superveniência de documentos 2 Anos
novos com eficácia sobre a prova produzida; Errônea identificação ou
individualização do responsável.

omissão

ou

contradição,

10 Dias

Prazo

CONTATOS
A Secretaria de Recursos entra em contato com o município, em regra, por meio
de abertura de vista dos autos, via despacho. De forma excepcional são feitas
comunicações por e-mail, quando indicado pelo solicitante.
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As comunicações de ordem geral, dúvidas, esclarecimentos, posição processual,
podem ser solicitadas pelos interessados, preferencialmente, por meio eletrônico
ou telefônico.
u CANAIS DE RELACIONAMENTO COM A SECRETARIA DE RECURSOS:
l Telefone: (62) 3216-6263 / (62) 3216-6264
l E-mail: auditoria.recursos@tcm.go.gov.br ; monica.vieira@tcm.go.gov.br
l TICKET

O processo de Contas
https://www.tcmgo.tc.br/site/legislacao/manuais-e-cartilhas/

3

SISTEMAS E FERRAMENTAS DE
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Recursos modernos que auxiliam e dão agilidade e precisão na prestação de contas.

Portal do TCMGO
https://www.tcmgo.tc.br

ATENÇÃO
É o principal ponto de contato
dos gestores com o Tribunal
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Sistema Ticket
www.tcmgo.tc.br/ticket

Atendimento e suporte ao usuário de
sistemas do TCMGO. Também é ponto
de acesso a determinados serviços, até
então prestados apenas por meio de
atendimento presencial

Sistema Passaporte
www.tcmgo.tc.br/passaporte

Sistema de gestão centralizada de
cadastros e acessos do TCMGO.
É por meio do Passaporte que o prefeito
designa os gestores responsáveis por
cumprimento de obrigações perante o
TCMGO.

E-SIPROC
www.tcmgo.tc.br/processoeletronico

Sistema de processo eletrônico do TCMGO.
Os tipos de protocolo estão sendo
migrados para o processo eletrônico
gradualmente.
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Colare – Sistema de Prestação de Contas
www.tcmgo.tc.br/enviodedados/

Novo sistema de prestação de contas do
TCMGO.
As obrigações de envios de dados de
gestão ao TCM tem sido migradas para o
Colare gradualmente. Hoje já é utilizado
para os dados de Compras Públicas, Atos de Pessoal e Folha de Pagamento.

Analisador Web
www.tcmgo.tc.br/saepc/

Sistema de envio de dados contábeis.
Atualmente é utilizado para o envio de
instrumentos de planejamento, acompanhamento contábil mensal e balanço anual.
Necessita a criação de chave eletrônica específica

PORTAL DOS JURISDICIONADOS
tcmgo.tc.br/portaljurisdicionados

Acesso a relatórios do Município, tais
como, receitas, despesas, gastos com
saúde, educação ou pessoal.
Acesso também a arquivos enviados
anteriormente ao Tribunal, segunda vias
de recibo e mais.
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Emissão de Certidões
https://www1.tcm.go.gov.br/certidao/index.jsf

Este serviço disponibiliza a emissão das
seguintes certidões:
A) PESSOA FÍSICA – certifica se consta
registro de Contas Julgadas Irregulares e/
ou com Parecer pela Rejeição nos últimos
oito anos, em nome do(a) requerente identificado(a).
B) PESSOA FÍSICA/MULTAS – certifica se consta registro de multas em aberto em nome
do(a) requerente identificado(a).
C) JURISDICIONADO – apresenta cinco tipos de certidões:
1. Duodécimo do Legislativo
2. Manutenção e Desenvolvimento do Ensino (MDE)
3. Ações e Serviços Públicos de Saúde (ASPS)
4. Despesas com Pessoal
5. Índice de Efetividade da Gestão Municipal (IEGM/TCMGO)

DIÁRIO OFICIAL DE
CONTAS
www.tcmgo.tc.br/doc/

As publicações oficiais do TCMGO, inclusive
as decisões em processos tramitados no
Tribunal, são disponibilizadas por meio do
Diário Oficial de Contas que é integralmente
eletrônico.
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TCM PAUTAS
Com o aplicativo do TCMGO é possível acessar as
pautas dos processos que vão a julgamento, consultar
processos em tramitação e mais.

