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•ESTADO DE GOIÁS
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

GABINETE

Oficio nO1.398/2013-CGE/GAB.
Goiânia,); de julho de 2013.

Ao Exmo. Sr.

Dep. Fed. THIAGO MELLO PEIXOTO DA SILVEIRA

Secretário de Estado da Educação

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Senhor Secretário,

o Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) emitiu Parecer Prévio sobre as
Contas do Governador relativas ao Exercício de 2012, no qual expediu recomendações a

serem adotadas pelo Governo do Estado de Goiás.

Portanto, encaminhamos a V. Exa. cópia desse documento, anexa, onde está

destacada a recomendação do TCE que é de competência dessa Secretaria, conforme

transcrito a seguir:

Recomendações

Ao Governo do Estadode Goiás

[...]

3) Dar pleno cumprimento ao art. 24 da Lei n° 11.494/2007,e ao 9 2°, art. 4°, da Lei
Estadual n° 16.071/2007, qual seja designar os membros do Conselho de

Acompanhamento, Controle Social e Fiscalização do Fundo de Manutenção e

Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionaisda

Educação - CONFUNDEB;

Solicitamos a V. Exa. a adoção de providências pertinentes a Secretaria de

Estado da Educação para o atendimento das observações apresentadas por aquela Egrégia



Corte de Contas.

Ressaltamos, ainda, que informações adicionais relacionadas a esse tema

podem ser obtidas no Relatório sobre as Contas do Governador do Estado de Goiás,

disponível no sítio do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, no endereço:

http://www.tce.go.gov.br/downloads/webarquivos.aspx?cid=2527.

Cordialmente,

Controladoria-GeraI do Estado, Rua 82 nO400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul
CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62)3201-5362



ESTADO DE GOIÁS
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

GABINETE

Oficio n° 1.610/2013-CGE/GAB.
Goiânia, 4 de setembro de 2013.

A Sua Excelência o Senhor

MARCONl FERREIRA PERILLO JÚNIOR

Governador do Estado de Goiás

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Recomendação do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Excelentíssimo Senhor Governador,

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE), em seu Parecer Prévio

sobre as Contas do Governador relativas ao Exercício de 2012, expediu recomendações a

serem adotadas pelo Governo do Estado de Goiás.

2. Em face disso, esta Controladoria-Geral do Estado, por meio do Oficio nO

1.398/2013-CGElGAB, de 2 de julho de 2013, cópia anexa, enviou à Secretaria de Estado

da Educação cópia desse Parecer, solicitando àquela Pasta que tomasse medidas para

atender à seguinte recomendação do TCE:

Recomendações

AO Governo do Estado de Goiás

3J Dar pleno cumprimento ao art. 24 da Lei n° 11.494/2007. e 00 ~ 2". arl. 4", do lei

Estadual n. 16.071/2007. qual seja designar os membros do Conselho de

AcompantlOmento, Controle Social e Fiscanroçoo do Fundo de Manulenção e

DesenvOlvimento do Educação 86sica e de Valorização dos Profissionaisdo

Educação - CONFUNDE8;

Controladoria-GeraI do Estado, Rua 82 nO 400 _ Palâdo Pedro Ludovi
CEP; 74088-900 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3

elaine/apd/cge.



a Lei Estadual n° 16.071107, cópias anexas.

4. Transcrevemos, ainda, a seguir o trecho do item 1.5.2.3 (cópia anexa) do

Relatório do TCE sobre as Contas do Governador. que trata do Conselho Estadual do

Fundeb e que fundamentou essa recomendação:

o Decreto Estadual n° 6.977. de 03 de Setembro de 2OC:R. restabelece o

Confundeb no âmbito do Estodo de Goiós. no entonto, esta unidade técnica

constatou que o última designoçOo de pessoal poro compor o conselho

ocorreu por meio do Decreto do dia 27 de Julho de 2010. publicado no Diário

OfieJoI/GO n° 20,912 no dia 02 de agosto de 2010, por um periodo de 02 [doisl

anos. portanto, desde meados do ellerddo de 2012 o conselho não funciono

por folia de pessoal.

5. Solicitamos, portanto, a atenção especial de Vossa Excelência em

determinar à Secretaria de Estado da Educação e à Secretaria de Estado da Casa Civil

providências para que sejam designados os membros do CONFUNDEB, possibilitando o

atendimento a essa recomendação daquela Egrégia Corte de Contas, de forma a evitar

ressalvas nas Contas de Governo do Exercício de 2013.

Colocamo~nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem

necessários.

Cordialmente,

,

ControladoriB.Geral do Estado, Rua 82n" 400 - Palâào Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Selor Sul
CE?: 74088-9OJ - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5377



I
SECRETAllIA DE ESTADO

DAEDUCAçAo

/2013- GAB/SEE

G<Jiània, J9 de setembro de 2013.

Ao Senhor

José Carlos Siqueira
Secretário de Estado-Chefe

Controladoria - Geral do Estado
Goiânia-Goiás

Assunto, Resposta ao Ofício 1.61O!2013-CGElGAB

Senhor Se<:retário de Estado-Chefe,

Encaminhamos a Vossa Excelência, anexa, CÓpia do Diário Oficial n"

21.607, de 13 de junho de 2013, o qual publicou o Decreto de 10 de junho de 2013

designando os membros do Conselho Estadual do FUNDEB,

Atenciosamente,

/ {

Thiago Mello Peixoto da Silveira

Secretário de Estado da Educação

Secretaria da Educação do E~tado de Goiãs
Supenntcndência de Gestão, P1anejamenw e finanças

Av. AnhanRuera, n," 7171 _ SelOr Oeste. Goiãnia _ 00. CEP, 74110_010
Fone I Fax: 106213201 3030
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•ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

GABINETE

Oficio nO1.397/2013-CGE/GAB.
Goiânia, :J, de julho de 2013.

Ao Exmo. Sr.

FRANCISCO TAVEIRA NETO

Presidente do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goi~s

Senhor Presidente,

o Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) emitiu Parecer Prévio sobre as

Contas do Governador relativas ao Exercício de 2012, no qual expediu recomendações a

serem adotadas pelo Governo do Estado de Goiás.

Portanto, encaminhamos a V. Exa. cópia desse documento, anexa, onde está

destacada a recomendação do TCE que é de competência dessa Autarquia, conforme

transcrito a seguir:

Recomendações

Ao Governo do Estadode Goiás

[...]

11)Promover estudos específicos no sentido de verificar a possibilidade de, no

cálculo da Receita Corrente líquida, deduzir as despesas do IPASGO

vinculadas à prestação de serviçosde saúde a ele atribuidos;

Solicitamos a V. Exa. a adoção de providências pertinentes ao Instituto de

Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás para o atendimento das observações

apresentadas por aquela Egrégia Corte de Contas.

era,4do Estado, Rua 82no 400 - Paládo Pedro Ludovico Teixeira, 30 andar, Setor Sul

<@Ep:74015-908 - GOiânia - GOIás - Fone: (Oxx62)3201-5362



Ressaltamos, ainda, que informações adicionais relacionadas a esse tema

podem ser obtidas no Relatório sobre as Contas do Governador do Estado de Goiás,

disponível no sítio do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, no endereço:

http://www.tce.go.gov.br/downloads/webarguivos.aspx?cid=2527.

Cordialmente,

~JOS' C. OS SIQUEIRA

Se 10 de Estado-Chefe

~

.Adauto Barbosa júnior
// Subd'lete da ControladOria-

J GereI do Estado de GOiás
Pnrtaria nD 59111-CGE!GAF.!

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 n° 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul

CEPo74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62)3201c5362



•ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

GABINETE

Ofício n° 2.905/20 13-CGE/GAB.

Goiânia, \1.. de dezembro de 2013.

Ao Exmo. Sr.

FRANCISCO TAVEIRA NETO

Presidente do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Senhor Presidente,

Esta Controladoria-Geral do Estado, por melO do Ofício nO 1.397/2013-

CGE/GAB, de 2 de julho de 2013, cópia anexa, informou essa Entidade sobre as

recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) no Parecer

prévio sobre as Contas do Governador relativas ao Exercício de 2012.

