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Palavra do presidente
    

Anos eleitorais são, naturalmente, tempos de mudança nos quais 
os cidadãos expressam seus anseios e insatisfações nas urnas.  
2020, porém, será lembrado mais pelas transformações.  A 
pandemia do coronavírus impôs ao mundo inteiro desafios nunca 
antes imaginados. Com o Tribunal de Contas dos Municípios do 
Estado de Goiás (TCMGO) não foi diferente. 
    Esperávamos um pleito eleitoral movimentado e de grande 
trabalho, como sempre, mas nos vimos diante de uma nova 
condição, que atingiu fortemente as instâncias de controle externo. 
     Tivemos que nos fazer presentes mesmo com a necessidade 
de distanciamento; interagir em tempos de isolamento; orientar 
em uma situação de grande dúvida; e fiscalizar em meio à luta 
contra a doença e ao luto das famílias que perderam pessoas 
queridas para a covid-19. 
     Nos adaptamos, acertamos, erramos, aprendemos, ensinamos, 
compartilhamos e nos aperfeiçoamos. Sobretudo, superamos. 

Vencemos o desafio de realizar sessões e reuniões remotas, 
produzir com qualidade, buscar formação profissional e inovação, 
proteger nossos servidores, colaboradores e jurisdicionados. 
    Realizamos quase cem sessões remotas, julgamos quase 6 
mil processos, oferecemos mais de 80 cursos por meio da 
Escola de Contas, o Colare Pessoal está em uso em mais de 90% 
dos municípios goianos, fiscalizamos quase R$ 200 milhões 
destinados à prevenção e tratamento dos doentes de coronavírus, 
doamos cestas de alimentos para a OVG e computadores para 
estudantes carentes da UFG, orientamos gestores e assessores 
de todas cidades. 
    Também choramos a perda de colegas e amigos, mas, durante 
o luto, nos lembramos que a humanidade já enfrentou e venceu 
outras situações muito difíceis. 
    Há 43 anos acreditamos muito no que fazemos. O TCMGO é um 
patrimônio da sociedade goiana e brasileira, graças aos homens e 
mulheres que, por mais de quatro décadas, sempre deram o melhor 
de si para esta Casa. Contribuíram com conhecimento, ética e 
dedicação. Somos gratos e também inspirados pelos exemplos de 
disposição e responsabilidade. 
    Há 43 anos temos fé em Deus, na ciência e no ser humano e 
sabemos que 2020 foi inesquecível, não pelas dificuldades, mas 
sim pelas transformações de hábitos e de atitudes, em benefício 
de todos.
    Neste ano que se inicia, apesar das dificuldades da lida diária, 
da necessidade de readaptação e até das perdas sofridas para a 
Covid-19, continuaremos a trabalhar com afinco, apoiando e 
orientando os nossos jurisdicionados, para que a população 
dos municípios goianos receba serviços públicos de qualidade, 
prestados por gestores conscientes do seu papel de provedores do 
bem-estar social.

No TCMGO foi assim. E assim será sempre que a sociedade 
demandar.
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“Como membro do Ministério Público de 
Contas, sinto-me uma testemunha privilegiada 
dos avanços obtidos pelo TCM ao longo dos 
anos. Graças à competência de todos os que 
ali dedicam seus esforços, o Tribunal é hoje 
destaque nacional. Vida longa ao TCM!”

Procurador-geral MPC, José Gustavo Athayde 

Em ano atípico de pandemia, TCMGO 
chegou aos 43 anos de fundação

“Tenho orgulho de pertencer, por vinte anos, a 
este tribunal que cuida da boa aplicação dos 
dinheiros públicos municipais, visando o bem 
comum do cidadão goiano”.

Corregedor-geral, conselheiro Francisco 
Ramos

“O TCM completou mais um ano de serviços 
prestados ao cidadão goiano. 2020 foi 
realmente atípico, porém, mesmo diante das 
limitações do momento, com o idealismo 
e comprometimento de todos os servidores 
cumprimos a nossa missão constitucional. 
Parabéns a todos da equipe TCMGO”.

Vice-presidente, conselheiro Daniel Goulart 

“As peculiaridades deste ano despertaram 
no TCM a percepção da importância da 
atuação colaborativa e informativa, voltada 
inicialmente à necessidade de contribuir para 
a qualidade das decisões administrativas. O 
TCM cumpre o dever constitucional de avaliar 
a gestão pública, zelando por sua eficiência,  
eficácia e economicidade”.

Conselheiro Fabrício Motta 

“Neste ano tão difícil para o mundo, parabenizo 
o TCMGO, pelos 43 anos, e os servidores por 
toda dedicação no serviço prestado à população, 
por não pouparem esforços para continuar 
realizando um trabalho de excelência, sempre 
com inovações em benefício da sociedade”.

Conselheiro Sérgio Cardoso 

“Neste ano, difícil para toda a humanidade, 
o TCMGO conseguiu superar os problemas 
inerentes à pandemia do novo coronavírus 
com esforço e responsabilidade de todos os 
servidores, a quem parabenizo pelo trabalho 
em equipe. Me orgulho de pertencer à 
instituição que, há 43 anos, realiza um trabalho 
de excelência na função principal de orientar os 
gestores municipais”.

Conselheiro Nilo Resende

“O tempo e as dificuldades, e apenas eles, 
oferecem a oportunidade da maturidade, e o 
TCMGO tem demonstrado possuí-la em um 
bom nível. É, hoje, uma instituição desenvolvida 
e mais próxima do cidadão e do jurisdicionado!”

Conselheiro-substituto Vasco Cícero Jambo 

“Parabéns pelos 43 anos de existência! Em 2020, 
o TCMGO atuou com eficiência na fiscalização 
e prestou eficaz apoio aos jurisdicionados 
diante do cenário de pandemia”. 

Conselheiro-substituto Flávio Luna

“Completamos 43 anos de existência. É com 
grande orgulho que, neste ano de grandes 
dificuldades e desafios em face da pandemia, 
presto justa homenagem àqueles que colocam 
em prática os nossos valores e, diuturnamente, 
vestem a camisa do TCMGO”.

Procurador MPC, Regis Gonçalves Leite

“43 anos do TCMGO. Para chegar até aqui, foram 
lutas incansáveis para construir uma estrutura 
que pudesse prestar serviços de qualidade e, 
ao mesmo tempo, para que a sociedade tivesse 
ganhos. Parabéns a todos que fizeram e fazem 
o TCM de Goiás ainda maior!”

Ouvidor, conselheiro Valcenôr Braz
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   O TCMGO, preocupado em 
orientar seus jurisdicionados 
que iniciaram o mandato, orga-
nizou e promoveu em período 
de férias coletivas no órgão, 
a videoconferência “Início de 
gestão – primeiros passos do 
governo municipal”.
   A videoconferência foi reali-
zada no dia 19 de janeiro. Audi-
tores do TCMGO e convidados 
abordaram o acompanhamento 
das contas municipais, licita-
ções, contratos gestão de pes-
soas e processo de recurso. 
   O jornalista Willian Waack 
ministrou a palestra magna: 
“Desafios Políticos e Econô-
micos das Novas Gestões Mu-
nicipais”. O evento, destinado 
a orientar prefeitos, vice-pre-
feitos, vereadores, secretários, 
presidentes de agências e as-

sessores para o início da ges-
tão, teve 8 horas de duração e 
foi transmitido ao vivo pelo no 
canal do TCMGO no youtube.
   As parcerias com entidades 
representativas e as ações de 
apoio dos poderes estaduais aos 
poderes municipais também fo-
ram apresentadas no seminário. 
   A capacitação foi realizada 
pelo TCM de Goiás e MPC/
TCMGO, com apoio do CNP-
TC (Conselho Nacional de 
Presidentes dos Tribunais de 
Contas), MP-GO Ministério 
Público) Governo de Goiás, 
Alego (Assembleia Legislativa 
de Goiás), Uvego (União dos 
Vereadores do Estado de Goi-
ás), Sebrae, FGM (Federação 
Goiana dos Municípios), AGM 
(Associação Goiana de Municí-
pios) e CREA-GO. 

Nas férias coletivas, plantão do TCMGO 
realizou Encontro Técnico para orientar 
gestores no início de mandato

    Com o intuito de desenvolver 
estratégias voltadas para atua-
ção dos Tribunais de Contas, 
diante dos impactos da pan-

demia na Educação, o TCM de 
Goiás integrou diversas frentes 
de trabalho como, por exemplo, 
o Gabinete de Articulação para 

TCMGO integrou 
ações para minimizar 
os impactos da 
pandemia na Educação

A videoconferência pode ser revista na 
íntegra no canal do TCMGO no YouTube.
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o Enfrentamento da Pandemia 
na Educação (Gaepe-GO) e os 
projetos “A Educação não pode 
esperar”, “Educação que faz a 
diferença” e “Integrar”.
    Os encontros foram todos re-
alizados virtualmente com pos-
sibilidade de participação de 
representantes dos Tribunais 
de todo o país. Para o auditor 
de Controle Externo responsá-
vel pelo Programa de Acompa-
nhamento do Plano Nacional 
de Educação (PNE/TCMGO), 
Roberto Coutinho, as reuniões 
por videoconferência geram 
menor custo para os tribunais 
e possibilitam que mais pesso-
as participem. Ele acredita na 
colaboração entre os TCs para 
o avanço do Controle Externo.
    Já o projeto “A Educação 
não pode esperar” oferece re-
comendações e sugestões aos 
Tribunais de Contas brasilei-
ros para apoiar a atuação dos 
gestores e dos profissionais da 

educação. A iniciativa tem o 
apoio da Associação dos Mem-
bros dos Tribunais de Contas 
do Brasil (Atricon) e do Con-
selho Nacional de Presidentes 
dos Tribunais Contas (CNPTC).
    Entre as ações que o proje-
to pretende estimular, estão o 
monitoramento efetivo da utili-
zação dos recursos financeiros 
voltados à educação, a distri-
buição de alimentação escolar 
e o planejamento das redes de 
ensino para o período de volta 
às aulas.
    O projeto “Educação que Faz 
a Diferença” publicou um estu-
do nacional que mapeou redes 
municipais com bom desem-
penho no Ensino Fundamental 
e identificou as principais práti-
cas de gestão e de acompanha-
mento pedagógico e adminis-
trativo adotadas, ações comuns 
que podem servir de inspiração 
e referência para outras redes. 
Em Goiás, o levantamento foi 

GAEPE-GO reúne 
Sistema de Justiça e 
Tribunais de Contas 
de Goiás

Roberto Coutinho, auditor de Controle Externo responsável pelo 
Programa de Acompanhamento do Plano Nacional de Educação:   
“As reuniões por videoconferência geram menor custo para os 
tribunais e possibilitam que mais pessoas participem”.

