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MENSAGEM DO PRESIDENTE
as ações e providências a serem realizadas, as
quais devem ser encaminhadas ao TCMGO,
sob pena de possível responsabilização aos
agentes públicos pelo não atendimento.
Busca-se, na transição de governo,
o repasse de informações e dados que
garantam a continuidade da administração,
respeitadas as condições mínimas que
mantenham as políticas públicas em ação,
que serão, a seu tempo, revistas pela nova
administração.
De forma complementar e reiterando
o compromisso do TCMGO em orientar
previamente os jurisdicionados sobre suas
obrigações legais, vinculadas à gestão
governamental do município, apresentamos
esta breve cartilha que tem por objetivo
orientar a transição de mandatos de forma
simples e clara, pautada na legislação vigente,
em que se destacam os principais pontos de
atenção para o pleno êxito desse momento.
Em tempo, parabenizamos os
governantes que encerram suas atividades
de governo em 2020 e que buscaram, no
decorrer de sua gestão, acompanhar as
orientações e determinações expedidas pelo
TCMGO no exercício do controle externo.
Aos prefeitos, vereadores e equipes que
iniciam no desafio da gestão governamental
do mandato 2021 – 2024 desejamos sucesso
na incessante busca do benefício social e da
maior qualidade de vida dos munícipes.
Contem sempre com o apoio, suporte
e estrutura do TCMGO para as atividades
da gestão governamental dos municípios
goianos.

A transição de governo no âmbito
municipal é momento único da democracia
brasileira. Requer a máxima atenção tanto
daqueles que encerram suas atividades de
governante, como também, daqueles que
iniciam seu mandato, conforme escolha
apurada nas urnas eleitorais.
Considerando a importância desse
momento e visando garantir a segurança
jurídica e social, a Constituição do Estado de
Goiás, no § 5º do art. 73, impôs a obrigação
de que seja composta Comissão de
Transição de Governos, com a participação
de servidores do controle interno, finanças
e administração, para que a continuidade
dos serviços públicos seja preservada, sem
prejuízo à sociedade.
Na mesma esteira da segurança e
orientação requeridas neste momento, o
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado
de Goiás – TCMGO – editou a Instrução
Normativa nº 06, de 17 de outubro de 2016,
recém atualizada pela Instrução Normativa nº
16, de 18 de novembro de 2020, reforçando
Cordial abraço,
a obrigação constitucional da criação da
referida comissão, devendo ser definidas as
Joaquim Alves de Castro Neto
atribuições de seus membros para nortear
Presidente do TCMGO
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1 - APRESENTAÇÃO
Esta publicação, instituída com o objetivo de subsidiar orientações e informações
primordiais aos agentes e gestores públicos que encerram ou iniciam seus mandatos,
por força das eleições municipais de 2020, se apresenta estruturado sob o seguinte
enfoque:
• Considerações gerais sobre a transição de mandato;
• Orientações sobre as contas de governo;
• Orientações sobre os atos de pessoal;
• Orientações sobre as licitações e contratos;
• Principais ilegalidades praticadas por ex-gestores, nas transições de governo; e
• Apresentação do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás.
Assim sendo, trazemos ao conhecimento do leitor uma gama de informações
estruturadas racionalmente em capítulos, facilitando-lhe o entendimento de como
proceder ou participar de uma transição de governo onde se privilegia a construção
de um novo mandato alicerçado em equipe de qualidade, no planejamento
governamental, e ainda em providências iniciais que certamente resultarão em êxito
nesta nova gestão.
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2 - CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE
A TRANSIÇÃO DE MANDATO
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Transição governamental é o processo pelo qual são estabelecidas condições
para que a gestão eleita tenha acesso a todos os dados e informações confiáveis,
com objetivo de propiciar o resguardo do patrimônio público e fornecer meios para
preservação da continuidade da atividade administrativa e prestação dos serviços
públicos, sobretudo aqueles essenciais à população como saúde, educação e
assistência social.
Para o pleno êxito da transição governamental, alguns princípios são norteadores
das ações, além daqueles estabelecidos no art. 37 da Constituição:
•
•
•
•
•
•

Colaboração entre o governo atual e o governo eleito;
Transparência da gestão pública;
Planejamento da ação governamental;
Continuidade dos serviços prestados à sociedade;
Supremacia do interesse público; e
Boa-fé e executoriedade dos atos administrativos.