PORTAIS
PORTAL DO PNE
https://www.tcmgo.tc.br/pne/

TCM de Goiás disponibiliza
esse Portal exclusivamente
para acompanhar o Plano
Nacional de Educação (PNE),
que determina diretrizes,
metas e estratégias para a
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política educacional no Brasil até 2024. Pelo serviço, a população tem acesso às ações
desenvolvidas pelo TCMGO de acompanhamento do plano por meio de programa “PNE”.
E também uma forma de aumentar a transparência para favorecer o controle social; e
ainda divulgar e multiplicar as boas práticas educacionais adotadas pelos municípios.
PORTAL DA AUDITORIA
https://www.tcmgo.tc.br/auditorias/

Este serviço oferece as notícias
sobre auditorias realizadas pelo
TCMGO para examinar a legalidade
e a legitimidade dos atos de gestão
praticados pelos responsáveis pela
administração do dinheiro público no
ãmbito dos municípios. O objetivo é
permitir que a população acompanhe
a fiscalização dos gastos.
PORTAL DO CIDADÃO
https://www.tcmgo.tc.br/pentaho/api/repos/cidadao/app/index.html

Acompanhe aqui a movimentação dos recursos dos municípios do Estado de Goiás.
Você pode acompanhar as seguintes informações:
Fiscal e econômica dos Municípios
l Indicadores relacionados à saúde,
educação e pessoal
l Rankings para comparação dos recursos
l Evolução de várias despesas e receitas
l Informações de licitações, contratos e obras
l Entre outros.
l
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ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA

ESCOLA DE CONTAS
A Escola de Contas tem por finalidade propor
e conduzir políticas e ações de educação
corporativa, gestão do conhecimento
organizacional, bem como promover a
cidadania e o controle social. É a unidade
responsável por realizar, por exemplo, o
“TCM Portas abertas”, “Encontros Regionais”,
entre outros eventos.
Funções específicas:
Propor política de educação continuada para os servidores do Tribunal e seus
jurisdicionados;
l Buscar e viabilizar acordos de cooperação, parcerias, convênios com entidades nacionais
e internacionais, visando à execução de programas na área de atuação da escola;
l Promover cursos de aperfeiçoamento e qualificação para servidores e agentes
municipais;
l Instalar e apoiar a consolidação de grupos de estudos voltados a temas relacionados
à atuação dos servidores do Tribunal.
l

CONTATOS
INTERNET: https://www.tcm.go.gov.br/escolatcm/
INSCRIÇÕES CURSOS E EMISSÃO DE CERTIFICADO: https://tcm.go.gov.br/sophos/
TELEFONE: (62) 3216-6204
PRESENCIAL: Escola de Contas do TCMGO Rua 68, nº 727 – Centro – Goiânia-GO
		
CEP:74.055-100
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RELATORIAS E REGIÕES
Dentre as atribuições dos Conselheiros estão a
de apresentar, relatar e votar os processos que
lhe sejam distribuídos e exercer a supervisão
das atividades de auditoria desenvolvidas pelas
Secretarias de Controle Externo.
O TCMGO dividiu o Estado em seis (6) Regiões, cada
qual jurisdicionada a um Conselheiro, designado
por ato do Tribunal Pleno, pelo período de um ano.

Art. 2º A partir de 1º de janeiro de 2021 as Diretorias das Regiões ficam distribuídas da
seguinte forma:

I – 1ª REGIÃO: Conselheiro Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz;
II – 2ª REGIÃO: Conselheiro Nilo Sérgio de Resende Neto;
III – 3ª REGIÃO: Conselheiro Valcenôr Braz de Queiroz;
IV – 4ª REGIÃO: Conselheiro Fabrício Macedo Motta;
V – 5ª REGIÃO: Conselheiro Daniel Augusto Goulart; e
VI – 6ª REGIÃO: Conselheiro Francisco José Ramos.
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1 ª REGIÃO
Abadia de Goiás
Anápolis
Aparecida de Goiânia
Aragoiânia
Bonfinópolis

Caldazinha
Campestre
Goianápolis
Goiânia
Goianira

Guapó
Nerópolis
Nova Veneza
Ouro Verde
Santa Bárbara

Senador Canedo
Santo Antônio de Goiás
Terezópolis
Trindade

Buriti de Goiás
Cachoeira de Goiás
Caturaí
Córrego do Ouro
Damolândia
Diorama
Faina
Fazenda Nova
Firminópolis
Goiás
Guaraíta
Heitoraí
Inhumas