2. Naquele expediente, esta Controladoria-Geral do Estado destacou a

observação apresentada por aquela Egrégia Corte de Contas que era de competência dessa

Entidade e solicitou a adoção de providências pertinentes para seu atendimento.

3. Solicitamos, portanto, o encaminhamento a esta Controladoria-Geral do

Estado, até dia 14 de fevereiro de 2014, de informações sobre as medidas adotadas por

essa Unidade em atenção à prescrição do TCE.

4. Ressaltamos, ainda, que tais informações serão incluídas no Relatório que

elainej apdj cge.

acompanha a Prestação de Contas Anual do Governador referente ao Exercício de 2013, o

qual será encaminhado ao TCE e à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.

Para facilitar os trabalhos de consolidação desse Relatório, solicitamos que

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 n° 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul

CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62)3201-5362
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essas informações sejam encaminhadas a esta Controladoria-Geral do Estado em melO

fisico, via oficio, e também em meio eletrônico, por CD ou para o endereço de e-mail:

elaine- faos@cge.go.gov.br.

Cordialmente,

OS SIQUEIRA

Adauto Barbosa .Júnior
Sub-Chefe da COntroladoria-Ger.1 dO

estado em SubstitUlçào Legal ~
lei n017.257j2011 (art.8,9 2°)

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 n° 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul

CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62)3201-5362



t
ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

GABINETE

Oficio nO1.397/20I3-CGE/GAB.
Goiânia, 2> dejulho de 2013.

Ao Exmo. Sr.

FRANCISCOTAVEIRANETO

Presidente do Instituto de Assistênciados ServidoresPúblicos do Estado de Goiás

74.000-000Goiânia - Goiás.

Assunto: Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goi~s

Senhor Presidente,

o Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) emitiu Parecer Prévio sobre as

Contas do Governador relativas ao Exercício de 2012, no qual expediu recomendações a

serem adotadas pelo Governo do Estado de Goiás.

Portanto, encaminhamos a V. Exa. cópia desse documento, anexa, onde está

destacada a recomendação do TCE que é de competência dessa Autarquia, conforme

transcrito a seguir:

Recomendações

Ao Governo do Estadode Goiás

(...]

11J Promover estudos específicos no sentido de verificar a possibilidade de, no

cálculo da Receita Corrente líquida, deduzir as despesas do IPASGO

vinculadas à prestação de serviçosde saúde a ele atribuídos;

Solicitamos a V. Exa. a adoção de providências pertinentes ao Instituto de

Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás para o atendimento das observações

apresentadas por aquela Egrégia Corte de Contas.



Ressaltamos, ainda, que infonnações adicionais relacionadas a esse tema

podem ser obtidas no Relatório sobre as Contas do Governador do Estado de Goiás,

disponível no sítio do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, no endereço:

http://www.tce.go.gov.br/downloads/webarguivos.aspx?cid=2527.

-,
!

Cordialmente,

~JOs' C

Se 10 de Estado-Chefe

Adauto Barbosa Júnior
Sul>dl8f8dBC_
Genll do ES18do de GOiás

Pmarla n. 5W11-CGElGAF.J

Controladoria-GeraI do Estado, Rua 82 n" 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira. 3" andar, Setor Sul

CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201,5362 '
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Ofício N° 18-2014fPR

~ GOVERNOM •

.'Iift,!!.ºt!!
Goiânia, 9 de janeiro de 2014.

A Sua Excelência o Senhor

Adauto Barbosa Júnior

Secretário de Estado-Chefe

Conlroladoria-Geral do Estado

Rua 82, Palâcio Pedro Ludovico Teixeira, 3° Andar - Setor Central
74,015-908 - Goiânia - GO

Assunto' Informação

Senhor Secretário,

Em atenção aos Oficios nO 1.397!2013-CGElGAB, de 02 de julho de 2013 e nO

2.905/2013-CGElGAB, de 12 de dezembro de 2013, em que Vossa Excelência solicita que

sejam promovidos estudos especificas no sentido de verificar a possibilidade de, no cálculo

da Receita Corrente Liquida, deduzir as despesas do IPASGO vinculadas à prestação de

serviços de saúde a ele atribuídos, Informamos a abertura do processo nO 4-9-1915355/2014

(SEPNET nO201400022001479), visando esclarecimentos sobre a competência para realizar

exclusões ao cálculo da Receita Corrente liquida - RCL, se compete ao IPASGO ou a

Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, nos termos do artigo 77 da Lei nO18.110, de 25

de julho de 2013.

Atenciosamente,

rancisco Taveira Neto

Presidente

Protocolo n' 6072612013
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t
ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
GABINETE

Oficio nO1.399/2013-CGE/GAB.
Goiânia, ~ de julho de 2013.

Ao Exmo. Sr.

MAURO NETTO FAIAD

Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Senhor Secretário,

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) emitiu Parecer Prévio

sobre as Contas do Governador relativas ao Exercício de 2012, no qual expediu

recomendações a serem adotadas pelo Governo do Estado de Goiás.

Portanto, encaminhamos a V. Exa. cópia desse documento, anexa, onde está

destacada a recomendação do TCE que é de competência dessa Secretaria, conforme

transcrito a seguir:

Recomendações

Ao Governo do Estado de Goiás

1) Recompor, no exercício de 2013,o montante não aplicado na politica de ciêncía e

tecnologia, especificamente no que tange ao minimo destinado à UEG que

apresentou um déficit de aplicação;

Solicitamos a V. Exa. a adoção de providências pertinentes a Secretaria de

Estado de Ciência e Tecnologia para o atendimento das observações apresentadas por

aquela Egrégia Corte de Contas.

Ressaltamos, ainda, que informações adicionais relacionadas a esse tema



podem ser obtidas no Relatório sobre as Contas do Governador do Estado de Goiás,

disponível no sítio do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, no endereço:

http://www.tce.go.gov.br/downloads/webargui vos.aspx?cid=2527.

Cordialmente,

Adauto Barbosa JÚl!t(;,
Subchefe da Comroladorif •..
Gerat do Estado dç GOláb
Portaria n° 59111-eGEtGAe

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 n° 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul
CEP: 74015.908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62)3201-5362



SECTEe
SEmElARlA DE 5JAOO
DE(IlHOA ETElJIOlOOA

Oficio !l.o 582/13/GABS

Esr.do~. Goi.,
SOC",rdri.d. E".do d<Ci!nd •• r«noloRi.

G.bino!, do S.«<I.';o

Goiânia, 05 de julhu de 2013.

A Sua Excelência o Senhor
Secretário .José Carlo~ Siqueira
Conlrolworia-Gcral do E~lado
Palácio Pedro LLulovico Teixeira. 3° andar
74.088 - 900 - Goiânia - Goiás

Assl-mto: Informação

Senhor Secretário.

1. Em atenção ao Oficio n." 1.399f2013-CGEoGAB, mformamos que ü item a
que se refere o Parecer Prél'io das Contas Anuais do GOHrnador no exercício de 2012
não cons(itllí objeto de competência e:>.cllL~ivadesta Pa>W,pois cad~ entidade relacionada com
<I politica estadual de ciência e tecnologia tem autonomia administratha e linanccira para
executar despesas. e>pecialmente a UniHrsidadc Estadual de Goiás. que, pelu norma
constitucional fedcral, goza de autonomia didático-científica. administndiva c de ge,tão

financeira c patrimonial.

2. Ressaltamos. ainda, que, pela Emenda Constitucional n.o 43. de 12 de maio de
2009. os percentuais dc que trutam os incisos 11c III do art. 158 da Constituição Estadual
cstão sendo aplicados obst'TVatldo-~eo l\eguinte escalonamctllo por exercido financeiro:

I _0,1% (um décimo por cenlO), em 2009:
Il- 0,2% (dois décimos por cento), cm 2010;
lH- 0,3% (três décimos por cento). em 2011:
IV _ 0,4% (quatro décimos por cento), em 2012; e
V _0.5% (cinco décimos por cento). em 2013.