Uma transição de governo eficiente/
responsável é capaz de fornecer todas
as informações necessárias ao novo
gestor para manutenção das atividades
da Administração Pública Municipal.
A omissão de informações sobre o funcionamento da máquina
administrativa pode ocasionar a descontinuidade da prestação de
serviços públicos, inclusive aqueles essenciais à população, como
saúde, educação, assistência social, limpeza urbana, e coleta de lixo,
por exemplo, impondo danos injustificáveis à coletividade.
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Importante destacar que a gestão em final de mandato deve disponibilizar à Equipe
de Transição (ou ao gestor eleito):
• todos os dados e documentos – relatórios fiscais, demonstrativos exigidos pela
Lei 4.320/1964 e pelo Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP,
além de outros julgados necessários;
• relação dos sistemas eletrônicos (softwares) utilizados, sejam eles próprios,
locados ou cedidos;
• cópias de segurança (backups) periódicas das respectivas bases de dados, sem
prejuízo de conferir acesso (perfil, login e senha) à Equipe de Transição (ou ao
gestor eleito);
• acesso aos contratos de locação, desenvolvimento, manutenção e operação
dos sistemas corporativos, para que seja possível, quando necessário, acionar
especialistas, desenvolvedores e demais responsáveis por estas ferramentas;
• relação contendo todos os setores e vínculos dos agentes operadores e agentes
fiscalizadores dos contratos de fornecimento e manutenção dos sistemas
corporativos à disposição da Administração Municipal;

O extravio de base de dados dos sistemas
corporativos utilizados pela Administração
Municipal pode vir a prejudicar:
a) A prestação de serviços públicos essenciais,
visto que armazenam cadastros e históricos de
usuários da rede pública de saúde, de alunos da
rede municipal, de beneficiários da assistência
social, bem como as fichas funcionais de servidores
do município; e
b) O regular pagamento de salários e proventos.
A Inobservância ao Princípio da Lealdade às Instituições constitui ato
de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992, art. 11).
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3 - ORIENTAÇÕES SOBRE AS
CONTAS DE GOVERNO
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A Instrução Normativa nº 006/16 alterada pela IN nº 016/20 TCMGO visa orientar sobre
a transição de governo, a fim de garantir a continuidade administrativa, a prestação
de contas, o interesse público e a observância dos ordenamentos jurídico, contábil,
orçamentário e financeiro.
É obrigação do atual Prefeito, conforme a IN nº 006/16, constituir a Comissão de
Transição dentro das seguintes premissas:
• Até dez dias após o resultado;
• Por meio de Ato Normativo;
• Três representantes do Prefeito atual (Controle Interno, Finanças e Administração);
• Três representantes do Prefeito eleito.
São obrigações do Prefeito Eleito, conforme a IN nº 006/16:
• Receber e emitir recibos dos levantamentos da Comissão de Transição;
• Publicar o Relatório da Comissão;
• Apresentar contas ou adotar medidas para resguardar o Patrimônio Público; e
• Fazer atualizações e cadastros nos órgãos competentes (TCM).

