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COMUNICADO OFICIAL Nº 001/2021 

 

ASSUNTO:  Prorrogação, em caráter excepcional, de prazo para Prestação de 

Contas Contábil (janeiro/21 a junho/21) e Pessoal (janeiro/21 a julho/21). 

 

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 

Na data de publicação deste Comunicado, 77,6% das Câmaras 

Municipais (Poder Legislativo) e 51,2% das Prefeituras (Poder Executivo) 

protocolaram/entregaram eletronicamente no Sistema Colare os dados das Folhas 

de Pagamento, conforme Instrução Normativa nº 010/2019, deste Tribunal de 

Contas (TCMGO), o que ratifica a estabilidade do referido Sistema para a recepção 

das prestações de contas mensais dos jurisdicionados. 

Entretanto, em razão de problemas administrativos e operacionais no 

âmbito dos municípios, a Federação Goiana dos Municípios (FGM) e a Associação 

Goiana dos Municípios (AGM) formalizaram pedidos para que fossem prorrogados 

os prazos preconizados na IN nº 10/2019, relativamente aos dados da Folha de 

Pagamento, que devem ser enviados pelo Sistema Colare Pessoal (Ofícios nº 

180/2021 e nº 041/2021, respectivamente, ambos de 7/7/2021).  

Destaca-se que a entrega dos dados do Movimento Contábil Mensal, 

nos moldes e prazos definidos nas Instruções Normativas nº 09/2015 e nº 06/2021, 

respectivamente, deve ser feita obrigatoriamente de forma conjunta com os dados 

referentes à Folha de Pagamento, via Sistema Colare Pessoal. 

Diante das situações narradas, a equipe técnica do TCMGO, em 

reuniões e atendimentos realizados com os jurisdicionados e seus representantes, 

observou que no decorrer do 1º semestre de 2021 ainda persistiram algumas 

dificuldades quanto à organização e planejamento administrativo dos municípios 

para o fiel e tempestivo cumprimento dos ditames das Normativas mencionadas. 
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Ante o exposto, o Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios do 

Estado de Goiás (TCMGO), no uso de suas atribuições institucionais, COMUNICA 

que, em caráter excepcional, o envio dos dados do Movimento Contábil 

Mensal, referentes aos meses de janeiro a junho de 2021, de que tratam os artigos 

6º e 7º da Instrução Normativa IN TCMGO nº 09/2015, e dos dados da Folha de 

Pagamento, referentes aos meses de janeiro a julho de 2021, de que trata a IN 

TCMGO nº 10/2019, poderá ser realizado até o dia 31 de agosto de 2021, sem 

que haja a aplicação da multa prevista nas respectivas normas. 

Goiânia, 8 de julho de 2021. 

 

 

Conselheiro Joaquim Alves de Castro Neto 
Presidente 