3. Informamos quc. segundo o Relatório Resumido da Execução Orçamentária
do 6° Bimestre! 2012, dispooível no sile desta Conlroladoria, e~ta Sccretaria cumpriu o
limite estabelecido para o ano. lendo participação de 0,42% (quarenta c dois centésimo por
cento) de despesas na receitu líquida de impostos e transfcrências constitucionaj~ c legais,

AtellCio~ametllc.

(t/ é, vI
,'
Mauro Netto Faiad
Secretário de Estado

Palácio Pedro l.udovico Tei,o;". Rua 82, n° 2" Andar SelOr Cenlral, CEP 74.0 I 5-908
Goiânia _ 00111.<.~one, (62)320 1-5223 ra" (&2) 3201-5240

www.secloc.go.gov.br!£.binelcCifsecle<:.go.gov.br

PlIgina 1 d•• 1
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GOVERNO 00 ESTADO DE GOIÁS
Gabinete Civil da Governadoria
Superintendência de l&gislação.

EMENDA CONSTITUCIONAL N° 43, DE 12 DE MAIO DE 2009,

Altera os dispOSlli;og da Constituição Estadual que

especifica.

A MESA DA ASSEMBLEJA LEGiSLAT1VA DO ESTADO DE GOlAS, nos termos do

art. 19 da Constituição Estadual, promulga a seguinte Emenda ao texto ConstitUCional:

Art. 1° - Os arts. 158 e 168 da Constituição Estadual passam a 101gorarcom as

seguintes alteroções:

"Art, 158

1- 2% (dois por cento), na Unilersidade Estadual de Goiás - UEG;

~ 5° Para o cumprtmento dos percentuais prel1slos rtoS mClsos I a IV, serllo
consideradas as despesas com pessoal do corpo docente e técniCO adminl$trat,1oO

al,lo(l e inatl100 • (NR)

"Art. 158 Para execução da pomica de desemoll1mento cientifico e tecnológico, o

Estado destinarn recursos ao Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia, nos termos do

art. 158, "(NR)

Art. 2" O Alo das Disposições Constitucion-ais Transitórias da Constituiç~o Estadual

passa a vigorar acrescido do seguinte artigo:

, , ,
"Art. 37 Os percentuais de que tratam os incisos 11e 111do art, 158 da ConstitUição

Estadual serEo aplicados observ.mdo"se o seguinle escalonamento por exercicio. . .
financeiro:

1_ 0.1% (um décimo por cento), em 2009;

11- 0,2% (dois décil"(los por cento), E;m2910:.

111-0,3% (três décimos por cento), em 2011;

IV _0,4% (quatro décimos por cento), em 2012:

" .. "

\Ií' .0,5% (cinco déc,lmos por cento), em 2013."(NR)

Art. 3° Fica relOgad?, o art. 146 da C!Jnstituiçã~ ,Estadual e o art, 18 do Ato das

Disposições Conslitucionais Tronsit6rias.,

, .
Art. 4' Esta Emenda Constitucional entro em vigor na data de sua publicação,

retroagindo, porém, o:> seus efeitos ~ 1.",de janeiro de 2009,
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2009,

WM'{ g ••••rlIll<ICI~1 9 o 9 "".oclpag ina _<IIT1IIr1lI3spI'4J?id-711, ,
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GolAs, em Goiânia, 12 de maio de

,
Deputado HELDER VALlN

- PRESIDENTE -

(DA de 14-{l5-2009)

Este texto mjo substitui o publicado no O.A. de 14.flS-2009,

-= Imprimir
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ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
GABINETE

Oficio n° 2.907/20 13-CGE/GAB.
Goiânia,,) 1.- de dezembro de 2013.

Ao Exmo. Sr.

MAURO NETTO FAIAD

Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Senhor Secretário,

Esta Controladoria-Geral do Estado, por melO do Oficio nO 1.399/2013-

CGE/GAB, de 2 de julho de 2013, cópia anexa, informou essa Secretaria sobre as

recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) no Parecer

prévio sobre as Contas do Governador relativas ao ExerCÍcio de 2012.

2. Naquele expediente, esta Controladoria-Geral do Estado destacou a

observação apresentada por aquela Egrégia Corte de Contas que era de competência dessa

Pasta e solicitou a adoção de providências pertinentes para seu atendimento.

3. Solicitamos, portanto, o encaminhamento a esta Controladoria-Geral do

Estado, até dia 14 de fevereiro de 2014, de informações sobre as medidas adotadas por

essa Unidade em atenção à prescrição do TCE.

4. Ressaltamos, ainda, que tais informações serão incluídas no Relatório que

elainel apdl cge.

acompanha a Prestação de Contas Anual do Governador referente ao ExerCÍcio de 2013, o

qual será encaminhado ao TCE e à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.

Para facilitar os trabalhos de consolidação desse Relatório, solicitamos que

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 n° 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul
CEP: 74015-908 - Goiánia - Goiás - Fone: (Oxx62)3201-5362

jY.



essas informações sejam encaminhadas a esta Controladoria-Geral do Estado em melO

fisico, via oficio, e também em meio eletrônico, por CD ou para o endereço de e-mail:

elaine- faos@cge.go.gov.br.

Cordialmente,

Controladoria-GeraI do Estado, Rua 82 n' 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3' andar, Setor Sul
CEP: 74015-908 - Goiánia - Goiás - Fone: (Oxx62)3201-5362
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ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
GABINETE

Oficio nO1.399/2013-CGE/GAB.
Goiânia, ~ de julho de 2013.

Ao Exmo. Sr.

MAURO NETTO FAIAD

Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Senhor Secretário,

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) emitiu Parecer Prévio

sobre as Contas do Governador relativas ao Exercício de 2012, no qual expediu

recomendações a serem adotadas pelo Governo do Estado de Goiás.

Portanto, encaminhamos a V. Exa. cópia desse documento, anexa, onde está

destacada a recomendação do TCE que é de competência dessa Secretaria, conforme

transcrito a seguir:

Recomendações

Ao Govemo do Estadode Goiás

1)Recompor. no exercício de 2013.o montante não aplicado na politlca de ciência e

tecnologia. especificamente no que tange ao mínimo destinado à UEG que

apresentou um déficit de aplicação;

Solicitamos a V. Exa. a adoção de providências pertinentes a Secretaria de

Estado de Ciência e Tecnologia para o atendimento das observações apresentadas por

aquela Egrégia Corte de Contas.

Ressaltamos, ainda, que informações adicionais relacionadas a esse tema

Control,!l\qrip . ~.. slado, Rua 82 nO400 - Paládo Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, 5etor Sul
O'}.,'~_...sq;;~4015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (0",,62)3201-5362
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podem ser obtidas no Relatório sobre as Contas do Governador do Estado de Goiás,

disponível no sítio do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, no endereço:

http://www.tce.go.gov.br/downloads/webarqui vos.aspx?cid=2527.

Cordialmente,

Adauto Barbosa JÚI ur)'
Subchefe da CootrOAadOria-

Gor8l elOEstado "" GolO'
p"""",, n" 5~1-eGe!GAe

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 n' 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3. andar, Setor Sul
CEP: 74015-908 - Goiania - Goiás - Fone: (Oxx62)3201-5362



SECTEC
SFCRUARIA Df ESTADO Df CIf:NCIA,

TECNOLOGIA E INOVA~ÃO E_~tado de GlIilÍs

SeCrtlllria de Est~d(l de Cifncia. Tecnolo~ia c Ino,'açlio
Gabiodc do Secrt'lário

Oficio 0.° 1.071/13/GABS
Goiânia, 16 de dezembro de 2013.