    Com a participação do Sis-
tema de Justiça de Goiás, o 
Gabinete de Articulação para 
Enfrentamento da Pandemia 
na Educação Pública (GAE-
PE-GO) deu mais um passo 
para a sua estruturação. Re-
presentantes do Poder Judi-
ciário, do Ministério Público 
Estadual, da Defensoria Pú-
blica e dos Ministérios Pú-

blicos de Contas do Estado 
e dos Municípios uniram-se 
aos Tribunais de Contas do 
Estado (TCE-GO) e dos Mu-
nicípios (TCMGO).
    O presidente do TCMGO e do 
Conselho Nacional dos Presi-
dentes dos Tribunais de Contas 
(CNPTC), Joaquim de Castro, o 
conselheiro Fabrício Motta, o 
Procurador Geral do MPC, José 

realizado pelo Tribunal de Contas dos Municípios (TCMGO).
    O estudo foi uma iniciativa do Comitê Técnico de educação do 
Instituto Rui Barbosa (CTE-IRB) e do Instituto Interdisciplinarida-
de e Evidências no Debate Educacional (IEDE). Para compreender 
em profundidade as práticas e estratégias utilizadas, 65 técnicos 
de 28 Tribunais de Contas realizaram pesquisas em campo. Fo-
ram visitadas 116 escolas de 69 redes de ensino, localizadas em 
todos os Estados. Dos municípios goianos, o TCMGO apontou 3 
redes municipais que se destacaram e estão entre as premiadas 
pelo bom desempenho e boas práticas. www.projetoscte.irbcon-
tas.org.br e https://www.portaliede.com.br. 

Gustavo Athayde, e o auditor 
de controle externo do TCMGO, 
Roberto Coutinho, participam 
ativamente das ações desen-
volvidas pelo Gabinete.
    Os participantes já mape-
aram as principais demandas 
que chegaram às instituições 
no período de pandemia, as-

sim como preocupações, 
metas e desafios de atuação 
institucional em favor da edu-
cação pública.
   O GAEPE-GO é coordenado 
pelo Instituto Articule e pelo 
Comitê Técnico de Educa-
ção do Instituto Rui Barbosa 
(CTE-IRB).
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Nos bastidores, um dos alicerces de 
todas as ações e projetos do TCMGO 

Durante todo o período de pandemia, o Núcleo de Assessoramento 
Especial (NAE) prestou atendimento, orientação de qualidade aos 
jurisdicionados dos municípios goianos e dedicou-se à implantação 
do teletrabalho no TCMGO

A Divisão de Documentação e Biblioteca, em meio às demandas relacionadas à pandemia, realizou a atualização e divulgação 
da legislação estadual de interesse do TCMGO, especialmente leis e decretos relacionados à Covid-19, e auxiliou o CNPTC na 
catalogação das suas publicações nacionais, que repercutiram em todo o Sistema Tribunais de Contas. Também acompanhou 
e divulgou as normas federais, estaduais e do município de Goiânia relacionadas à Covid-19, além de organizar, consolidar 
e disponibilizar, em rede, as portarias do TCMGO referentes à doença.

DIVISÃO DE DOCUMENTAÇÃO E BIBLIOTECA

O NAE se desdobrou para 
atender, simultaneamente, o 
TCMGO e o Conselho Nacional 
de Presidentes de Tribunais 
de Contas (CNPTC), ambos 
presididos pelo conselheiro 
Joaquim de Castro. Organizou 
diversas reuniões e eventos 
remotos para auxiliar gestores, 
servidores e membros, e parti-
cipou da elaboração de docu-
mentos importantes neste ano 
de 2020. 
   O Núcleo também esteve à 
frente de projetos marcantes em 
2020, como o SINAQUE (Siste-
ma Nacional de Questionários), 
o de Harmonização do Fluxo 
Processual das Contas de Go-
verno e de Gestão e da criação 
do hotsite com dados consoli-
dados de recursos destinados 
ao enfrentamento da pandemia 
de coronavírus.
   Dentre suas atribuições, par-
ticipa como representante do 
TCMGO em reuniões dos Po-

deres Executivo, Legislativo e 
Judiciário, bem como dos de-
mais órgãos governamentais 
autônomos (Ministério Público 
e Tribunal de Contas do Esta-

do); e no auxílio das demandas 
internas da presidência.
   Por fim, pautou e validou 
ações de comunicação e esteve 
presente em diversas comis-

sões do Sistema Tribunais de 
Contas (STCs) e de acompa-
nhamento das ações e medidas 
de prevenção de infecção e pro-
pagação da COVID-19.

Dentre os documentos: a Cartilha de Fixação de Subsídios de Agentes Políticos e a LC n° 
173/2020 - Contribuição do CNPTC ao Sistema Tribunais de Contas; Contribuição ao Sistema 
Tribunais de Contas em Tempos de Coronavírus – pareceres técnicos das Comissões Especiais 
– CNPTC; e o Termo de Cooperação Técnica com o Tribunal de Contas da União (TCU) para 
definição de estratégias de integração nas áreas de informação, tecnologia e experiências, 
visando ao fortalecimento institucional, por meio de ações conjuntas.
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Comissão Especial de Auditoria – trabalhos
 na área da educação e controle interno

A Comissão Especial de Auditoria (CEA-TCMGO) tem por objetivo 
avaliar as ações de capacitação continuada dos professores do 
ensino fundamental 

   Na área da educação, a CEA-
-TCMGO está conduzindo duas 
auditorias operacionais, com 
o objetivo de avaliar as ações 
de capacitação continuada dos 
professores do ensino funda-
mental e monitorar a implemen-
tação das melhorias recomen-
dadas na auditoria operacional 
já desenvolvida em 2018 no 
município de Goiânia.
   No ano de 2020, a Comissão 
participou, ainda, do estudo 
“A Educação não pode espe-
rar”, coordenado pelo Comitê 
Técnico da Educação do Ins-
tituto Rui Barbosa (IRB) e pelo 
Instituto Interdisciplinaridade 
e Evidências no Debate Edu-
cacional (IEDE) e apoiado pela 
ATRICON1 e pelo CNPTC 2, que 

mapeou as iniciativas da rede 
de ensino durante a pandemia.
   Na área do controle interno, 
a Comissão iniciou três audito-
rias operacionais com o intuito 
de avaliar o desempenho dos 
órgãos centrais de controle in-
terno, no cumprimento de sua 
missão institucional, e de co-
nhecer a realidade local desses 
órgãos, com vistas a aprimorar 
no próprio TCMGO a formula-
ção de políticas que busquem 
fortalecê-los.
   E, objetivando o compartilha-
mento do conhecimento obtido 
por meio dos trabalhos desen-
volvidos nessa área, a CEA- 
TCMGO promoveu palestra, em 
parceria com a Assembleia Le-
gislativa do Estado, sob o tema 

“Controle e Auditoria da Ad-
ministração Pública”, visando 
esclarecer, dentre outros assun-
tos, sobre as espécies de fisca-
lização, os tipos de auditoria, o 
ciclo de auditoria operacional, 
a importância do planejamento 
de auditoria, as técnicas mais 
utilizadas na etapa de planeja-
mento, o modelo de matriz de 
planejamento, as principais 
abordagens em auditoria opera-
cional, o resumo das principais 
técnicas de coleta de dados e a 
estrutura recomendada para a 
parte textual do relatório de au-
ditoria operacional.
   A Comissão Especial de Audi-
toria inovou ao conduzir as audi-
torias operacionais mediante o 
uso de procedimentos remotos, 
adaptando-se ao contexto de 
distanciamento social imposto 
pela pandemia do novo coro-
navírus. As entrevistas e reu-

niões, normalmente realizadas 
em visitas in loco, foram feitas 
por videoconferência e, quando 
da execução das auditorias em 
curso, foram utilizados questio-
nários eletrônicos, todos ela-
borados, testados e ajustados 
pela própria CEA, com o intuito 
de obter informações relevantes 
e suficientes para responder às 
questões de auditoria.
   Essa iniciativa foi de suma 
importância, pois, além de 
ter possibilitado o andamento 
normal dos trabalhos de audi-
toria, ensejou a economia de 
recursos públicos com diárias 
e outras despesas, necessárias 
para visitar os municípios audi-
tados, e criou uma sinergia de 
trabalhos entre o TCMGO e os 
gestores dos entes auditados, 
otimizando o funcionamento da 
administração pública e miti-
gando possíveis problemas.