RESPONSABILIDADE DA COMISSÃO DE TRANSIÇÃO:
• Elaborar o Relatório Conclusivo;
• Elaborar Certidão;
• Encaminhar cópia:
Ao Controle Interno;
Ao Prefeito Atual;
Ao Prefeito Eleito.
O Prefeito responsável pelas Contas de Governo (contas anuais)
do último ano de mandato deverá apresentar cópia da certidão
mencionada no art. 5º da IN 006/16 somente quando da autuação
da referida prestação de contas no TCMGO.
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E SOBRE AS INFORMAÇÕES DA PANDEMIA COVID-19?
O Prefeito atual deverá passar todas as informações
relacionadas a situação de pandemia;
• O que foi feito;
• Os programas relacionados à pandemia;
• A situação em que o município se encontra no que
diz respeito à pandemia;
• Outros dados que julgar necessários ou que forem
solicitados.
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4 - ORIENTAÇÕES SOBRE
OS ATOS DE PESSOAL
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A transferência das informações e dados relativos aos atos de pessoal deverão
ser consubstanciadas nos seguintes documentos:
a) Relação dos servidores municipais, devendo conter:
• Nome;
• Lotação; cargo;
• Data e forma de ingresso;
• Remuneração;
• Regime jurídico (estatutário ou celetista);
• Indicação de envio ao Tribunal de Contas do ato de nomeação para efeito de
registro.
b) Legislação do Município:
- Lei Orgânica do Município;
- Leis Complementares à Lei Orgânica;
- Legislação referente à organização administrativa municipal; órgãos integrantes
da administração direta indireta; leis de criação dos fundos especiais; estatutos
desses órgãos;
- Leis de Organização do Quadro de Pessoal e legislação complementar, tais como:
Lei do Regime Jurídico; Estatuto dos Servidores Públicos do Município; Lei do
Plano de Cargos e Salários; Lei de Contratação Temporária e outras, se houver.
c) O atual Prefeito encaminhará à comissão de transição de governo, até 15 de
janeiro próximo, documentos e informações com posição em 31 de dezembro do
exercício findo que tratem sobre:
• Relação dos atos expedidos no período de 1° de julho a 31 de dezembro, que
importem na concessão de reajuste de vencimentos, ou em nomeação, admissão,
contratação ou exoneração de ofício, demissão, dispensa, transferência, designação,
readaptação ou supressão de vantagens de qualquer espécie do servidor público
estatutário ou não;
• Relação das folhas de pagamento dos servidores municipais a pagar (se houver),
indicando o mês de referência;
• Relação das contribuições previdenciárias e patronais a pagar (se houver),
indicando o mês de referência;
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• Relação dos atos expedidos no período de 1° de julho a 31 de dezembro, que
importem:
- concessão de reajuste de vencimentos;
- nomeação;
- admissão, contratação ou exoneração de ofício, demissão, dispensa,
transferência, designação, readaptação;
- supressão de vantagens de qualquer espécie;
• Relação das obrigações municipais de atos de pessoal pendentes de regularização
junto ao TCMGO:
- Documentos prontos para protocolo;
- Processos em andamento;
- Diligências;
- Recursos.

É IMPORTANTÍSSIMO QUE SEJA DISPONIBILIZADO:
A relação dos programas (softwares) utilizados pela
administração pública e respectivas senhas de acesso
referentes aos registros de pessoal, para que seja
preservada a continuidade de envios pelo COLARE
PESSOAL, em fase de implementação junto ao TCMGO.
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5 - ORIENTAÇÕES SOBRE AS
LICITAÇÕES E CONTRATOS
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No tocante às licitações e contratos administrativos, a comissão de transição
de governo deverá avaliar a possibilidade de prorrogação dos contratos de caráter
continuado em vigência ou a necessidade de deflagração de novos procedimentos
licitatórios, na forma da lei, em garantia da continuidade do serviço público.
O atual Prefeito encaminhará à comissão de transição de governo, no prazo de dez dias
após a sua constituição, documentos e informações que tratem sobre:
- relação dos procedimentos licitatórios arquivados no Controle Interno,
organizados numericamente, com especificação da modalidade, do objeto e do(s)
contratos(s) correspondente(s);
- relação dos contratos, consórcios, convênios, e outros ajustes congêneres em
vigor, organizados numericamente, com especificação do contratado, objeto,
prazo e valor, com detalhamento os valores já pagos e o saldo a pagar;

PARA FINS DE AVALIAÇÃO E ENQUADRAMENTO DA
CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS, DEVE-SE
OBSERVAR:
• Prestação dos serviços públicos deve ser contínua;
• Alcança todas as atividades administrativas;
• Interesse público incompatível com
descontinuidades e paralizações;
• Conexão com o Princípio da eficiência.
A obrigação de Licitar está prevista na CF/88:
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.
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PARA QUE LICITAR?
Para 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.

Situações de contratação sem licitação (EXCEÇÃO):
ATENÇÃO: Dispensa de Licitação X Inexigibilidade de Licitação.
• Dispensa – há possibilidade de competição:
- Licitação dispensada (art. 17, I e II) – não há liberdade em se querer licitar;
- Licitação dispensável (art. 24) o gestor pode realizar o procedimento.
• Inexigibilidade – não há possibilidade de competição.