A Sua Excelência o Senhor
Secretário José Carlos Siqueira
Controladoria-Geral do Estado
Palácio Pedro Ludovico Te-ixeira, 3° andar
74.015-908 - Goiânia - Goiás

Assunto: Recomendações Tribunal de Contas do Estado

Senhor Secretário,

J. Em atençào ao Ofício 0.° 2.907/2013-CGE/GAB, informamos a Vossa
Excelência que esta Secretaria deu ciência, por meio do Oficio n.o582/13/GABS, de que a
recomendação do Tribunal de Contas do Estado refere-se especificamente ao minimo
destinado à Universidade Estadual de Goiás que apresentou déficit na sua aplicação.

2. Reiteramos que a Universidade é autarquia e goza de autonomia
administrativa, financeira e patrimonial, estando jurisdicionada a esta Secretaria apenas
para supervisão de suas atividades finalísticas.

3. Entendemos, nesse sentido, que as questões relativas a aplicação de recursos
devem ser direcionadas à própria Universidade, a quem compete a execução de seu
orçamento, à Secretaria de Gestão e Planejamento, responsável pela gestão estadual
orçamentária, e à Secretaria de Estado da Fazenda, responsável pela aplicação financeira dos
recursos estaduais orçados.

4. Ressaltamos que por determinaçào do Governador todos os órgãos que
possuem vinculação constitucional foram orientados a cumprir os percentuais definidos,
especialmente na política de ciência e tecnologia, além da necessidade da Te-composiçãode
valores não aplicados em anos anteriores.

Atenciosamente, «2~(/
Mauro Netto Faiad
Secretário de Estado

Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, n.o 400, 2° andar, Setor Central ~ 74.0 IS.908.Goiânia-Goiás ammv
Fone: (62) 3201-5223 FAX: (62) 320 1-5240

www.sectec.go.gov.br/gabinete@sectec.go.gov.br
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SEaEC
SECRETARIA DE ESTADO
DECIENClA ETEOlOlOG1A

Oficio n.o 582113/GABS

Estado de Goiás
Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia

Gabinete do Secretário

~GÕiAS,W Fazendo o melhorpr~ \'Gti!.

Goiânia, 05 dejulho de 2013.

)

A Sua Excelência o Senhor
Secretário José Carlos Siqueira
Controladoria-Geral do Estado
Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar
74.088 - 900 - Goiânia - Goiâs

Assunto: Informação

Senhor Secretário,

1. Em atenção ao Oficio 0.° 1.399/2013-CGE~GAB, informamos que o item a
que se refere o Parecer Prévio das Contas Anuais do Governador no exercício de 2012
não constitui objeto de competência exclusiva desta Pasta, pois cada entidade relacionada com
a política estadual de ciência e tecnologia tem autonomia administrativa e financeira para
executar despesas, especialmente a Universidade Estadual de Goiás, que, pela nonna
constitucional federal, goza de autonomia didático-científica. administrativa e de gestão
financeira e patrimonial.

2. Ressaltamos, ainda, que, pela Emenda Constitucional n.O43, de 12 de maio de
2009, os percentuais de que tratam os incisos 11e IH do art. 158 da Constituição Estadual
estão sendo aplicados observando-se o seguinte escalonamento por exercício financeiro:

1- 0,1% (um décimo por cento), em 2009;
Il- 0,2% (dois décimos por cento), em 2010;
IIJ - 0,3% (três décimos por cento), em 20 11;
IV - 0,4% (quatro décimos por cento), em 2012; e.
V - 0,5% (cinco décimos por cento), em 2013.

3. Informamos que, segundo o Relatório Resumido da Execução Orçamentária
do 6° Bimestre I 2012, disponível no site desta Controladoria, esta Secretaria cumpriu o
limite estabelecido para o ano, tendo participação de 0,426/0 (quarenta e dois centésimo por
cento) de despesas na receita líquida de impostos e transferências constitucionais e legais.

if é- J
Mauro Netto Faiad
Secretário de Estado

V'S5\Oatllí3 por ex\~n:.o)
Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, n° 2° Andar Setor Central, CEP 74.015-908 ammv

Goiânia - Goiás. Fone: (62)3201-5223 Fax: (62) 3201-5240
www.sectec.go.gov.br/gabinete@sectec.go.gov.br
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GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Gabinete Civil da Governadoria
Superintendência de Legislação.

EMENDA CONSTITUCIONAL N' 43, DE 12 DE MAIO DE 2009.

Altera os dispositi\oOsda Constituição Estadual que

especifica.

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos lennos do

art. 19 da Constituição Estadual, promulga a seguinte Emenda ao texto Constitucional:

Art. 1° - 05 arts. 158 e 168 da Constituição Estadual passam a \'igorar com as

seguintes alterações:

"Art. 158 ..__.__.__..__..__... __.. ----.. --.... ------... ------.--' --.. --...

1_ 2% (dois por cento), na Uni\ersidade Estadual de Goiás - UEG;

...................................................................................

~ 50 Para o cumprimento dos percentuais pre.,,;stos nos mClsos I a IV, serão
consideradas as despesas com pessoal do corpo docente e técnico administrati\oO

ali", e inali",." (NR)
. i : ,I

nArt. 168 Para execução da política de desemoMmento cientifico e tecnológico, o

Estado destinará recursos ao Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia, nos termos do

art. 158. "(NR)

Art. 20 O Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual

passa a \Agoraracresçi,do do seguint~ a,~igo.: , :: ' , I

"_,, '-: r; -, Ili" •. ' " I: I ., . - '. ,,' I'"" .
"Art. 37 Os percentuais de que tratam os incisos 11e 1lIdo art. 158 da Constituição
Estadual serão aplicados observando-se o seguinte, escalonamento por exercício
" "'" _". ,,' I. ' " " .• " ." ., • ,

financeiro:

I w 9,1% (um dé~imo por cento), em 2009;,-11-0,2% (dois d~~imos por cento), em 2010;"
. ,_ , I I., _ , ,-, '" ,,,

l1l- 0,3% (três décimos por cento). ~m 2,011;

IV - 0,4% (quatll:!~~~imos por cento), e,m2012;

'i I ' • ' :i: ;, i "; .,'

VI" 9.50(0 (cinco qéc,imos por cento), em 2013."(NR)

Art. 3~ Fica re\oOgadoo-art. 146 da Constituição ,Estadual e o art. 18 do Ato das

Disposições COnsti~~~!o~àis..T~nsi.~6~a~.,:, - .::. : :". ;.; '. ':':: .,':::, .-

I ' . .

Art. 4° Esta Emend" Constitucional entra
retroaainda. Dorém. os seus efeitos.a 1° de janeiro de 2009.,

em '.1gor na data de sua publicação,



WM'I.g abineleci\oil.go.g ov.ocf~ina_ emendas.php?id= 76

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS. em Goiânia. 12 de maio de

.. .

,
I

05'07113

)

2009.
., i !

Deputado HELDER VALlN
- PRESIDENTE -

(DA de 14-Q5-2009)

Este texto não substitui o publicado no D.A. de 14-05-2009.

ta Imp.rlmír

-
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ESTADO DE GOIÁS
Sec:retlrll d. Fazenda
Control.dOl't ••-Ger.l1 do e'tlIdo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVODARECEITAL1auIDA DE IMPOSTOS E DASDESPESAS COMCI£NCIAETECNOLOGIA

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(Mlgo 158 d. CQnslitulçl1odo Esllldo de GoI6s189. com a••allaraçOo>sdaEC nO j9 e ü)

Gowrno do Estado de Galãs
01"'09.58010001-38
'"Blm •.•tre /2012

UF:
CNPJ:
BIMESTRE/ANO' ...-

PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS
'AMPO RECEITAS ATUALIZADA AUo "' .

No Blmestt<l e,oBII;~"lr. %,. ,.,
f r:I a l'~ 100

RECEITALIQUIDAIMPOSTOSTRAHSFER~NCIAS CONSTITUCIONAISE LEG.••••S (I) 8.154.032.000,00 -"""'" "'1.195.523.729,94 •. . .: 9.155.271.2114,42 112,28"1.