1-  Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil.
2 -  Conselho Nacional de Presidentes dos Tribunais de Contas.
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A linha de frente do Tribunal 
na prevenção da Covid-19

O TCMGO atendeu às orientações 
do Ministério da Saúde e Governo 
de Goiás com os protocolos 
sanitários para a prevenção da 
propagação do vírus

O Tribunal de Contas dos Mu-
nicípios do Estado de Goiás 
(TCMGO),  por meio da equi-
pe da Superintendência de 
Administração Geral (SAG) e 
das Divisões de Finanças e 
Contabilidade, Material e Pa-
trimônio, Recursos Humanos, 
Documentação e Biblioteca, 
Transportes e Serviços Gerais, 
manteve suas atividades, pre-
sencialmente, durante todo o 
período de pandemia, inclusi-
ve com quantitativo de pessoal 
além do mínimo estabelecido 
pela Portaria nº 161/2020.
   Desde o início da pande-
mia, as divisões ligadas à 
SAG elaboraram suas ativida-
des rotineiras com escala de 
trabalho presencial e também 
remoto. Os chefes e servido-
res participaram de reuniões, 
fóruns de discussão e con-
gressos, de forma virtual, ob-
jetivando o aprimoramento e 
a capacitação.
   Mesmo diante da crise pan-
dêmica, a SAG realizou 06 
(seis) procedimentos licitató-
rios, na modalidade de Pregão 
Presencial, visando atender 
às demandas de aquisição de 
produtos e serviços necessá-

rios à continuidade das ativi-
dades do TCMGO.
   Na busca por atender as 
orientações do Ministério da 
Saúde e Governo do Estado de 
Goiás, o TCMGO seguiu todos 
os protocolos sanitários para 
prevenção da propagação da 
Covid-19, por meio da aquisi-
ção de materiais e produtos de 
limpeza, como álcool líquido 
a 70%, álcool em gel a 70%, 
água sanitária, Jaleco micro-
fibra, Jaleco TNT, máscaras, 
dispenser para álcool e totens 
para álcool em gel.

   Nas dependências do TCMGO 
foram disponibilizados dispen-
sers de álcool em gel em to-
dos os corredores e nos totens 
localizados nas entradas do 
prédio e no hall de acesso à 
Presidência. Tapetes higiênicos 
foram instalados em todas as 
entradas e recipientes de álcool 
em gel e álcool líquido 70% fo-
ram disponibilizados para todas 

as unidades técnicas.
   Também foi realizado o con-
trole de acesso de servidores 
e visitantes, com aferição da 
temperatura de todos que visi-
taram a sede durante o período 
de funcionamento, com o apoio 
dos vigilantes terceirizados. Foi 
estabelecido criterioso controle 
quanto à limpeza e higienização 
nos processos.
   A Divisão de Documentação 
e Biblioteca efetuou a atuali-
zação, o acompanhamento e a 
divulgação da legislação fede-
ral, estadual e do município de 

Goiânia, de interesse do TCM-
GO, relacionada à Covid-19, 
especialmente leis e decretos.
   Também deu início à pes-
quisa e compilação de normas 
federais, estaduais, munici-
pais (Goiânia), do TCMGO 
e MPC, com a finalidade de 
publicar e divulgar os atos re-
lacionados à pandemia da Co-
vid-19, com links para inteiro 

teor e anotações de alterações 
e revogações. Realizou, ainda, 
a organização, consolidação e 
disponibilização, em rede, das 
portarias do TCMGO referen-
tes à doença.
   A Divisão de Transportes 
providenciou a movimentação 
de autos processuais e o des-
locamento de servidores, tanto 
em Goiânia quanto em viagens 
para outros municípios, con-
forme autorização.
   A Divisão de Recursos Hu-
manos elaborou e divulgou 
vídeos de ginástica laboral 
durante a pandemia, dispo-
nibilizou 19 serviços online 
e/ou virtuais aos servidores, 
bem como canais de comu-
nicação, via WhatsApp, com o 
setor de Folha de Pagamento, 
consultório médico do Tribu-
nal e, ainda, como medida de 
precaução em relação ao novo 
coronavírus, foi adiado o reca-
dastramento dos aposentados 
e pensionistas.
   De janeiro a setembro de 
2020, o Tribunal reduziu em 
29% as despesas de custeio 
e em 70% as despesas de in-
vestimento, em comparativo ao 
mesmo período de 2019.

Desde o início da pandemia, as divisões ligadas 
à Superintendência de Administração Geral 
(SAG) elaboraram atividades rotineiras com 
escala de trabalho presencial e também de 

forma remota.
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Dedicação e profissionalismo para apoiar
membros, servidores e colaboradores

Diversas ações foram realizadas 
pe la  D iv isão de Recursos 
Humanos para amenizar o 
impacto da pandemia 

A Divisão de Recursos Humanos do TCMGO realizou diver-
sas ações para amenizar o impacto da pandemia, com atua-
ção preponderante na adaptação ao home office, contribuindo 
decisivamente para que a produtividade se mantivesse dentro 
dos padrões necessários para a prestação de um bom serviço à 
sociedade.  Confira:

u lançou o informativo do Programa TCM com Saúde 
com o tema: Como prevenir o Coronavírus e outras 
Infecções Respiratórias?

u disponibilizou vídeos com exercícios de alongamento 
e ginástica laboral para os servidores;

u via WhatsApp, disponibilizou, atendimento médico 
para orientações sobre o coronavírus e outras 
demandas, além de ofertar o serviço de emissão de 
pedidos para exames de detecção do novo coronavírus;

u propôs o adiamento do recadastramento funcional 
dos servidores aposentados e dos pensionistas como 
medida de prevenção, evitando o deslocamento de 
servidores do grupo de risco até a sede do Tribunal;

u disponibilizou 14 novos serviços online e virtuais, 
aumentando para 19 a quantidade de serviços que 
podem ser acessados à distância pelos servidores;

u implementou o atendimento por aplicativos, e-mail 
e TICKET para assuntos relacionados à folha de 
pagamento;

u implementou serviços por meio da ferramenta de 
cadastro de demandas TICKET, evitando a circulação 

de papel e eliminando a necessidade do servidor se 
descolocar até o RH: alteração de conta bancária, envio 
de Atestado de Frequência, envio de Atestado Médico, 
emissão de Carta Margem, solicitação de Declarações 
Diversas, inclusão/exclusão de Dependentes para fins 
de Imposto de Renda, solicitações de informações 
diversas, Licença Luto e Licença Paternidade;

u iniciou a utilização do Processo Eletrônico para a 
concessão da gratificação adicional por tempo de 
serviço e da Licença-Prêmio.

u realizou pesquisas sobre os aspectos do home office 
no âmbito do Tribunal, com servidores e gestores, para 
identificar a intenção de movimentação interna dos 
servidores;

u ampliou, em parceria com a área de Comunicação, a 
divulgação de campanhas de informação de assuntos 
como: ergonomia, teletrabalho, dicas para um home 
office saudável, orientações sobre os procedimentos 
de segurança dentro do Tribunal, protocolo para 
casos suspeitos de Covid-19, utilização obrigatória de 
máscara, informações sobre o novo coronavírus, a 
importância da comunicação, incentivo para utilização 
do e-mail institucional, incentivo para utilização da 
ferramenta de produtividade e colaboração Rocket.chat.
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Escola de Contas do TCMGO capacitou
mais de 8.500 pessoas em 2020

Os eventos foram, na sua maioria, online, com transmissão pelo 
canal do YouTube e na página do Facebook do Tribunal  

   Entre cursos, palestras, se-
minários e encontros técnicos, 
a Escola de Contas do TCM de 
Goiás disponibilizou mais de 
100 instrumentos para capaci-
tar jurisdicionados, servidores e 
a sociedade em geral, a maio-
ria das capacitações realizada 
de maneira online, em formato 
EAD, devido à pandemia do 
novo coronavírus.
   Em 2020, o TCM de Goiás 
realizou o Encontro Regional to-
talmente online, com transmis-
são pelo canal do YouTube e na 
página do Facebook do Tribunal. 
Com o tema “TCMGO e os Muni-
cípios: Integração para um Novo 
Amanhã,” o Encontro Regional 

2020 foi realizado em três dias 
e reuniu, virtualmente, prefeitos, 
vereadores, secretários e ges-
tores municipais de cidades de 
todas as regiões do Estado.

   A capacitação abordou “O úl-
timo ano da Gestão Municipal” 
e a “Transparência e a partici-
pação social na gestão muni-
cipal”, “Modernização da Ges-
tão de Recursos Humanos e o 
Sistema Colare de Pessoal”; no 

encerramento, tratou das “Con-
tratações públicas: Os reflexos 
(efeitos e impactos) da pande-
mia e das eleições em 2020”.
   O presidente do TCMGO, con-

selheiro Joaquim de Castro, 
disse em seu discurso, para en-
cerrar a edição de 2020: “É uma 
satisfação e alegria o tribunal 
poder colaborar com os gesto-
res, sempre dentro da política 
que o TCM de Goiás vem de-

senvolvendo ao longo dos anos, 
de aproximação entre a gestão 
pública e o tribunal de contas, 
dando oportunidade para que 
as pessoas possam interagir 

conosco, especialmente em um 
momento como este”.
   O curso do Colare Pessoal fi-
gurou entre os que receberam 
maior número de inscrições; 
somando todos os módulos, ca-
pacitou quase oito mil pessoas.