Duração dos Contratos
Vigência é o período em que os contratos firmados produzem direitos e obrigações
para as partes contratantes.
Adstrita aos respectivos créditos orçamentários, em observância ao princípio da
anualidade do orçamento.
Lei 8.666/93 - art. 57, § 3º - É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado.
A vigência dos créditos orçamentários inicia-se em 1º de janeiro e finda em 31 de
dezembro de cada exercício financeiro, ou seja, coincide com a vigência do ano
civil. (art. 34 da Lei nº 4.320/64)
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SERVIÇOS CONTINUADOS (características) - Lei 8.666/93 art. 57, II.
- 60 meses + 12 meses
- Aqueles que não podem sofrer solução de continuidade sob pena de prejuízo de
continuidade sob pena de prejuízo à Administração Pública;
- Consubstanciam uma necessidade perene da Administração;
- As peculiaridades do caso concreto definem a continuidade.
Obs. : Boa prática administrativa – Edição de ato normativo indicando expressamente os serviços considerados contínuos.

A PRORROGAÇÃO CONTRATUAL É ADMITIDA:
• para projetos cujos produtos estejam contemplados
nas metas estabelecidas no Plano Plurianual, os quais
poderão ser prorrogados se houver interesse da
Administração e desde que isso tenha sido previsto
no ato convocatório;
• para prestação de serviços a serem executados
de forma contínua, que poderá ter a sua duração
prorrogada por iguais e sucessivos períodos com
vistas à obtenção de preços e condições mais
vantajosas para a Administração, limitada a sessenta
meses;
• para aluguel de equipamentos e à utilização de
programas de informática, podendo a duração
estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito)
meses após o início da vigência do contrato.
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6 - PRINCIPAIS ILEGALIDADES
PRATICADAS POR EX-GESTORES, NAS
TRANSIÇÕES DE GOVERNO
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Com a experiência vivenciada pelo TCMGO, nas diversas ocasiões das transições
governamentais em que acompanhou no exercício do Controle Externo,
relacionamos, no quadro a seguir, as principais ilegalidades e impropriedades
constatadas em anos anteriores, as quais resultaram em responsabilização aos
agentes que lhes deram causa.
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Caso tais fatos sejam constatados na transição governamental, devem ser
adotadas providências por parte dos responsáveis pela transição (Prefeito atual e
Prefeito eleito), seguindo as determinações contidas no Capítulo III – Das Providências
de Eventuais Dificuldades na Transição de Governo - da Instrução Normativa TCMGO
nº 006/2016 (anexa).

ANEXOS
links para acesso
INSTRUÇÃO NORMATIVA IN Nº 00006/2016
Dispõe sobre a adoção de providências necessárias à
transição de governo no âmbito da Administração
Pública Municipal, e dá outras providências.
LINK: https://www.tcmgo.tc.br/site/wp-content/uploads/2020/11/IN-006-16-Consolidada-ate-IN-016-20.pdf

ENDEREÇO WEB DO TCMGO
LINK: https://www.tcmgo.tc.br

ENDEREÇO WEB DO MPC-GO
LINK: https://www.tcmgo.tc.br/mpc

ENDEREÇO WEB DA ESCOLA DE CONTAS
LINK: https://www.tcmgo.tc.br/escolatcm

ENDEREÇO WEB DA CORREGEDORIA
LINK: https://www.tcmgo.tc.br/corregedoria/
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7 - CONHECENDO O TRIBUNAL DE CONTAS DOS
MUNICÍPIOS DO ESTADO DE GOIÁS
O TRIBUNAL
O Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás TCMGO foi criado no
governo de Irapuan Costa Júnior, pela Lei 8.338, de 18 de novembro de 1977, sob a
denominação de Conselho de Contas dos Municípios do Estado de Goiás.
É um órgão autônomo de origem Constitucional, integrante da estrutura
organizacional do Estado sem qualquer subordinação aos Poderes, exercendo o papel
de auxiliar as Câmaras Municipais no Controle Externo dos órgãos e entidades dos
246 Municípios do Estado, por meio da fiscalização contábil, financeira, orçamentária,
operacional e patrimonial.
De acordo com a Lei Orgânica Nº 15.958/07 e seu Regimento Interno, o Tribunal de
Contas dos Municípios do Estado de Goiás possui a seguinte estrutura organizacional
básica:
• Tribunal Pleno;
• Primeira e Segunda Câmaras;
• Presidência;
• Vice-Presidência;
• Corregedoria-Geral;
• Ouvidoria;
• Conselheiros;
• Conselheiros-Substitutos;
• Secretarias de Controle Externo;
• Ministério Público de Contas;
• Núcleo de Assessoramento Especial;
• Superintendências;
• Divisões;
• Setores.
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FISCALIZAÇÃO DOS JURISDICIONADOS
Para fins de operacionalização das ações fiscalizatórias de controle inerentes
à verificação da boa e regular aplicação dos recursos públicos, o TCMGO efetua a
distribuição dos Municípios em 6 (seis) regiões com seu respectivo Conselheiro
Diretor, alternados anualmente mediante Decisão Normativa. Para o exercício de 2021,
a distribuição dos fiscalizados se apresenta da seguinte forma:
• 1ª Região: Cons. Sérgio Antônio Cardoso de Queiroz
• 2ª Região: Cons. Nilo Resende
• 3ª Região: Cons. Valcenôr Braz de Queiroz
• 4ª Região: Cons. Fabrício Macedo Motta
• 5ª Região: Cons. Daniel Goulart
• 6ª Região: Cons. Francisco Ramos
OBS: Quadro contendo os municípios de cada região encontra-se no anexo desta
publicação.

COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL PLENO
O Tribunal Pleno é composto por 7 (sete) Conselheiros, quatro escolhidos pela
Assembleia Legislativa e 3 (três) pelo Governador do Estado, com aprovação da
Assembleia, sendo dois alternadamente indicados pelo Tribunal dentre Conselheiros
Substitutos e Membros do Ministério Público de Contas junto ao Tribunal.
Além dos Conselheiros, o Tribunal conta com a participação de três Auditores,
também denominados Conselheiros Substitutos, nomeados após aprovação em
concurso público de provas e títulos que, além de atuarem como relatores de processos,
são convocados para substituir os Conselheiros por ocasião de férias, licenças e outros
afastamentos legais.
O Tribunal Pleno também conta com a participação do Procurador Geral de Contas,
representante do Ministério Público de Contas, dotado de autonomia e independência
funcional, com a finalidade principal de promover a defesa da ordem jurídica.
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FUNCIONAMENTO DO TRIBUNAL PLENO
As sessões do Tribunal Pleno são classificadas como ordinárias, extraordinárias,
técnico-administrativas e especiais e somente poderão ser abertas, exceto as especiais,
para as quais não há exigência de quorum, com a presença de quatro Conselheiros ou
Conselheiros Substitutos regularmente convocados, excluído o Presidente.
O Tribunal Pleno se reunirá ordinariamente durante o ano civil, às quartas feiras,
exceto nos períodos das férias coletivas nos meses de janeiro e julho, bem como no
recesso de 22 de dezembro a 06 de janeiro, e, extraordinariamente, sempre que se fizer
necessário.
As matérias de competência privativa do Tribunal Pleno estão previstas no
artigo 9º do Regimento Interno do TCMGO, dentre as quais destacamos: emissão de
parecer prévio sobre as contas de governo prestadas anualmente pelos Chefes do
Poder Executivo dos Municípios; decidir sobre denúncia e representação, realização de
auditoria e inspeção complexa nos Municípios, medidas cautelares e recursos em geral.

Presidente
Joaquim de Castro
Procurador

Secretário

Cons. Sérgio Cardoso

Cons. Fabrício Motta

Cons. Valcenôr Braz

C.S. Vasco Jambo

Cons. Daniel Goulart
Cons. Nilo Resende
Cons. Francisco Ramos

C.S. Maurício Azevedo
TRIBUNAL
PLENO
Composição em 2020

OBS: Cons. = Conselheiro Titular
C.S. = Conselheiro Substituto
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COMPOSIÇÃO DAS CÂMARAS
A Primeira e Segunda Câmaras serão compostas por 03 (três) Membros
(Conselheiros Titulares), incluído o seu Presidente, além da participação de Conselheiros
Substitutos e presença obrigatória de um membro do Ministério Público de Contas. Ato
normativo do Tribunal regulamentará, anualmente, a composição das Câmaras.