Iporá
Israelândia
Itaberaí
Itaguari
Itaguaru
Itapirapuã
Itapuranga
Itauçu
Ivolândia
Jaupaci
Jussara
Matrinchã
Montes Claros de Goiás

Morro Agudo de Goiás
Mossâmedes
Mozarlândia
Novo Brasil
Moiporá
Palestina de Goiás
Piranhas
São Luís de Montes Belos
Sanclerlândia
Santa Fé de Goiás
Santa Rosa de Goiás
Taquaral

Iaciara
Luziânia
Mambaí
Mimoso de Goiás
Monte Alegre de Goiás
Nova Roma
Novo Gama
Padre Bernardo
Planaltina
Pirenópolis

Posse
São Domingos
São João D’aliança
Simolândia
Sítio D’abadia
Santo Antônio do Descoberto
Teresina de Goiás
Valparaíso de Goiás
Vila Boa
Vila Propício

2 ª REGIÃO
Adelândia
Americano do Brasil
Amorinópolis
Aragarças
Araçu
Araguapaz
Arenópolis
Aruanã
Aurilândia
Baliza
Bom Jardim Goiás
Brazabrantes
Britânia

3 ª REGIÃO
Abadiânia
Água Fria Goiás
Águas Lindas Goiás
Alexânia
Alto Paraíso
Alvorada Do Norte
Buritinópolis
Cabeceiras
Campos Belos
Cavalcante

Cidade Ocidental
Cocalzinho
Colinas do Sul
Corumbá de Goiás
Cristalina
Damianópolis
Divinópolis de Goiás
Flores de Goiás
Formosa
Guarani de Goiás
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4 ª REGIÃO
Alto Horizonte
Amaralina
Barro Alto
Bonópolis
Campinaçu
Campinorte
Campo Limpo
Campos Verdes
Carmo do Rio Verde
Ceres
Crixás
Estrela do Norte
Formoso

Goianésia
Guarinos
Hidrolina
Ipiranga de Goiás
Itapaci
Jaraguá
Jesúpolis
Mara Rosa
Minaçu
Montividiu do Norte
Mundo Novo
Mutunópolis
Niquelândia

Nova América
Nova Crixás
Nova Glória
Nova Iguaçu
Novo Planalto
Petrolina de Goiás
Pilar de Goiás
Porangatu
Rialma
Rianápolis
Rubiataba
Santa Isabel
Santa Tereza de Goiás

São Francisco
São Luiz do Norte
São Miguel do Araguaia
São Patrício
Santa Rita do Novo Destino
Santa Terezinha de Goiás
Trombas
Uirapuru
Uruaçu
Uruana

5 ª REGIÃO
Acreúna
Anicuns
Aparecida do Rio Doce
Aporé
Avelinópolis
Cachoeira Alta
Caçu
Caiapônia
Castelândia
Cezarina
Chapadão do Céu

6 ª REGIÃO

Água Limpa
Aloândia
Anhanguera
Bela Vista de Goiás
Bom Jesus Goiás
Buriti Alegre de Goiás
Cachoeira Dourada
Caldas Novas
Campo Alegre de Goiás
Catalão
Corumbaíba
Cristianópolis

Doverlândia
Edéia
Gouvelêndia
Inaciolândia
Indiara
Itajá
Itarumã
Jandaia
Jataí
Lagoa Santa
Maurilândia

Mineiros
Montividiu
Nazário
Palmeiras De Goiás
Palminópolis
Paranaiguara
Paraúna
Perolândia
Portelândia
Quirinópolis
Rio Verde

São Simão
São João da Paraúna
Serranópolis
Santa Helena de Goiás
Santa Rita do Araguaia
Santo Antônio da Barra
Turvânia
Turvelândia
Varjão

Cromínia
Cumari
Davinópolis
Edealina
Gameleira
Goiandira
Goiatuba
Hidrolândia
Ipameri
Itumbiara
Joviânia
Leopoldo de Bulhões

Mairipotaba
Marzagão
Morrinhos
Nova Aurora
Orizona
Ouvidor
Palmelo
Panamá
Piracanjuba
Pires do Rio
Pontalina
Porteirão

Professor Jamil
Rio Quente
Santa Cruz de Goiás
São Miguel do Passa Quatro
Silvânia
Três Ranchos
Urutaí
Vianópolis
Vicentinópolis
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INÍCIO DE GESTÃO

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

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

VALORES
Ética
Humanismo
Inovação
Probidade
Tempestividade
Transparência
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