“ O TCM de Goiás vem desenvolvendo, ao longo dos anos, uma política 
de aproximação entre a gestão pública e o tribunal, dando oportunidade 
para que as pessoas possam interagir conosco, especialmente em um 

momento de pandemia como este”. 
Joaquim de Castro, presidente do TCMGO
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A Comunicação em 2020

   A Assessoria de Comunica-
ção (Ascom) do TCM de Goiás 
também sofreu os impactos 
da pandemia de Covid-19 e, 
assim como as demais áreas, 
teve um ano bastante diferente. 
Além do desafio de se adaptar 
à nova realidade, continuou 
com o dever de informar, aos 

membros, servidores, colabo-
radores e cidadãos em geral, 
as ações do Tribunal em todo 
este período de pandemia.
   Com um histórico de ações 
bem desenvolvidas e com 
bons resultados, a Ascom 
desenvolve um trabalho de 
comunicação interna e exter-

na que vai além de informar, 
pautada em fazer comunica-
ção qualitativa. A equipe da 
Ascom manteve o engajamen-
to, a motivação e a responsa-
bilidade, aproximando o TCM 
de Goiás da sociedade.
    Em 2020, a assessoria fez 
a cobertura de importantes 

eventos, dentre seminários, 
congressos, encontros e as 
sessões remotas do tribunal. 
Publicou e noticiou decisões, 
instruções, resoluções norma-
tivas e administrativas, fatos e 
acontecimentos de interesse 
dos jurisdicionados, servido-
res e sociedade.

   Em 2020, o empenho e en-
gajamento da Assessoria de 
Comunicação do TCM de Goiás 
levaram o trabalho de excelên-
cia realizado pelo tribunal a ser 
notícia na grande mídia, com 
dezenas de publicações nos 
principais jornais e sites de notí-

cias, reportagens nas emissoras 
de rádio e TV. A Ascom, além 
de dar mais visibilidade às no-
tícias, intermediou e organizou 
entrevistas e participações em 
programas diversos. 
   A Ascom foi essencial no 
apoio às diversas áreas e na 

orientação durante a pande-
mia, mediante comunicação 
interna desenvolvida com as 
ferramentas mais eficazes 
do momento: o whatsapp e a 
mailling, com os endereços 
eletrônicos de todos os mem-
bros, servidores e colabora-

dores do tribunal. Além disso, 
foi realizada comunicação, 
via e-mail marketing, para os 
jurisdicionados do TCMGO - 
prefeitos, presidentes de Câ-
maras, vereadores, assessores 
jurídicos e contábeis e demais 
autoridades representativas. 

No Instagram, a Ascom manteve a média de 20 pu-
blicações a cada 7 dias, sendo 10 posts, 5 stories e 5 
vídeos. Em todo o ano, incluídos o recesso e o período 

pré-pandemia, foram quase 900 publicações, entre produções 
próprias e reposts de instituições parceiras ou representativas.

As sessões da 1ª e 2ª Câmaras e do Pleno foram cobertas, 
em tempo real no twitter, com informações sobre os resul-
tados dos julgamentos. 

A Assessoria de Comunicação também produz o progra-
ma de TV – TCM Notícias, que é apresentado pelo jor-
nalista Luiz Carlos Lopes. Veiculado na TV Assembleia, 

canal 8 da NET e 62.1 no canal aberto, traz semanalmente um 
entrevistado diferente e aborda temas de interesse dos jurisdicio-
nados, do tribunal e da sociedade em geral.

O canal do TCMGO no youtube foi destaque entre os 
Tribunais de Contas brasileiros. Além das transmis-
sões ao vivo, disponibilizou as sessões do Pleno, da 1ª 

e da 2ª Câmaras, e veiculou as reportagens do “Minuto TCM” e 
do “TCM Entrevista”. Reportagens especiais e eventos promo-
vidos pelo tribunal e/ou parceiros também foram transmitidos 
pelo canal.

O engajamento com as publicações da Ascom no 
Facebook do Tribunal é constante e crescente, assumin-
do destaque os vídeos produzidos pelo próprio TCMGO. 

O site teve, até o dia 2 de dezembro, 459 publicações 
apenas em 2020. A página do TCMGO na internet, que 
passou a ter um novo domínio (tc), constitui uma ferra-

menta de comunicação clássica e muito eficiente, tanto para a 
comunicação interna quanto externa, na qual estão disponíveis e 
liberadas para reprodução matérias sobre o tribunal, instituições 
parceiras, entidades representativas de classe, todas de excelen-
te qualidade, além de uma galeria de fotos. 

2020

Trabalho ininterrupto garante informações 
de qualidade aos jurisdicionados, servidores e membros 
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TCMGO desenvolveu questionário de
controle da pandemia aplicado nacionalmente

Para coletar dados relacionados à Covid-19 nos Estados e 
municípios os tribunais de contas utilizaram o SINAQUE (Sistema 
Nacional de Questionários)  

   Para a 1ª etapa da coleta de 
informações foram convoca-
das, pelos tribunais de contas, 
gestores de 3.336 cidades, o 
que significa 60% dos 5.570 
municípios brasileiros.
   O primeiro questionário so-
bre a Covid-19, elaborado e 
distribuído pelo SINAQUE, foi 
desenvolvido pelo Conselho 
Nacional dos Presidentes dos 
Tribunais de Contas (CNPTC), 

em parceria com o Tribunal de 
Contas dos Municípios do Es-
tado de Goiás (TCMGO).

   Os servidores se desdobra-
ram para desenvolver e dispo-
nibilizar a ferramenta, enquanto 

se adaptavam à nova rotina de 
trabalho imposta pela pande-
mia. Os questionários visaram 

avaliar o esforço das gestões 
municipais e estaduais na im-
plantação de ações de enfren-

tamento a pandemia da Covid e 
suas consequências.
   As respostas obtidas repre-
sentam a atuação dos gestores 
municipais que, juntos, condu-
zem os destinos das cidades 
que abrigam cerca de 40% da 
população brasileira. O volume 
de dados obtidos é imenso e o 
trabalho de análise já começou. 
Porém, já é possível fazer algu-
mas constatações.

Para a 1ª etapa da coleta de informações 
foram convocados, pelos tribunais de 
contas, gestores de 3.336 cidades, ou 
seja, 60% dos municípios brasileiros.
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Leitos de UTI

    Uma das questões indaga-
va se o município estava rea-
lizando levantamento diário da 
quantidade existente, da dis-
ponibilidade e da demanda por 
leitos de UTI e/ou enfermaria/
apartamento em sua região de 
saúde (RAS), seja da rede pú-
blica e privada, destinados ao 
atendimento de pacientes rela-
cionados à Covid-19.
   Foram apresentadas 2215 res-
postas. Os municípios respon-
dentes somaram uma popula-
ção de 85.650.773 habitantes. 
Destes, 40% não estavam nem 
pretendiam realizar o levanta-
mento. Suas populações repre-
sentam 19,14% do total de res-
postas. (16.393.557 pessoas).
   Isso significa que, em 40% 
dos municípios participantes, 
o gestor, caso efetuado o le-
vantamento, poderia usar essa 
informação objetiva para deci-
dir se enrijeceria ou relaxaria as 
medias de isolamento social. 
Os motivos de não proceder ao 
levantamento podem trafegar 
entre a falta de interesse ou o 
desconhecimento de métodos 
de tomada de decisão baseada 
em evidências.

VENTILADORES 
PULMONARES

   Esta questão buscou saber se 
município estava realizando le-
vantamento diário da quantida-
de de ventiladores pulmonares 
disponíveis em sua região de 
saúde (RAS), seja da rede pú-
blica e privada.
  Foram apresentadas 2.215 
respostas. Os municípios res-
pondentes somaram uma popu-
lação de 85.650.773 habitantes. 
Destes, 45% não estavam e nem 

pretendiam realizar o levanta-
mento. Suas populações repre-
sentam 22,54% do total de res-
postas. (19.305.684 pessoas).
   Isso significa que, em 45% 
dos municípios participantes, 
o gestor, caso efetuado o le-
vantamento, poderia usar essa 
informação objetiva para deci-
dir se adotaria medidas de iso-
lamento social rígidas ou mais 
flexíveis, mas não o fez por não 
possuir informação alguma.

AJUDA AOS CARENTES
   Esta questão visou aferir se 
o município promoveu ações de 
ajuda voltadas para a população 
carente, como distribuição de 
alimentos, itens de higiene etc.
   Houve 2.216 respostas. 
79,83% dos municípios respon-
dentes, que somam uma popu-
lação de 85.740.691 habitantes, 
distribuíram alimentos/refeições. 
Também 73,65% distribuíram 
máscaras e álcool em gel.

RECEITA
   Esta questão visou identificar 
se o município realizou estudo 
(relatório, parecer, levantamen-
to, outros) quanto ao impacto 
na previsão da receita.
  2.218 respostas foram apre-
sentadas. Os municípios res-
pondentes somaram uma 
população de 85.120.768 ha-
bitantes. Destes, 72,63% de-
clararam que não realizaram 
estudo com essa finalidade.

CONTRATAÇÕES 
TEMPORÁRIAS

  Neste quesito, buscou-se 
saber se o município realizou 
contratação temporária de 
profissionais de saúde para 
o enfrentamento da pandemia 

do coronavírus.
   Houve 2.228 respostas. Os 
municípios respondentes so-
maram uma população de 
84.865.183 habitantes. Des-
tes, 40,66%, cujas populações 
representam 17,85% do total 
(15.148.435 pessoas), decla-
raram que não realizaram con-
tratação temporária.
   Isso significa que mais de 
40% dos municípios partici-
pantes não reforçaram seus 
quadros de profissionais de 
saúde para fazer frente ao pico 
da pandemia, que se esperava 
ser temporário.
   Estas são apenas algumas das 
informações, já disponíveis, 
obtidas com o uso do SINAQUE. 
Todas as respostas podem ser 
consultadas em https://portal.
tcmgo.tc.br/sinaque.