FUNCIONAMENTO DAS CÂMARAS
As Câmaras são presididas, respectivamente, pelo Vice-Presidente do Tribunal e
pelo Conselheiro mais antigo no exercício do cargo, designados pelo Presidente, na
mesma sessão de eleição dos dirigentes do Tribunal.
Na hipótese do Vice-Presidente suceder o Presidente do Tribunal, assumirá a
Presidência da Primeira Câmara o Conselheiro mais antigo no exercício do cargo, entre
os que dela fizerem parte. O Presidente de cada Câmara será substituído, em suas
ausências e impedimentos, pelo Conselheiro mais antigo no exercício do cargo, entre
os que dela fizerem parte.
As sessões ordinárias da Primeira Câmara realizar-se-ão às terças-feiras, com início
às 14h30min (quatorze horas e trinta minutos) e as sessões ordinárias da Segunda
Câmara realizar-se-ão às quintas-feiras, com início às 9h (nove horas). As Câmaras se
reunirão durante todo o ano civil, exceto nos períodos das férias coletivas nos meses de
janeiro e julho, bem como no recesso de 22 de dezembro a 06 de janeiro.
As matérias de competência privativa das Câmaras estão previstas no artigo 22
do Regimento Interno do TCMGO, dentre as quais destacamos: julgamento das contas
de gestores e administradores municipais; registro da legalidade dos atos de admissão
de pessoal, aposentadorias e pensões; legalidade de licitações e procedimentos de
inexigibilidade e dispensa, bem como dos contratos deles decorrentes, etc.
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O MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS JUNTO
AO TCMGO (MPC)
O Ministério Público de Contas é instituição permanente, essencial à atividade de
Controle Externo da administração pública, com atuação junto ao Tribunal de Contas dos
Municípios do Estado de Goiás, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime
democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis e da fiel observância da
Constituição e das leis, nos moldes fixados pelo artigo 130 da Constituição Federal e
disposições constantes da Lei n. 15.958, de 18 de janeiro de 2007.
São princípios institucionais do Ministério Público de Contas: a unidade, a indivisibilidade
e a independência funcional, nos moldes da Constituição Federal, Constituição Estadual
e Lei Orgânica do Ministério Público Estadual.
Compõe-se de 04 (quatro) Procuradores de Contas, nomeados pelo Governador
do Estado, entre brasileiros, bacharéis em Direito, aprovados em concurso público
de provas e títulos, realizado e homologado pelo Tribunal, observada a ordem de
classificação.
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ATRIBUIÇÕES DO MPC
I – 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;
II – comparecer às sessões do Tribunal e dizer de direito, verbalmente ou por escrito,
em todos os assuntos sujeitos à decisão do Tribunal, sendo obrigatória sua audiência nos
processos de tomada ou prestação de contas, denúncias e representações, auditorias e
inspeções, assim como nos concernentes aos atos de admissão de pessoal, contratos,
convênios e concessões de aposentadorias e pensões;
III – interpor os recursos permitidos em lei;
IV – promover junto à Procuradoria-Geral da Justiça e Procuradoria Geral do Estado,
as medidas previstas neste Regimento, remetendo-lhes a documentação e instruções
necessárias;
V – requisitar informações, documentos e processos juntos às autoridades
municipais, bem como dos órgãos e entidades da administração direta e indireta;
VI – requerer, em sessão, a vista de autos em mesa, ficando a discussão da matéria
suspensa até seu pronunciamento, na forma prevista no Regimento Interno do Tribunal;
VII – gozar de imunidade pelas opiniões que externar ou pelo teor de suas
manifestações processuais ou procedimentais, nos moldes de sua independência
funcional;
VIII – requerer ao Relator, antes de emitir seu parecer, qualquer providência
X – ter nova oitiva nos expedientes sujeitos à sua análise caso tenham sido
juntados novos documentos, alegações ou instruções processuais;
XI – elaborar normas regulamentares internas;
XII – tomar assento, nas sessões do Tribunal, à direita do Presidente do Tribunal ou
da Câmara;
XIII – ter acesso a todos os documentos, registros ou dados, inclusive eletrônicos,
relativos à atividade de Controle Externo do Tribunal de Contas ou daquele realizado
pela administração pública;
XIV – representar a outros órgãos ministeriais ou entidades responsáveis pela
apuração ou adoção de medidas administrativas ou judiciais, encaminhando cópia das
peças necessárias a este fim;
XV – ter ciência das decisões judiciais definitivas ou liminares comunicadas ao
Tribunal de Contas que interfiram no exame ou na execução das deliberações das
Câmaras ou do Plenário, referentes aos feitos de sua atribuição;
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XVI – exercer outras funções que lhe forem conferidas desde que compatíveis com