,
, R.celta de Impostos. (3+4+5+&+1+8'

.-..11.152.087.000,00 2.638.606.529,59 12.543.879.137,53 112,48"10, Impo!ltosi Circulaç!lClO$eMercadorias ••5ervlçoa -ICMS - . . -9.549.006.000,00 -, ... , 2,244:773.590,02 10.316.185,243,24 108,03%, Imposto ti Propo-iedadado Volculos 1wlomotOl'&S-lPVA ,634.665.000,00 144.285,783,91 676.022.536,99 106,52%, tmprn;IOti Tn!.nsmlss~oCausa Mortis o Doação de Bens ODireitO!!_ ITCD 91.495.000,00 30.900.257,33 134.475.201,29 146,98%, ImPMIo si Renda Retido na Fonte .IRRF _ 559.252.000,00 132.250.956,83 717.037.845.55 128,21%, Receita de DMdaAt~ T,lbuté,ia 180,817.000,00 65.660.375,55 584.304.518,14 323,15%

• Multas. Juros de MOIao COrTeçâoMonetàrle e da DMdo Ativae RIlS~tulçOesFomanta,IProduzir 136.852.000,00 18.735.565,95 115.853,792,32 84,66%

• Reeelllls do Tronsf",6nclu ConsUtuclonll." L"lI.I. "(10+11+12)
1.717.269.000,00 349.240.214,77 1.833.806.324,50 106.79%

" Cota-Parte Fundo d" P"rti~"1paçlodos Estlldoa - FPE
. 1.642.575.000,00 .336.170.934,29 1.761.459.869.81 107,i4~.

" ColO-Parle do Imposto DobreProdutos IndustriallXadoa_ IPI
55.174.000.00 9.815.900.48 52.826.174,69 95,74%

" Coto_Parta do ICMS8<portaÇllo-lC 87196.
19.520,000,00 3.253.380.00 19.520.280.00 100,00%

" (-}Tranllfer!nel:ss Constltulclon.ID so. Municlplos" (1<I+15+HI)
2.802.599.000,00 715.2111.918,17 3.109.623.203,27 110,95%

" 50% - Imposto si Propnedado d" VelcllfosAutomotores -IPVA
328.051:000,00 18.829.639,92 343.908,207,91 104,83%

" 250/•• Imposto si Ci'C1Jlnç/lodo!Mercadonas OSoNlÇQs_ ICMS
2.474.548.000,00 636.389.278,25 2.765714.995,36 111,77%

" 25% -Imposto si Produtos Industrializados. IPI
0,00 0.00 0,00 0,00%

H Deduçlo IIlrl fotm,çio do FUNDES
1.912.725.000.00 475.104.096,25 2.112.790.964,34 110,46%
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ESTADO DE GOlAs
Sec1'etBrl. d. Fazenda
Control.dorl.-G«III do e.t1Ido

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATlVO DA.RECEITA LlaUIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS COM CI~NCIA E TECNOLOGIA

. ORÇAMENTOSFISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
(AlUgo 158 da ConslltuÇêodo EslJldo de Goiás/a9. com as 1I11&ra~de EC ri' 39 fi 43)

Governo do Est.do de Galoi.
01.409 ,S80100ll1-3ll
6. BlmHtra 12012

UF:
CNPJ;

BIMESTRE/ANO

.00,
DESPESAS REALIZADASDESPESAS COMCltNCIA E TECNOLOGIACUSTEADAS PELO TESOURO ESTADUAL . ,DOTAÇÃOC'""'O ATUAlIZADA

A~o
Inse.llol R'ctolNo Blm •• tro I," BlmHtr" %IPor G,u de NIlIu,,,Zf1da Oes

" . l,. I , Pagar N ProCMudoa fi d ;".100••
" DESPE!lAS CaRENTES (II)_ (1u-.2-4+2S)

288.734.056,159 56.202.779,64 236.533.1119,59 21.863.226,71 . 1I1,1l2%

" OnpeBalI com Pesaoal" Encargo. Social •• (20+•••+23) . . '220.913.612,04 ' 40.378.636,30 202.130.436,94 131.755,79 . 91 ,77'Y.

" Unlvfl",klad&Estadual d••Gol6s - UEG
120.415.405,92 22.331.765,24 117.304.011,45 492,15 97,42%

" FundaçAo de Amparo 4 Po!;lluisa _FAPEG I 3.936.374,27 . 622.546,17 3.794.218.21 0.02 96,39%

" S=etn~a Estadu&1de C~nclll e Tll'Cnologia
33.886.662,34 6.723.963,67 33.415.648,80 0.00 98,61%

" P&6quisa••DifusA<>T&<:nol6giOll.
62.675.229,51 10.700.361,22 48.216.558,48 131,263,62 76,93%

" O•• p•••• com Juro." Encargo. d. DIvidi
0,00 0,00 0,00 0,00 0.00%

" Dup •••• com OutrBs Onpe ••• Correnl ••• li (26+•••+29}
67.820.384,55 15.82-4,143,34 33.803.182,85 21.731.-470,92 49,84"/.

" Universidade Eslodual de Galb. UEG
25.853.598,23 588.180.84 17.069.903.13 -1.489.860.50 66.03%

" Fundação da Amparo 6 Pesquisa. FAPEG
23.458,786,32 14.598.143.58 7.935.627.18 14.555.824,62 33,83%

" Seerotorlll Eslodual d&Ciência" TllCnologla .
7.969.000,00 I . 550.957,48 5.819.647,31 1.543.423,74 .73.03%

" P&squislle Difusao Teo:no16g1ca
10.539.000,00 86,861,44 2.978.005.03 1.142.362.06 28.26%

" DeSPESAS DE CAPITAl. (Ill). (31+36+411
90.504.615,45 16.417.016,41 3.450.730,91 11.693.481,09 3,81%

" De.pesas com Invnllmenloll" (32+•••+351 .... ...... 85 •••••1.615;45 18.417.078,47 3.450.730,91 17.693.481,09 . 5,27"1.

" UnlY<ll"llldlldllEstadual de Goiés. UEG
38.633.401,17 ... 2.601.512,49 3.149.517,85 3.283.409,11 8,15%

" Fundaç1lc>ll&Amptll'O11Pesqu<s.s- FAPEG
15.104.213,68 13.815.503.98 293,711,06 14.307.003.98 1,94%

" Secretaria Eslodual de Ci!ncia e Tecnologia
871.000,00 0.00 6.906,00 103.068.00 0,19%

" Pesqulu ••Difvdo Teo:nológic••
". ~"; 10.833.000,00 0.00 596,00 0,00 I '0,01%

" OHp.U' com Inv.'.;;H Fln.ncelr ••• -(37+ •••+40)
25.063.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00"/.

" UnIY<l'3ldad••EtlftdllEllde Galés _ueo
24.001,000,00 0.00 0,00 0,00 0.00%

" Fundaçllo de Amptl" AP&squlslI_ FAPEG
0,00 0.00 0,00 0.00 0.00%

" Secretaria Estadual de Ciência e Tecnologia
0,00 0.00 0,00 0.00 0,00%

" Pe"quisa e DifusilioTecnológica
1.062.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

" Despon:s com AmortlzaçGo da Dlvld.
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00'1.

" SUB-TOl AL - Universidade ESlJ!ldulI1de 001••• _UEO (IV). (20.2h32+37-42A) 208.1103.405,92 25.521.518,57 117.291.535,67 7.773.761,76 56,15'1.
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ESTAOO DE GOIÁS
Sltcretarl. d. FaZlnd.
Controladorl • .ae..1 do e,tedo

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRA11VO DA RECEITA L1auIDA DE IMPOSTOS E DAS DESPESAS COM CII:NCIA E TECNOLOGIA

ORÇAMENTOS FISCAL E O••••SEGURIDADE SOCIAL
(M90 158 da Conatitulçlodo Ealado do Golás/S9. com a. a~ernçO&s da EC n° 39" <13)

UF:
CNPJ:
BIMESTRE/ANO:

GOYlllnO do Estado d. Goiás
01.MJ9.SSOI01X11-31
6..Blm_tre I 2012

RS 1,00l-l RECOMPOSIÇÃO REFERENTE AO EXERClclO DE 2011 • EMPENHOS N. 2012.6001,001,00001 •
'. .-, ..