SEGUNDA ETAPA
   A segunda etapa previu que 
cada Tribunal de Contas utili-
ze as informações obtidas por 
meio do SINAQUE para produ-
zir relatórios, ao longo do pro-
cesso de fiscalização. Deverão 
ser produzidos:

u Relatório geral: com a relação 
de ações implantadas e em pro-
cesso de implantação no muni-
cípio e/ou Estado fiscalizado e 
de boas práticas identificadas;

u Relatório municipal e/ou es-
tadual: com a descrição e aná-
lise das ações implantadas no 

município e/ou Estado e aque-
las que o gestor se comprome-
te a implantar. Este documento 
será a base de um plano de 
ação que poderá ser acordado 
entre o jurisdicionado e o Tri-
bunal de Contas;
u Relatório de monitoramento: 
com a avaliação de impacto 
das ações que foram implan-
tadas, bem como o acompa-
nhamento do cumprimento de 
eventual plano de ação, acor-
dado entre o jurisdicionado e o 
Tribunal de Contas.

BENEFÍCIOS
   Com o levantamento e aná-
lise das informações obtidas 
por meio do SINAQUE, o CNP-
TC almejou contribuir com os 
gestores públicos, oferecen-
do o que pode ser entendido 
como um guia de boas práti-
cas. Pretendeu ainda informar 
aos gestores da necessidade 
de ações para mitigar os efei-
tos da pandemia, contribuindo 
para a elaboração de um plane-
jamento exequível e eficaz.
   O CNPTC também obterá 
subsídios para relatar aos Po-
deres Legislativos Municipais 
e Estaduais, aos conselhos 
municipais setoriais, aos ato-
res do controle social local e 
à sociedade em geral sobre as 
ações que todos os agentes, 
cada qual com suas prerro-
gativas, pretendem tomar (ou 
não), no pós-pandemia.
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O presidente, à época, do Congresso Nacional, senador 
Davi Alcolumbre prestigiou a solenidade e se colocou à 
disposição para parcerias com os Tribunais de Contas de 
todo o país, com elogios às suas atuações  

   O presidente do TCMGO, 
conselheiro Joaquim de Cas-
tro, tomou posse no cargo 
de presidente do Conselho 
Nacional de Presidentes dos 
Tribunais de Contas (CNPTC) 
em solenidade realizada, em 
fevereiro de 2020, em Brasília. 
Assumiram também na direto-
ria do CNPTC, o conselheiro 
Severiano Costandrade (TCE-
-TO), no cargo de vice-presi-
dente, e o conselheiro Adir-
célio de Moraes (TCE-SC), 
como secretário geral.
   Os presidentes da Associação 
dos Membros dos Tribunais de 
Contas do Brasil (ATRICON), 
conselheiro Fábio Túlio Fil-
gueiras Nogueira (TCE-PB), 
do Instituto Rui Barbosa (IRB), 
conselheiro Ivan Lelis Bonilha 
(TCE-RS), e da Associação Bra-
sileira dos Tribunais de Contas 
dos Municípios (ABRACOM), 
conselheiro Thiers Vianna Mon-
tebello (TCM-RJ), também fo-
ram empossados.
   Participaram da mesa solene 
o então presidente do Senado, 
Davi Alcolumbre, a vice-pre-
sidente do Tribunal de Contas 
da União, Ministra Ana Arraes, 
o presidente da Associação 
Nacional dos Ministros e Con-
selheiros-Substitutos dos Tri-
bunais de Contas (AUDICON), 
Marcos Bemquerer Costa, o 
presidente da Associação Na-
cional do Ministério Público de 
Contas (AMPCOM), Stephen-

son Oliveira Victer, o presidente 
da Confederação Nacional de 
Municípios (CNM), Glademir 
Aroldi, e o diretor de Adminis-
tração e Finanças do Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e 
Pequenas Empresas (SEBRAE 
Nacional), Eduardo Diogo.
   O presidente Joaquim de Cas-
tro iniciou o seu discurso reafir-
mando a confiança dispensada 
ao Senado e, especialmente, 
ao então presidente Davi Alco-
lumbre, no encaminhamento 
dos projetos de fortalecimento 
do Controle Externo.

   Davi Alcolumbre, destacou o 
compromisso dos Tribunais de 
Contas. “Podem contar comigo 
no Senado, com a parceria com 
os Tribunais, que têm feito um 
excelente trabalho em defesa 
da sociedade”.
   Na sua fala, o presidente Jo-
aquim de Castro também agra-
deceu aos pares. “Agradeço 
o apoio dos presidentes dos 

Joaquim de Castro toma posse 
como presidente do CNPTC

A solenidade aconteceu em 
Brasília com presença maciça de 
conselheiros de todo o país 

Panorâmica da solenidade, destacando o presidente Joaquim 
de Castro

tribunais de contas e das lide-
ranças de nossas instituições 
representativas, no processo 
que me conduziu a esse digno 
e honroso cargo de presiden-
te do Conselho”. Ele concluiu 

ressaltando os desafios: “No 
CNPTC, me apresento com a 
vontade e a disposição de so-
mar ao esforço pela busca e 
prática das ações de fortaleci-
mento do Controle Externo”.    

  “No CNPTC, me 
apresento com a 

vontade e disposição 
de somar ao esforço 
pela busca e prática 

das ações de 
fortalecimento do 
Controle Externo”

Joaquim de Castro



TCM NOTÍCIAS|15

Superintendência de Secretaria do TCMGO 
inovou atendimento durante a pandemia

Em 2020,  foram julgados 6.599 processos, 5.098 deles em sessões 
remotas  

   Segundo o Superintenden-
te de Secretaria do Tribunal, 
Gustavo Melo Parreira, “Ino-
vamos com o atendimento 
pelo whatsapp pois, a partir 
do isolamento social, que 
começou em março, a cen-
tral de atendimento ficou sob 
nossa responsabilidade. Ino-
vamos, ainda, no atendimento 
eletrônico, via Ticket, que até 
então tinha seu uso restrito 
aos servidores do tribunal e 
a algumas questões dos ju-
risdicionados. Hoje, mais de 
50% do que é autuado é rece-
bido pelo Ticket”.

   Foram julgados, em 2020, 
6.599 processos, 5.098 deles 
em sessões remotas. A Su-
perintendência de Secretaria 
também elaborou a relação de 
contas julgadas irregulares ou 
com parecer pela rejeição nos 
últimos oito anos, entregue ao 
Tribunal Regional Eleitoral e ao 
Ministério Público Eleitoral em 
setembro de 2020. Participou 
da instrução de 879 pedidos 

de certidões e de informações, 
oriundas de jurisdicionados, 
de terceiros interessados e de 
outros órgãos públicos.
   Em 2020, foram autuados 
10.113 processos, dos quais 
5.262 apenas durante o isola-
mento social. Ressalta-se que 
a grande quantidade de pro-
cessos protocolada antes da 
pandemia refere-se, principal-
mente, às contas de gestão de 
2019, cujo prazo para entrega 
no TCMGO se encerrou no dia 
14.2.2020. 
   Outra grande inovação, na Di-
visão de Controle de Decisões, 
subordinada à Superintendên-
cia de Secretaria, foi a parceria 
com a Procuradoria-Geral do 
Estado para protesto e cobran-
ça das multas aplicadas pelo 
TCM de Goiás.

Gustavo Melo Parreira:  “Inovamos com o atendimento pelo 
Whatsapp e também por meio de Ticket, que recebeu mais de  
50% do que foi autuado”.

A grande quantidade 
de processos 

protocolada antes 
da pandemia refere-
se, principalmente, 
às contas de gestão 
de 2019, cujo prazo 

para entrega no 
TCMGO se encerrou 

no dia 14.2.2020.



16 | TCM NOTÍCIAS

Uso da Inteligência 
contra a Pandemia

   A Assessoria de Pesquisas 
e Informações Estratégicas 
(ASSPI), órgão vinculado à 
presidência do TCMGO, é res-
ponsável pela elaboração de 
estratégias e ações de inteli-
gência, por meio da análise de 
dados coletados visando à pro-
dução de conhecimento para 
tomada de decisões.
   A ASSPI tem atuado na pros-
pecção de dados para apurar re-
cebimentos indevidos do auxílio 
emergencial durante a pandemia.
   Até o último bimestre de 
2020, foram identificados mais 
de 14 mil casos de servidores 
públicos municipais do Estado 
de Goiás que receberam indevi-
damente o benefício. Todas as 

Prefeituras e Câmaras Munici-
pais foram orientadas a notifi-
car os servidores. Observou-se, 
ainda, que um alto índice de 
servidores devolveu o benefício 
recebido indevidamente.
   A ASSPI atuou na elabora-
ção, em conjunto com o TCU 
(Secex-GO), da matriz de 
risco de fornecedores de in-
sumos para o enfrentamento 
à pandemia da Covid-19, em 
projeto piloto a ser expandido 
para os demais Estados.
   A Assessoria também tem 
utilizado robôs para captação 
de dados de contratações re-
lacionadas às aquisições de 
insumos para enfrentamento à 
pandemia da Covid-19.