sua finalidade.
Cabe destacar ainda, sobre o MPC, que:
• Nos processos em que deva intervir, a falta de manifestação do Ministério Público
implica em nulidade absoluta do processo a partir do momento em que deveria ter–se
pronunciado; e
• A manifestação posterior do Ministério Público sana a nulidade do processo, se ocorrer
antes da decisão definitiva de mérito do Tribunal, nas hipóteses em que expressamente
anuir aos atos praticados anteriormente ao seu pronunciamento.
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ESCOLA DE CONTAS
A Escola de Contas é uma escola de governo, do Tribunal de Contas dos Municípios
do Estado de Goiás – TCMGO, que oferece capacitação e aperfeiçoamento em
Administração Pública a agentes políticos municipais, servidores públicos municipais,
servidores públicos e membros do TCMGO, servidores públicos de instituições parceiras
e sociedade organizada.
As ações educacionais são instrumentalizadas por meio de treinamentos pontuais,
em geral de curta duração, encontros técnicos, em turmas abertas e fechadas, nas
modalidades à distância ou presencial.
Os cursos realizados pela Escola de Contas do TCMGO são direcionados para:
• membros e servidores da Corte de Contas;
• agentes políticos (Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores), gestores municipais e
servidores públicos municipais;
• controladores sociais (saúde, educação, assistência social e criança e adolescente).
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AÇÕES EDUCACIONAIS
As ações educacionais são agrupadas por objetivos e público-alvo comuns em
programas educacionais conforme apresentados a seguir:
1. Programa de Aperfeiçoamento da Gestão Pública: Este programa tem como alvo
os servidores públicos municipais com o objetivo de apresentar práticas fundamentadas
para a melhoria dos atos da gestão pública bem como a aplicação e operacionalização
de normas, procedimentos e sistemas do Tribunal, da correta instrução e tramitação
de processos, e a maior efetividade da gestão dos recursos públicos. Algumas ações
realizadas:
• Encontros Técnicos Regionais;
• Formação de Controladores Internos;
• Orientações Básicas da Administração de Pessoal - Foco no RH;
• Elaboração de Editais de Licitação de Obras e Serviços de Engenharia;
• Contratação de serviços advocatícios e contábeis;
• Lei complementar 147/14;
• PPA, LDO e LOA;
• Capacitação dos Secretários de Saúde: Prestação de Contas da Saúde;
• Limpeza Urbana.
2. Programa de Auxílio ao Legislativo: Este programa destina-se aos Vereadores
e Assessores Parlamentares com o objetivo de executar ações que auxiliem o julgamento
das contas dos gestores municipais. Algumas ações que são realizadas com esse foco:
• Análise das Contas Municipais;
• Diárias e Revisão Anual (Orientações Gerais);
• TCM e Legislativo Municipal;
• Encontros Regionais: Oficinas sobre os Subsídios, Recolhimento Previdenciário e
Base de Cálculo.
3. Programa de Ampliação da Atuação do Controle Social: Este programa
destina-se aos Controladores Sociais com o objetivo de proporcionar informações e
orientações sobre as formas e mecanismos de controle das ações do governo, o direito à
informação, e as prerrogativas que permitam aos cidadãos participar da gestão pública,
de modo a contribuir para a correta aplicação do dinheiro público.
Alguns cursos desenvolvidos são:
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• Capacitação de Conselheiros de Saúde: Avaliação das Contas do Fundo Municipal
de Saúde;
• Capacitação de Conselheiros Municipais;
• TCM Portas Abertas (apresentação do TCMGO à sociedade).
4. Programa de Aprimoramento Estratégico dos Membros da Corte de
Contas: possibilita o acesso a novas informações e o intercâmbio de ideias. As ações
de capacitação são realizadas por meio de Congresso de Controle Externo, Encontros
Técnicos dos Tribunais de Contas, dentre outros.
5. Programa de Formação Inicial e Continuada para Servidores do TCMGO:
proporciona o constante desenvolvimento especializado do servidor do TCMGO. São
realizados cursos de aprimoramento em auditoria, contabilidade, direito, estatística e
matemática, linguística, tecnologia da informação, administração pública.
6. Programa de Inovação e Ampliação dos Conhecimentos para Servidores
do TCMGO: amplia os conhecimentos dos servidores proporcionando a inovação dos
trabalhos realizados no TCMGO. São desenvolvidos seminários, congressos, fóruns e
apresentações de trabalhos científicos.

INSCRIÇÕES E CERTIFICADOS
As inscrições são realizadas pelo Sistema Sophos, sistema de gestão educacional
da Escola de Contas, disponível no endereço eletrônico:
http://tcm.go.gov.br/sophos/

Portal da Escola de Contas: http://www.tcm.go.gov.br/escolatcm
E-mail: escola@tcm.go.gov.br
Telefone: (62) 3216-6204
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