-. '0,00 '20.231.896,76 0,00

,~
2011.6001,001.00052 . .

" SUB.TOTAL. Fundaçlo d. Amparo. P •• qulu. FAPEQ l V)_ (21+27+33+38-43A) , ,.-
. 42.499.374,27 . 29.036.193;73 7 .• 22.356,45 28.862.828,62 18,41%

t-l ReCOMPOSiÇÃO REFERENTE AO EXERClclO DE 2011 • EMPENHOS N. 20~2.GO02.007.00001 ~a ' ";':.",:":'-' . f<.', "~',' .'.""- .' :,,' . .. . -' 'Ô:OO 'o' .,.,
4.201.200,00 0,00'" 2:012:.51102:.007.00385

, ...~_.~..'" -
•• SU8-TOTAL. Sec:tetarll EataduII do Clfnc:ll' Tecnologll (VI) a {22+28+34+3$-44A) . ... - 42.726.662,34 ' 7.274.1121,15 . .37.039.190,64 1.646.491,74 86,69%.., {o) RECOMPOS1ÇAo REFERENTE AO EXERClclO DE 2011 • EMPENHO N. 2012:.305O.02ll.001l08:. ...... 0,00: ' 2.203.011,47 0,00

" SUB.TOTAL. Pe.qul'l e Dlru ••• " T-e:nológl"" I VII)' (23-tH+35+40-C5A) 'o. -" .. ,., '115.109.229,51 ' ..-.'-" "--10.787.222,66 - 40.966.382,18 1.273.625,68 "~,13'Y.
'$A H RECOMPOsrçAo REFERENTE AO EXERCicIO DE 2011 • EMPENHOS N. 2012.5001.0111.00001 e . ;"L

; '0,00 10.228.777,33 0,00
2012.5001.oo1.oo1Hl1

" TOTAL (VI1l)" (11+ 111)
379.23IUl72,04 72.819.858,11 203.119.464,94 39.556.707,80 53,56"1.

PARTICIPAÇÃO % DAS DESPESAS NA RECEITA LiQUIDA DE IMPOSTOS E TRANSFER~NCtAS DOTAÇÃO DESPESAS REALIZADAS
CAMPO CONSTITUICIONAlS E LEGAIS COM: ..

ATUALIZADA
""0

N" Bimestre
8.° B:~;.tro %'o, '" 11" ;-'100

" UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS. UEG. LIMITE CONSTITUCIONAL <2,0%> (IV 11 )
2,5&% 1,42"/0 1,37% 53,32"1.

" FUNDO DE AMPARO A PESQU!s". FAPEG. LIMITE CONSTITUCIONAl <0,4"10> (V 11 ) .. . . .-0,52% _.•. 1,1&2% . .... . '.'" 7&,88%

" SECRETARIA DE CI~NCIA E TECNOLOGIA. LIMITE CONSTITUCIONAL <0,4%:> I VIII)
0,52"10 0,41% 0,4:ZOk 80,64%

'" PESQUISA E OIFUsAo TECNOLÓGICA - LIMITE CONSTITUCIONAL <O.25%:> (VIII I )
1,04% 0,60'1'0 O,4ll% 44,20%

" CI~NCIA E TECNOI.OGIA. LIMITE CONSTITUCIONAl. <3,0!%:> (VIIlI I I
4,85% 4,04'1'0 2.65% 56.99%

DOTAÇÃO DESPESAS REAlIZADASDESPESA TOTAL COM CI~NClA E TECNOLOGIA.""'"0 ATUAUZADA ,",o
Inlc:tllol R"'loe

(Por Subfunroo' No ~I~.elre 6.° B:~~.tre
P1lIor N Proc:usados

,.
'li

1111 tollll" O""envolvimento CI""tiIico (571)
52.987.000,00 28.640.810,18 8,845,634,81 29.561.910,05 11.62%

" Difudo de Conllec:ilMnto Cientlnco e Tecnol6glw (573)
6.801.000,00 30,000,00 3.878.922,45 74,608,72 5,10%

" Ensino Supe~Of (364)
88.487.500,00 3.189.753,33 20.218.920,98 7.773.269,61 26.56%55 Adminis!rnçGo Geral (122)
46.581.036.61 7,801.764.73 43.179.005,70 1.639,633,53 56,12%55 Planejamenlo e Orçamento (121)

0,00 0,00 0.00 0,00 0,00%

" Outras Subfunções
206,590,00 0,00 500.00 0,00 0,00%55 TOTAl

195.063.126,61 39.662.328,24 16.122.983,94 39.049.421,91 100,00"10



ESTADO DE GOI.4.s
s.c._ri. daFunda
Controladorl.-o.r.l do E'lado

I,

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSlRAnvo DA RECEITA lloulDA DE iMPOSTOS E DAS DESPESAS COM CII:NCIA E TECNOLOGIA

. ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCiAl
(Artigo 158 da ConstltulçAodo Estado de GolásJ89 - COmas olterações da EC n':l9" 43 )

,'

UF:
CNPJ:
BIMESTRE/ANO:

Governo do Estado d. Golb
01.AOi .S801l101l1-3a

'," Blm"stre 12012

R$ 1,00Fonte: SIOFI-NET I SCP-NET I SEFAZ-GO.

Nota:' D~poniDilldade Financeira por Fonte dI! Reeurs"" em 31/1212012: UeG - RS 78.186.159,44 (contas .341/0(66010071 '-5, 10414204J496-0 <> 104142041200(2) FAPEG _R$ 30.432.888,70 (conta 341/0147139659-2, 10414204/377_7" 104/4.2041188-0)
SECTEC - R$ 3,428.170,04' (llOIltB 341/43991*41-4. 104/42041368-2 li 104/42041330-0) EMATER. R$ 2.378.651,04 (conta 34114399n274s-.4, 104/42041487~ O 10414204/334_3).
Oba.: V::J.loreaoJvstlldoll após a con!lOlIdaçllo do Balanço Gerlll do Estado de 2012. . -.-,: : .C.' ,_

- " ..
Goiania, 18 deabrlt de 2013

MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Governador do Estado de Goiás

CPF:035.538.218-09

". SIMÃO CIRINEU DIAS

Secretãrio da Fazenda'

CPF:'004.476.253-49

JOSE.CARLOS SIQUEIRA

Secrelário-Chefe da ContrciadOfia Geral do

CPF: 004.321.991-87
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GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
GABINETE DO GOVERNADOR

Oficio n' JqQf 113- GAB.GOV.
Goiânia, 06 de dezembro de 2013.

Ao Exmo. Sr.

MAURO NETTO FAIAD

Secretário de Estado de Ciência e Tecnologia

74000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Cumprimento das Vinculações Constitucionais

Senhor Secretário,

O artigo 158 da Constituição Estadual e a Emenda Constitucional Estadual n'

43, de 12 de maio de 2009, fixaram os percentuais de aplicação mínima, pelo Estado de

Goiás, de recursos em Educação e em Ciência e Tecnologia.

2. Considerando essas determinações constitucionais e diante da dificuldade que

o Estado de Goiás tem enfrentado para o cumprimento de todas essas vinculações,

especialmente na política de ciência e tecnologia, ~lémda necessidade de recomposição de

valores não aplicados em anos anteriores, ressalto a importância da adoção de providências

para que os índices de transferências sejam efetivamente alcançados no próximo ano.

3. Diante do exposto, informo que recomendei, com força de determinação, à

Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento que as dotações orçamentárias da Receita

Estadual destinadas às áreas de vinculação constitucional (saúde, educação e ciência e

tecnologia) sejam liberadas no primeiro dia útil de cada trimestre, nos valores a elas

correspondentes.