   Em um cenário completamente excepcional e imprevisível, 
que se desenrolou com a chegada da Covid-19, as 
instituições públicas também tiveram mudanças na sua 
rotina e novos desafios. Diante dessa nova realidade, a 
Ouvidoria do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado 
de Goiás (TCMGO) adequou as suas atividades durante o 
ano de 2020 e manteve seus canais de comunicação com a 
sociedade em pleno funcionamento.
   A Ouvidoria tem recebido, durante este momento de crise 
pandêmica, demandas relacionadas às novas situações 
trazidas com o estado de calamidade pública, o que gerou 
um olhar ainda mais atento para a fiscalização e para as 
orientações a serem realizadas pelo Tribunal.
   Durante o ano de 2020, os cidadãos noticiaram novas 
irregularidades que estariam acontecendo nos municípios 
durante o período de pandemia. Várias foram autuadas 
como denúncias, por apresentarem indícios de provas, 
autoria e materialidade.

Assuntos recorrentes à Ouvidoria:

u alto valor de máscaras cirúrgicas descartáveis adquiridas 
por gestores municipais;

u questionamentos quanto à distribuição da alimentação 
escolar durante a suspensão das aulas presenciais;

u pedidos de jurisdicionados referentes à forma de 
contabilização de gastos e atuação em procedimentos 
administrativos, e assim, de forma a respaldar os 
servidores municipais.

OUVIDORIA: 
FISCALIZAÇÃO E 
ORIENTAÇÃO
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Tecnologia a serviço do interesse público

   Com a pandemia de Co-
vid-19, alguns serviços fo-
ram reinventados para aten-
der as constantes demandas 
do TCMGO e seus Jurisdi-
cionados. Isso exige tam-
bém que os órgãos públicos 
saibam selecionar e fazer 
bom uso das tecnologias 
disponíveis.
   Nesse cenário, a Superin-
tendência de Informática do 
TCMGO (Sinfo) implementou 
tecnologias que se revelaram 
importantes aliadas na busca 
por soluções para situações 
inéditas, como o trabalho 
feito de forma remota, as 
reuniões por videoconferên-
cia, ferramentas colaborati-
vas, tráfego maior de dados 
por novos canais e prestação 
de contas de maneira virtual.

TELETRABALHO
    A Sinfo atuou na construção 
e disponibilização do sistema 
para acesso remoto ao ambien-
te de trabalho do Tribunal. Essa 
ação permitiu o regime de te-
letrabalho durante a pandemia 
da Covid-19. Também foi atu-
alizado o sistema de demandas 
Ticket, possibilitando o envio 
de documentos e atendimento 
de demandas como: emissão 
de certidões, protocolos di-
versos, pedidos de consulta, 
solicitação de sustentação oral 
etc. Essa ação visa reduzir a ne-
cessidade de deslocamento de 
interessados até o Tribunal.
   Para a Central de Atendimento 
do Tribunal foi disponibilizado o 
aplicativo Whatsapp business e, 
para a comunicação entre equi-
pes para colaboração e produti-

vidade, o App Rocket.Chat.
   A Superintendência passou 
a fornecer suporte e apoio 
para as reuniões virtuais, ses-
sões plenárias e lives do Tri-
bunal, do Conselho Nacional 
de Presidentes dos Tribunais 
de Contas do Brasil (CNPTC) 
e também para os Encontros 
Regionais de 2020, realizados 
100% de forma remota.

BUSINESS INTELLIGENCE
    Foi disponibilizado o cubo 

de Despesas Municipais no 
Pentaho - ferramenta se des-
tina às secretarias do Tribu-
nal, facilitando na criação de 
relatórios dinâmicos e cruza-
mento de dados.
   Em relação aos processos 
eletrônicos, foi realizada a 
implantação de processos 
administrativos e do pro-
cesso de pensões, além da 
construção do novo Plenário 
(presencial e virtual) para 
processos eletrônicos.

PLATAFORMA COLARE 2020:
u Construção e implantação do COLARE Pessoal

u Novas funcionalidades COLARE Compras Públicas

u Notificações dos achados do robô Esmeralda pelo 
    Rocket.Chat
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Irregularidades e falta de 
transparência durante a 
pandemia

   Com o tema “O tribunal e 
o jornalismo em tempos de 
pandemia e de eleições”, o 
evento fez parte da programa-
ção dos 43 anos do TCMGO, 
comemorados em 18 de no-
vembro de 2020. O objetivo 
do projeto é aproximar cada 
vez mais o tribunal da so-
ciedade, por intermédio dos 
comunicadores. A fala de Ro-
senwal aconteceu de forma 
online. A reunião foi aberta 

pelo presidente do TCMGO, 
Joaquim de Castro, e contou 
com a participação dos con-
selheiros Walcenôr Braz, Sér-
gio Cardoso e Fabrício Motta, 
dos conselheiros-substitutos 
Irany Júnior e Flávio Luna e 
do procurador-geral de Con-
tas do MPC/TCMGO, José 
Gustavo Athayde, além de se-
cretários, superintendentes, 
chefes de Divisão e servidores 
do tribunal.

SECRETÁRIAS DO TCMGO

Os auditores do TCMGO encontraram 
contratações de empresas sem 
capacidade técnica e sobrepreço em 
diversos insumos 

Jornalista Rosenwal Ferreira proferiu palestra
 no Projeto TCMGO, Imprensa e Sociedade 

   A Secretaria de Licitações 
e Contratos do TCMGO, em 
sua atuação de fiscalização 
das contratações para en-
frentamento ao coronavírus/
Covid-19, identificou possí-
veis irregularidades e falta de 
transparência em compras de 
materiais realizadas por mu-
nicípios goianos. Os auditores 
encontraram contratações de 
empresas sem capacidade téc-
nica e sobrepreço em diversos 
insumos. Foram interpostas 
representações em função de 
compras realizadas com in-

dícios de irregularidades nos 
municípios de Iporá, Goiânia, 
Rio Verde e Anápolis.

   Além dessas iniciativas, O 
TCMGO, a pedido da Secreta-

ria, já adotou algumas medi-
das cautelares para aumentar 
a segurança e a transparência 
nas ações dos municípios, no 
enfrentamento ao coronavírus, 
tendo como objetivo evitar 
irregularidades por parte dos 
gestores públicos na aquisi-
ção de materiais e insumos 
neste período de pandemia.
   A Secretaria de Licitações 
e Contratos orientou os juris-
dicionados por meio da ferra-
menta Ticket, e-mail e deman-
das encaminhadas por meio da 
Ouvidoria. Foi criada também, 

em conjunto com a Superin-
tendência de Informática, área 
específica no portal oficial do 
TCMGO, contendo normativas, 
orientações, modelos de do-
cumentos e informações de 
compras encaminhadas pela 
plataforma Colare.
   Os auditores realizam o 
monitoramento frequente das 
publicações relacionadas à 
pandemia no Diário Oficial do 
Estado, Diário Municipal de 
Goiás – AGM, Diários Oficiais 
dos Municípios e jornais de 
grande circulação.

A Secretaria 
de Licitações e 

Contratos orientou 
os jurisdicionados 

por meio da 
ferramenta Ticket, 
e-mail e demandas 
encaminhadas por 
meio da Ouvidoria
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Os estudos elaborados pela Secretaria de Contas Mensais de
Gestão para auxiliar gestores no controle da gestão municipal

Levantamento das receitas registradas em 2020 possibilitou maior transparência 
ao impacto que a pandemia exerceu sobre os recursos para os municípios

   A pandemia causada pelo 
vírus SARS-COV-19 impôs 
vários desafios às atividades 
públicas e privadas no ano de 
2020. Essa adversidade, no 
entanto, também permitiu que 
os pensamentos inovadores 
se destacassem e ganhassem 
forma nesse período de grande 
crise. Não poderia ser diferente 
com o controle externo. Por-
tanto, se o distanciamento so-
cial dos últimos meses limitou 
o exercício corriqueiro de di-
versas atividades presenciais, 
também deu espaço ao de-
senvolvimento de tecnologias, 
procedimentos e análises que, 
de outra forma, levariam mais 
tempo para se aprimorar.
   Essa mesma pressão por 
novas perspectivas imprimiu 
a necessidade de aperfeiço-
ar a imprescindível tarefa de 

auxiliar os gestores e os re-
presentantes do legislativo no 
controle da gestão municipal. 
Com esse propósito, no exer-
cício de 2020, a Secretaria 
de Contas Mensais do TCM 
de Goiás investiu na reali-
zação de estudos com o fim 
de subsidiar o debate sobre 
políticas públicas importan-
tes, tendo sempre como ho-
rizonte a conjuntura nacional 
e as inovações legislativas 
recentes, capazes de exercer 
grande impacto sobre os mu-
nicípios de Goiás.
   Desse modo, o Estudo sobre 
as Despesas Custeadas com 
Recursos Destinados à Edu-
cação permitiu levantar pon-
tos relevantes sobre como os 
gestores goianos aplicam os 
recursos destinados ao aten-
dimento da educação básica, 

especialmente diante da então 
expectativa de perpetuação do 
fundo. Vale lembrar que, em 
agosto de 2020, o FUNDEB tor-
nou-se permanente com a pro-
mulgação da PEC n° 26/2020.
   Também foram objeto de es-
tudo as receitas arrecadadas 
pelos municípios nos primeiros 
meses que sucederam a decre-
tação do estado de calamidade 
pública pelo governo federal, 
por meio do Decreto Legislativo 

nº 6/2020. Com o Estudo So-
bre as Receitas Municipais em 
Tempos de Covid-19, a SCMG 
realizou o levantamento das re-
ceitas registradas pelos municí-

pios, em 2020, possibilitando 
maior transparência ao impacto 
que a pandemia exerceu sobre 
os recursos disponíveis, com-
parando-os com o mesmo perí-
odo no exercício de 2019.
   Por fim, entre as realizações 
de 2020, a SCMG elaborou o 
Estudo Sobre o Imposto de 
Serviços de Qualquer Natureza 
– ISSQN, que sintetizou o le-
vantamento das receitas anga-
riadas com o referido imposto, 

nos exercícios de 2016 a 2019, 
considerando a edição da Lei 
Complementar n° 175/2020 e 
o seu potencial de ampliar a 
arrecadação municipal.

