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INSTRUÇÃO NORMATIVA IN – TCMGO Nº 006 / 2021 
 
 

Dispõe sobre os prazos para o envio 
eletrônico dos dados do Movimento 
Contábil dos meses de janeiro, 
fevereiro, março, abril e maio de 2021 
ao Tribunal de Contas dos Municípios 
do Estado de Goiás (TCMGO). 

 
 

O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DE 

GOIÁS (TCMGO), no uso de suas atribuições legais e regimentais, com 

fundamento no artigo 80 da Constituição Estadual, no art. 3º da Lei Estadual nº 

15.958, de 18 de janeiro de 2007 (Lei Orgânica do TCMGO), e no art. 3º do 

Regimento Interno do TCMGO, e 

Considerando que no exercício de 2021 o envio dos dados do 

Movimento Contábil Mensal voltou a ser vinculado ao envio das folhas de 

pagamento, assim como ocorreu até o exercício de 2019; 

Considerando que neste exercício o envio dos dados do Movimento 

Contábil Mensal também passou a ser vinculado ao envio das informações 

referentes às contratações; 

Considerando que foi realizada reunião no dia 11 de maio de 2021 

estando presentes representantes de escritórios de contabilidade e de empresas 

fornecedoras de sistemas de gestão, que trabalham com os municípios 

jurisdicionados deste Tribunal; 

Considerando que nessa reunião foi relatada a dificuldade ainda 

encontrada por boa parte dos municípios goianos para realizar o envio ao Sistema 

Colare dos dados das Contratações e das Folhas de Pagamento; 
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Considerando que o inciso XIV do artigo 1º da Lei Estadual nº 

15.958/2007 confere a este Tribunal a competência para editar atos 

administrativos de conteúdo normativo e de caráter geral, na esfera de suas 

atribuições, para o completo desempenho do controle externo, os quais deverão 

ser obedecidos pelos entes fiscalizados, sob pena de responsabilidade; 

Considerando a manifestação da Assessoria Jurídica da 

Presidência, nos termos do Parecer Jur nº 181/2021, e 

Considerando os documentos integrantes dos autos nº 05059/2021, 

 

RESOLVE:  

 

Art. 1º  O envio ao Tribunal de Contas Dos Municípios do Estado de 

Goiás (TCMGO) dos dados do Movimento Contábil Mensal, de que tratam os 

artigos 6º e 7º da Instrução Normativa INTCMGO nº 09/2015, de 9 de dezembro 

de 2015, poderá ser feito, em caráter excepcional, sem que haja a aplicação da 

multa prevista no art. 15 da IN nº 09/2015, até as datas indicadas a seguir: 

I – os dados referentes ao mês de janeiro de 2021 poderão ser 

enviados até 9 de julho de 2021; 

II – os dados referentes aos meses de fevereiro e março de 2021 

poderão ser enviados até 16 de julho de 2021; 

III – os dados referentes aos meses de abril e maio de 2021 poderão 

ser enviados até 23 de julho de 2021, e 

IV – os dados dos demais meses seguirão os prazos originais 

estabelecidos na IN nº 09/2015. 
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Art. 2º  Incumbe à Presidência do TCMGO enviar cópia da presente 

Instrução a todos os municípios, via e-mail marketing, e aos setores técnicos do 

Tribunal divulgá-la no site oficial do Órgão. 

Art. 3º  Esta Instrução entra em vigor na data de sua publicação. 
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Fls. 

PROCESSO Nº: 05059/2021 

ÓRGÃO:  TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO 

DE GOIÁS (TCMGO) 

ASSUNTO: MINUTA DE INSTRUÇÃO NORMATIVA — DISPÕE SOBRE 

OS PRAZOS PARA O ENVIO ELETRÔNICO DOS DADOS 

DO MOVIMENTO CONTÁBIL DOS MESES DE JANEIRO, 

FEVEREIRO, MARÇO, ABRIL E MAIO DE 2021 AO 

TCMGO. 

 

 

 

 

DESPACHO Nº __________/2021 – Distribuam-se os autos ao 

Conselheiro _____________________________________, a quem nomeio para 

o ofício de Relator, tendo em vista o teor do presente processo e com fundamento 

no inciso II do art. 145 do Regimento Interno deste Tribunal. 

 

 

 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS 

MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, aos ____ dias do mês de 

_______________________ de 2021. 

 

 

 

Cons. Joaquim Alves de Castro Neto 
Presidente 

 