4. Em complemento, determinei também que a Secretaria de Estado da Fazenda,

,l;; ~~,~oe'r-~~PROTOCOLO
t~M:;ON~~1ARE~~-rHs,
"~,-ll1£i..:
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a partir de janeiro de 2014, proceda à transferência financeira da Receita Estadual em

duodécimos às áreas de vinculação constitucional.

5. Em face de tais disposições, determino a V. Exa. a elaboração de um plano

anual de aplicação dos recursos, de modo a garantir, ao final do exercício de 2014, o devido

cumprimento qualitativo e quantitativo da vinculação que compete a essa Secretaria!

Entidade. Solicito, ainda, que esse documento seja encaminhado à Controladoria-Geral do

Estado, que fiscalizará o cumprimento dessa determinação.

Por fim, tendo em vista que 2014 será o último ano do mandato do governo

atual, determino a adoção de providências para o cumprimento do disposto no artigo 42 da

Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) - Lei nO101, de 4 de maio de 2000, transcrito a seguir:

Ar!. 42. É vedado 00 titular de Poder ou órgão referido no art. 20, nos últimos dois

quodrimestres do seu mondofo, contrair obrigação de despesa que não posso ser

cumprida integralmenfe dentro dele, ou que tenha parcelas o serem pagas no exercício

seguinte sem que haja suficienfe disponibilidade de caixa para este efeifo.

Patógrafo Único. Na determinação da disponibilidade de caixa serão considerados os

encargos e despesas compromis das a pagar até o final do exercício.

Cordialmentel

MARCONI

Governador do Estado de Goiás



6) Planejar ações com vistas a dar fiel cumprimento à nova situação gerada

pela decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de

Inconstitucionalidade n° 4357. que declara inconstitucionais dispositivos que

instituiram regras gerais para o pagamento dos precatórios e criaram o regime

especial de pagamento adotado pelo Estado de Goiós;

t
ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
GABINETE

Oficio nO1.395/2013-CGE/GAB.
Goiânia,:P de julho de 2013.

Ao Exmo. Sr.

ALEXANDRE EDUARDO FELIPE TOCANTINS

Procurador-Geral do Estado

74000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Senhor Procurador-Geral,

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) emitiu Parecer Prévio sobre

as Contas do Governador relativas ao Exercício de 2012, no qual expediu recomendações a

serem adotadas pelo Governo do Estado de Goiás.

Portanto, encaminhamos a V. Exa. cópia desse documento, anexa, onde está

destacada a recomendação do TCE que é de competência dessa Pasta, conforme transcrito a

segmr:

Recomendações

Ao Governo do Estadode Goiós

[...]

~JY~"[\ /

~
()Y0 ~. 0<"

()9
"~Q.

'. ~. 'õ~'. ",,>,,,,0
~\ ,~~

'í!--erfi \'>-S' •••) (\ ~t.6''''
(\'0' '" QrJ.'<-f.<f.'<P Solicitamos a V. Exa. a adoção de providências pertinentes à Procuradoria-

.)-;:;,;~~raldo Estado para o atendimento das observações apresentadas por aquela Egrégia Corte

de Contas.

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 nO400 - Paládo Pe o Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul
CEPo74088.900 - Goiânia - Goiás - F e: (Oxx62)3201.5378

~(/{' elainel apdl cge.
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Ressaltamos, ainda, que informações adicionais relacionadas a esse tema

poderão ser obtidas no Relatório sobre as Contas do Governador do Estado de Goiás,

disponível no sítio do Tribunal de Contas do Estado, no endereço:

http://www.tce.go.gov.br/downloads/webarguivos.aspx?cid=2527.

Cordialmente,

Controladoria-GeraI do Estado, Rua 82 nO400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul
CEP: 74088-900 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62)3201-5377
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ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
GABINETE

Oficio n° 2.906/20 13-CGE/GAB.
Goiânia, \1... de dezembro de 2013.

Ao Exmo. Sr.

ALEXANDRE EDUARDO FELIPE TOCANTINS

Procurador-Geral do Estado

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Senhor Procurador-Geral,

Esta Controladoria-Geral do Estado, por meio do Oficio nO 1.395/2013-

CGE/GAB, de 2 de julho de 2013, cópia anexa, informou esse Órgão sobre as

recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) no Parecer

prévio sobre as Contas do Governador relativas ao Exercício de 2012.

2. Naquele expediente, esta Controladoria-Geral do Estado destacou a

observação apresentada por aquela Egrégia Corte de Contas que era de competência dessa

Pasta e solicitou a adoção de providências pertinentes para seu atendimento.

3. Solicitamos, portanto, o encaminhamento a esta Controladoria-Geral do

Estado, até dia 14 de fevereiro de 2014, de informações sobre as medidas adotadas por

essa Unidade em atenção à prescrição do TCE.

4. Ressaltamos, ainda, que tais informações serão incluídas no Relatório que

elainej apdj cge.

acompanha a Prestação de Contas Anual do Governador referente ao Exercício de 2013, o

qual será encaminhado ao TCE e à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.

Para facilitar os trabalhos de consolidação desse Relatório, solicitamos que

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 n° 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul

ac'''".••-"'••;,-"'7'''''~'''



essas informações sejam encaminhadas a esta Controladoria-Geral do Estado em melO

fisico, via oficio, e também em meio eletrônico, por CD ou para o endereço de e-mail:

elaine- faos@cge.go.gov.br.

Cordialmente,

dauto Barbosa Júnior
Sub-Chefe da Controladona-Geral do

Estado em 5ubstltUlçào Legal

Lei n° 17.257/20 11 (art.8,!; 2°)

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 nO400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul
CEP: 74015.908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62)3201-5362
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ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
GABINETE

Ofício nO1.395/2013-CGE/GAB.
Goiânia,:P de julho de 2013.

Ao Exmo. Sr.

ALEXANDRE EDUARDO FELIPE TOCANTINS

Procurador-Geral do Estado

74000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Senhor Procurador-Geral,

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) emitiu Parecer Prévio sobre

as Contas do Governador relativas ao Exercício de 2012, no qual expediu recomendações a

serem adotadas pelo Governo do Estado de Goiás.

Portanto, encaminhamos a V. Exa. cópia desse documento, anexa, onde está

destacada a recomendação do TCE que é de competência dessa Pasta. conforme transcrito a

seguir:

Recomendações

Ao Governo do Estadode Goiós

[...]

61Planejar ações com vistasa dar fiel cumprimento à nova situação gerada

pela decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de

Inconstitucionalidade n° 4357, que declara inconstitucionais dlsposlllvos que

instituiram regras gerais para o pagamento dos precatórios e criaram o regime

especial de pagamento adotado pelo Estadode Golós;

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 nO400 - Paládo P O Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul
CEP: 74088-900 - Goiânia - Goiás -I' e: (Oxx62) 3201-5378

elaine/ apd/ cge.



Ressaltamos, ainda, que infonnações adicionais relacionadas a esse tema

poderão ser obtidas no Relatório sobre as Contas do Governador do Estado de Goiás,

disponível no sítio do Tribunal de Contas do Estado, no endereço:

http://www.tce.go.gov.br/downloads/webarguivos.aspx?cid=2527.

Cordialmente,

OS SIQUEIRA

ConlToladoria-Geral do Estado, Rua 82 nO400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul
CEP: 74088.900 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62)3201-5377
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Estado de Goiás

Procuradoria-Geral do Estado

Oficio nO 13 12014-PGE

Goiânia, 09de janeiro de 2014.

Exmo. SI.
Adauto Barbosa Júnior
Secretário-Chefe da Controladoria-Geral do Estado
Goiânia-GO

Ref. Oficio n.o 2.906/2013-CGE/GAB

Senhor Secretário,

Em resposta à solicitação expressa no oficio referido na epígrlife, temos a

informar o que segue.