Também foram objeto de estudo as receitas 
arrecadadas pelos municípios nos primeiros 

meses que sucederam a decretação do estado 
de calamidade pública pelo governo federal

SECRETÁRIAS DO TCMGO

   O termo de Fomento de Do-
ação de 1200 cestas básicas 
para serem distribuídas às famí-
lias carentes atingidas pela Co-
vid-19, foi assinado no dia 22 de 
abril de 2020. A primeira dama 
do Estado e presidente de honra 
da Organização das Voluntárias 
de Goiás (OVG), Gracinha Caia-

do, esteve na sede do Tribunal 
e conversou, por meio de vide-
oconferência transmitida pelo 
canal do TCMGO no Youtube, 
com os conselheiros e agrade-
ceu pessoalmente ao presidente 
Joaquim de Castro pela doação. 
“Um ato de solidariedade que 
não tem preço”, frisou.

TCMGO doa 1200 cestas 
básicas à OVG
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   O TCMGO doou 21 com-
putadores para a campanha 
Solidariedade para Inclusão 
Digital (UFGID) realizada pela 
Reitoria da UFG. Para o con-
selheiro Fabrício Motta, rela-
tor do processo, a pandemia 
mostrou que a desigualdade 
também é realidade nas uni-

versidades públicas.
   O presidente do TCMGO, 
conselheiro Joaquim de Cas-
tro, participou do evento para 
distribuir os equipamentos ar-
recadados, realizado por meio 
de uma live no Instagram, no 
dia 21 de agosto de 2020, e 
elogiou a iniciativa da UFG, 

Campanha Solidariedade para Inclusão Digital

Desafios durante a pandemia
   Com a declaração pública de 
situação de pandemia em rela-
ção ao novo coronavírus, pela 
Organização Mundial da Saúde 
(OMS), medidas de distancia-
mento social têm sido adotadas 
por diversos estados brasileiros, 
o que implica a permanência de 
boa parte da população em suas 
residências, com a manutenção 
apenas das atividades relaciona-
das aos serviços essenciais.
   Com isso, observando a mu-
dança constante de cenários, 
o TCMGO necessitou adaptar a 
sua estrutura para vencer desa-
fios importantes na continuidade 
de serviços durante a pandemia.
   A Secretaria de Contas de Go-
verno, que auxilia as câmaras 
municipais no exercício do con-
trole externo da administração 
municipal, adaptou-se à nova 
forma de trabalho (home office), 
sem comprometer a qualidade 
e a produtividade dos trabalhos 
realizados. Os servidores se 
aperfeiçoaram para o desenvol-
vimento das atividades exercidas 
no Tribunal, além de participa-
rem de cursos de atualização.

TICKET
    Durante a pandemia, a as-
sistência ao Jurisdicionado 
não ficou comprometida. Fo-
ram respondidas as demandas 
encaminhadas via Ticket, com 
atendimento pelos meios de 
comunicação (e-mail, telefo-
ne). As Certidões passaram a 
ser solicitadas por esse meio 
e, da mesma forma, os despa-
chos com as informações para 
confecção das Certidões foram 
encaminhados à Presidência.
   Mais de 90% dos municípios 
foram parceiros para entrega 

dos balanços por meio do Ti-
cket, havendo um reduzido nú-
mero de inadimplência ou en-
trega fora do prazo.

CONTAS
   Em 2020, apesar da circuns-
tância atípica causada pela 
pandemia, foram analisados 
mais de 1500 processos de 
Relatório Resumido da Exe-
cução Orçamentária (RREO) 
e Relatório de Gestão Fiscal 
(RGF), por meio do Processo 
Eletrônico. Foram apreciados 
e receberam Certificados 196 

prestações de contas de go-
verno (balanços), referentes ao 
exercício de 2019. Os outros 
50 estão em fase de correção 
(controle de qualidade).
   Todos os balanços de 2018 
foram analisados e recebe-
ram Certificados pela Secre-
taria. Em todos os balanços 
entregues houve abertura de 
vista e foi solicitada a entre-
ga dos documentos exigidos 
pela Instrução Normativa nº 
008/2015.

SCG
    A Secretaria de Contas de 
Governo contribui e participa 
de projetos realizados pelo Tri-
bunal, tais como: Projeto Edu-
cação Não Pode Esperar, Pro-
jeto Educação Faz a Diferença, 
Projeto Integrar e o GAEPE-GO.
   Antes da suspensão das vi-
sitas em razão da pandemia da 
Covid-19, em março de 2020, 
foram visitados quatro municí-
pios Goianos, em cumprimen-
to ao Projeto de Acompanha-
mento do Plano Nacional de 
Educação (PNE).

SECRETÁRIAS DO TCMGO

de buscar uma forma de pro-
porcionar o retorno seguro 
às aulas neste “momento de 
incerteza”. O Reitor da UFG, 
professor Edward Madureira, 
agradeceu a “prontidão” do 
tribunal, valorizando a rapidez 
com que os equipamentos fo-
ram disponibilizados.
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Secretaria de Recursos alcançou em 2020 a tão sonhada meta 
de redução do estoque processual

SECRETÁRIAS DO TCMGO

   No ano de 2020, o Tribunal 
homenageou a Ministra do 
Superior Tribunal de Justiça 
(STJ), Laurita Hilário Vaz, a 
Juíza de Direito Patrícia Ma-
chado Carrijo, presidente da 
Associação dos Magistrados 
do Estado de Goiás (Asmego), 
a empresária Maria de Lourdes 
Salomão Barreto, proprietária 
do Restaurante Popular e a jor-

nalista Suelen Reis, apresenta-
dora e editora do Jornal Bom 
Dia Goiás, da TV Anhanguera. 
   O evento adotou a forma 
de um bate-papo descon-
traído sobre as histórias e 
memórias das homenagea-
das. A cantora Maria Eugê-
nia realizou uma bela apre-
sentação acompanhada pelo 
músico Luiz Chaffin.

Com o tema “As mulheres mudam o mundo”, o 
TCMGO comemorou o Dia Internacional da Mulher

Participaram da confraternização, conselheiros, procuradores, 
servidoras e convidadas homenageadas

A atribuição essencial da SR é a análise dos recursos e pedidos de revisão 
interpostos perante o Tribunal  

   Mesmo com toda situação atí-
pica enfrentada no ano de 2020, 
com a pandemia do novo coro-
navírus, atualmente a Secretaria 
consegue cumprir a Resolução 
Administrativa n° 49/2016, que 
estabelece prazos de referência 
para a deliberação e encaminha-
mento dos processos em trâmite 
no Tribunal, analisando tempes-
tivamente os recursos e pedidos 
de revisão, fato que não acontecia 

desde sua criação, em 2009.
   O trabalho conjunto dos técnicos, 
auditores e chefes proporciona be-
nefício salutar para o Tribunal, seus 
jurisdicionados e a sociedade em 
geral, no que tange à celeridade 
processual, tempestividade, efeti-
vidade e eficácia das decisões. 
   Comparativo do estoque pro-
cessual na Secretaria de Recur-
sos em 2019 e 2020, conforme 
gráficos abaixo:

  Os gráficos ilustram bem o es-
toque de processos na Secretaria. 
Entre janeiro a julho de 2019 a 
Secretaria possuía um estoque de 
processos que oscilava entre 500 
a 600 recursos para análise. O 
estoque começou seu declive em 
agosto de 2019, prosseguindo até 
o controle da situação em 2020. 
   “Houve tempo que o estoque 
de recursos na Secretaria era tão 
grande que processos ficavam 

mais de ano aguardando análise e 
isso nos incomodava muito, pois 
a demora na análise processual 
compromete sobremaneira a efi-
ciência e eficácia do trabalho de-
sempenhado pelo Tribunal”, afir-
ma a secretária Mônica Regina.
    A qualidade e agilidade na aná-
lise processual assegura o cum-
primento do comando constitu-
cional que estabelece a duração 
razoável do processo e garante a 
efetividade da atuação do contro-
le externo, dando respostas mais 
rápidas e eficazes aos anseios da 
sociedade. Por isso a redução do 
estoque recursal ocorrida durante 
o ano de 2020 é tão comemorada 
por toda a equipe da Secretaria e, 
de consequência, por todos os 
envolvidos (Tribunal, Jurisdicio-
nado, Sociedade).
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A sessão extraordinária foi re-
alizada no dia 11.3, no Plená-
rio do tribunal e contou com a 
participação de autoridades, 
conselheiros e servidores. O 
procurador-geral empossado, 

José Gustavo Athayde, dis-
se na ocasião: “herdo uma 
grande responsabilidade em 
suceder Regis Gonçalves Lei-
te. Nosso debate, MPC e Tri-
bunal é em torno de melhoria 

da nossa população, prevista 
em nossa constituição. Não 
podemos perder a nossa ca-
pacidade de nos indignar, 
para que a realidade possa 
ser mudada”.

José Gustavo Athayde é empossado novo 
procurador-geral do MPC perante o TCMGO

Secretaria de Fiscalização de Obras e Serviços de Engenharia 
mantém celeridade em tempos de isolamento social

   Além das atividades rotineiras 
que já eram suas atribuições 
(análise de editais publicados, 
auditorias de conformidade, au-
ditoria operacional, manifestação 
em denúncias/representações, 
reposta a consultas e informa-
ções), com o trabalho remoto, 
a Especializada procurou novas 
formas de atuação.
   A análise das licitações foi re-
forçada com a avaliação das pu-
blicações dos editais e dispensas 
de licitação nos sítios eletrônicos 
municipais e em seus respec-
tivos cadastros obrigatórios no 
COLARE-Licitações (ferramenta 
de recepção desses dados no 
TCMGO). Por meio do MESTRA 
(Mesa de Trabalho do Auditor -  
ambiente interno de trabalho dos 
auditores, de análise das informa-
ções recebidas via COLARE), as 
contratações foram também mo-
nitoradas e fomentaram levanta-
mentos direcionados às despesas 

relacionadas ao enfrentamento da 
Covid-19, daí resultando ações 
de controle específicas das con-
tratações mais relevantes.
   As auditorias, em consonân-
cia com a previsão inserida do 
Plano Anual de Fiscalização - 
PAF2020, priorizaram as ações 
de controle possíveis de serem 
realizadas remotamente, pro-

porcionando a continuidade dos 
trabalhos sem prejuízo da pro-
gramação estabelecida.
   Os contatos e atendimentos 
aos jurisdicionados continu-
aram a ser feitos, minorando 
ao máximo aqueles que eram 
comumente realizados presen-
cialmente e direcionando-os 
para o correio eletrônico, para 

os registros via Ticket (disponi-
bilizado no site do Tribunal) e, 
ainda, para o agendamento de 
videoconferências.
   Destaca-se, por fim, que foi 
fundamental a postura institu-
cional proativa, proporcionando, 
de forma célere, as ferramentas 
necessárias para a continuidade 
das atividades.

A SFOSEng é a unidade técnica responsável pela fiscalização das despesas 
relacionadas a obras e serviços de engenharia custeadas com recursos municipais 
no âmbito dos jurisdicionados do TCMGO 

SECRETÁRIAS DO TCMGO



TCM NOTÍCIAS|23

Garantindo a qualidade dos trabalhos, a Secretaria de Atos 
de Pessoal desenvolve ações remotamente

   A SAP, por iniciativa dos seus 
servidores, deflagrou, estrutu-
rou, gravou e ministrou cursos 
de capacitação direcionados 
aos jurisdicionados, em par-
ceria com a Escola de Contas, 
especialmente sobre a “Fixa-
ção de Subsídios de Agentes 

Políticos para a Legislatura 
2021/2024” e “Contratação 
Temporária de Agentes Públi-
cos no Contexto da Pandemia 
da Covid-19”. Também capa-
citou os servidores da unidade 
por meio do curso sobre “Au-
ditoria de Conformidade em 

Atos de Pessoal”.
   Conforme destacou o secre-
tário, Vinícius Santos, “a capa-
cidade dos servidores da SAP 
em se adaptarem às mudanças 
do regime de teletrabalho com-
pulsório imposto pela pande-
mia do coronavírus. Apesar 

das profundas alterações nas 
rotinas de trabalho e adoção de 
novas ferramentas tecnológi-
cas, a SAP conseguiu manter o 
engajamento dos servidores e 
aumento na produtividade, sem 
a perda na qualidade do traba-
lho desenvolvido”.

Servidores da SAP criam rôbo (bot) 
de teleatendimento por Whatsapp 
para auxiliar o jurisdicionado no 
direcionamento das suas demandas e 
solução das suas dúvidas, utilizando-
se de inteligência artificial por meio da 
plataforma Dialogflow do Google

Execução de 6 auditorias, 1 inspeção, 1 levantamento e 2 relatórios de produção de conhecimento (Relatórios Gerenciais de Despesa de 
Pessoal), todos por meio remoto. 

Levantamento sobre acumulação de cargos públicos em parceria com o Tribunal de Contas da União (TCU), com o cruzamento base de dados 
de vários Tribunais de Contas do Brasil. Foram analisados 7.471 indícios, dos quais 4.392 (67,32%) foram arquivados por serem falso positivo; 
além destes, em 947 (12,59%), não havia jurisdicionados do TCMGO. Por fim, 2.132 (20,09%) indícios permaneceram para esclarecimentos e 
seriam objeto de fiscalização futura.

Participação conjunta com a s Superintendência de Gestão Técnica (SGT) e de Informática (SINFO) na construção do Colare Pessoal e do sistema 
Mestra (Mesa de Trabalho do Auditor). Em 2020, o Colare Pessoal atingiu 137.232 envios, sendo que 97,154% dos municípios já enviaram algum 
tipo de dado.

Iniciativa e alimentação de wiki sobre o Colare Pessoal (website no qual utilizadores modificam colaborativamente o conteúdo), para que o jurisdi-
cionado seja orientado sobre como melhor preencher os dados na plataforma (https://www.tcmgo.tc.br/colare-pessoal/wiki/instrucoes-de-preen-
chimento/).

Participação ativa nos estudos para reformulação do manual de auditoria de conformidade do TCMGO em conjunto com a Secretaria de Licitações 
e Contratos e Secretaria de Engenharia.

Participação de servidores em diversas lives, palestras e gravação de cursos, especialmente: “Servidores em Tempo de Pandemia”, “Fiscalização da 
concessão de benefícios pelo TCMGO – Expoprev 2020”, “Modernização da Gestão de Recursos Humanos e o Colare Pessoal - Encontro Regional 
do TCMGO 2020”, “Curso de Formação para Controladores Internos – 2021”, e “Curso de Capacitação para Conselheiros Municipais 2020”.

Implantação do canal de atendimento por meio de Whatsapp Business (62) 3216-6262, para auxílio ao jurisdicionado no saneamento de dúvidas 
a respeito da gestão de pessoal, especialmente em razão do Colare Pessoal, de modo a mitigar a suspensão do atendimento presencial decor-
rente da pandemia do coronavírus. Já foram realizados aproximadamente 800 atendimentos por esse canal desde abril de 2020.

SECRETÁRIAS DO TCMGO
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TCMGO realiza Encontro Técnico de 
Transição de Mandatos 

   Saudando todos os presentes, 
remotamente, o presidente do 
TCM de Goiás e do CNPTC, Jo-
aquim de Castro, falou sobre a 
importância de orientar os ges-
tores nesta fase de transição da 
administração.
   O governador Ronaldo Caiado, 
que fez a palestra de abertura, 
reconheceu o trabalho realiza-
do pelo presidente do TCM de 
Goiás, por meio de seu corpo 
técnico, para auxiliar todos os 
prefeitos no cumprimento das 
obrigações da legislação. “Peço 
que o TCM de Goiás continue 
fazendo cursos e capacitações 
para orientar os gestores sobre 
a correta aplicação do dinheiro 
público e, assim, coibir qualquer 
desvio de procedimento antes 

mesmo que ele aconteça, para 
que os gestores não venham a 
sofrer consequências legais e 
para que o benefício chegue aos 
cidadãos dos 246 municípios do 
estado de Goiás”.
   Ainda em sua fala, Joaquim de 
Castro salientou que “a transição 
deve ser feita de forma harmô-
nica, com respeito e responsa-
bilidade, dando demonstração 
de cidadania, que é justamente 
cumprir o nosso dever, e quem 
ganha com isso é a sociedade”. 
   Também participaram da ce-
rimônia de abertura, dentre as 
autoridades, o procurador-ge-
ral de Justiça, Aylton Flávio Ve-
chi; o presidente da FGM, pre-
feito de Porteirão, José Cunha; 
e o diretor-superintendente do 

SEBRAE Goiás, Senhor Derly 
Cunha Fialho.
   Do TCMGO participaram o 
vice-presidente, Daniel Gou-
lart; os conselheiros Francisco 
Ramos, Valcenôr Braz e Sér-
gio Cardoso; os conselheiros-
-substitutos Flávio Luna e Irany 
Júnior. Do Ministério Público 
de Contas perante o TCMGO, o 
procurador-geral José Gustavo 
Athayde e o procurador Henri-
que Pandim.
   O TCMGO reafirmou sua par-
ceria com os municípios, com 
uma série de ações pedagógi-
cas, e anunciou que vai orien-
tar os gestores após a posse 
das novas equipes em 19 de 
janeiro de 2021, com o We-
binar “Os primeiros passos do 

novo gestor”.
   Após a abertura, aconteceu 
a primeira palestra do dia, de 
tema “Transição de Mandato e 
as Contas de Governo”, do se-
cretário de Contas de Governo, 
José Carlos Lucindo; mediou a 
palestra o chefe de gabinete da 
presidência, Rodrigo Zanzoni.
   Os trabalhos continuaram no 
período da tarde, com as pales-
tras do secretário de Licitações 
e Contratos do TCMGO, Vinícius 
Bernardes, que abordou “O pro-
cesso de transição de mandatos 
e gestão de contratos”.
   Na sequência, o Secretário 
de Atos de Pessoal, Vinícius 
Santos, ministrou a palestra 
“Transição de Mandatos e Atos 
de Pessoal”.

Encontro foi realizado dia 8 
de dezembro de 2020 com 
a participação de mais de 
500 inscritos