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás, no corpo do parecer prévío sobre

as contas prestadas pelo governador relativas ao exercício de 2012, expediu a

recomendação de "planejar ações com vístas a dar fiel cumprimento à nova sítuação gerada

pela decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Díreta de Inconstitucionalidade n.O

4357, que declara inconstitucionais díspositivos que instituíram regras gerais para o

pagamento dos precatóríos e criaram o regime especial de pagamento adotado pelo Estado

de Goiás." Pelas razões que são expostas a seguir, não é possível, neste momento, cumprir

tal recomendação.

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), de fato, chegou, por

maioria, à conclusão sobre serem inconstitucionaís diversos dispositivos da Emenda n.o

62/09, que altera a redação do art. 100 do corpo permanente e acrescenta o art. 97 ao Ato

das Disposíções Constitucionaís Transitórias. Ocorre que o julgamento da ação direta em
•

que assentada essa proclamação ainda não foi concluído. O STF mesmo anunciou, em

assentada posterior, que apreciaría a forma com que serão modulados os efeítos dessa

decisão, nos termos do art. 27 da Lei n.o 9.868/99. A questão ainda se encontra pendente.

Em Ii de abril de 2013, o relator para

proferiu decisão da qual se extrai o seguinte excerto:

Praça Pedro Ludovico Teixeira, n." 3, Centro, Goiânia/GO, (62) 3201-6100
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t
EstadodeGoiás

Procuradoria.GeraldoEstado

"(...) determino, ad cautelam, que os Tribunais de Justiça de todos os
Estados e do Distrito Federal deem imediata continuidade aos
pagamentos de precatórios, na forma como já vinham realizando até a
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal em 14/03/2013,
segundo a sistemática vigente à época, respeitando-se a vinculação de
receitas para fins de quitação da dívida pública, sob pena de sequestro.
Expeça-se oficio aos Presidentes de todos os Tribunais de Justiça do Pais.
Publique-se."

Pelo visto, e a despeito da proclamação de inconstitucionalidade, o STF

determinou que persiste a eficácia dos dispositivos da Emenda n.o 62/09 que preveem a

instituição do regime especial de pagamento de precatórios judiciais pelas diversas

unidades da Federação.

Em Goiás, como bem sabe V. Exa., depois que o chefe do Executivo

decretou que o acordo direto é o instrumento utilizado para a adoção do regime especial de

pagamento dos precatórios judiciais expedidos em face dessa unidade regional da

Federação, foi editada a Lei n.o 17.034/10, que atualmente regula a matéria. Assim é que o

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás vem mantendo a realização das audiências de

conciliação perante juízo auxiliar com vistas à entabulação dos acordos diretos que têm

permitido a quitação, com deságio, de vários requisitórios. A Procuradoria-Geral do Estado

participa ativamente de todas as negociações.

Mais recentemente, em sessão de 24 de outubro de 2013, o ministro Fux

proferiu o voto em que finalmente propõe a anunciada modulação. Quanto ao que interessa

para esta exposição, o Informativo do STF noticia o fato da seguinte forma:

Salientou que, quanto à declaração de inconstitucionalidade do 9 15 do
art. 100 da CF e do art. 97 do ADCT, ambos incluídos pela EC 62/2009,
deveriam ter seus efeitos modulados no tempo. Explanou que, embora
fosse desejável que os citados entes políticos honrassem as suas dívidas
pontualmente, a satisfação imediata de todos os credores poderia impactar
a consecução dos demais misteres constitucionais que caberiam ao poder
público, a afetar a esfera jurídica de inúmeros outros cidadãos que não
seriam responsáveis pela recalcitrância da Fazenda Pública em pagar as
suas dívidas. Salientou que o exercício financeiro de 2013 estaria próximo
ao fim e que boa parte do planejamento orçamentário referente a 2014
fora realizado com base na legislação vigente, em especial a EC 62/2009.
Defendeu que a presente proposta de modulação manteria, por cínco anos,
com base no princípio constitucional da segurança jurídica, todas
demais previsões do regime jurídico especial criado pela EC 62/200
Acentuou que essa proposta conteria as seguintes regras: a) seri

Praça Pedro Ludovico Teixeira, n.o 3, Centro, Goiânia/GO, (62) 3201-6100
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t
Estado de Goiás

Procuradoria-Geral do Estado

considerados válidos os pagamentos realizados até o trânsito em julgado
das ADI 4425/DF e 4357/DF nas modalidades leilão e quitação por
acordo, porque essas formas de pagamento teriam sido declaradas nulas
co~ eficácia .ex nunc, certo que não poderiam ser utilizadas doravante; b)
s~f1am mantidos os percentuais mínimos da receita corrente líquida,
vmcul~dos ao pagamento do precatório (ADCT, art. 97, SS I° e 2°), o que
permllt~1a q~e Estados, Distrito Federal e Municípios dessem
contmUldadea qUItaçãode suas dívidas sem prejudicar o atendimento de
outras finalidades de interesse público; c) até o final do exercício
financeiro de 2018, Estados, Distrito Federal e Municípios devedores que
pagassem precatórios pelo regime especial aqui modulado não poderiam
ter valores sequestrados, exceto no caso de não liberação tempestiva dos
recursos de que tratariam o SS 1°, 11,e 2° do art. 97 do ADCT, p@rforça
do art. 97, S 13, do ADCT. Esclareceu que, caso não houvesse liberação
tempestiva dos recursos vinculados ao pagamento dos precatórios
(ADCT, art. 97, S 10): I) haveria "... o sequestro da quantia nas contas de
Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, por ordem do
Presidente do Tribunal referido no S 4° do art. 97 do ADCT, até o limite
do valor não liberado"; 11) constituir-se-ia, " ... alternativamente, por
ordem do Presidente do Tribunal requerido, em favor dos credores, de
precatórios contra Estados, Distrito Federal e Municípios devedores,
direito líquido e certo, autoaplicável e independentemente de
regulamentação, à compensação automática com débitos líquidos
lançados por esta contra aqueles e, havendo saldo em favor do credor, o
valor terá automaticamente poder liberatório ao pagamento de tributos de
Estados, Distrito Federal e Municípios devedores, até onde se
compensarem"; e I1I) "o chefe do Poder Executivo responderá na forma
de legislação de responsabilidade fiscal e de improbidade administrativa"
(art. 97, S 10, I, II e I1I,do ADCT).

Em seguida, na mesma sessão do Tribunal, pediu vista o ministro Luís

Roberto Barroso, em cujo gabinete os autos ainda se encontram.

Pelo visto, sr. secretário, não há, por enquanto, qualquer providência que

aviar no sentido de atender a mencionada recomendação do Tribunal de Contas, e tal

situação persistirá até que o STF conclua o julgamento da questão de ordem suscitada para

a modulação e a respectiva decisão faça coisa julgada.

Sendo o que havia a informar, renovo protestos de distinta co

Atenciosamente,

Alexandre Eduardo Felipe Tocantins
Procurador-Geral do Estado

Praça Pedro Ladovico Teixeira, n.O3. Centro, GoiânialGO, (62) 3201-6100
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1) Recompor. no exercicio de 2013. o montante não aplicado na política de

ciência e tecnologia. especificamente no que tange ao mínimo destinado à

UEGque apresentou um déficit de aplicação;

2) Demonstrar o impacto causado pelo saldo negativo da conta do Tesouro

Estadual (4204.02355). levando o respectivo valor aos cálculos dos

demonstrativos que compõem os Relatórios Resumidos de Execução

Orçamentária e de Gestão Fiscal,bem como às disponibilidades apresentadas

no Balanço Geral do Estado.por meio de notas explicativas;

•ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

GABINETE

Oficio nO1.400/2013-CGE/GAB.
Goiânia, JJ de julho de 2013.

Ao Exmo. Sr.

SIMÃO CIRINEU DIAS

Secretário de Estado da Fazenda

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Senhor Secretário,

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) emitiu Parecer Prévio

sobre as Contas do Governador relativas ao Exercício de 2012, no qual expediu

recomendações a serem adotadas pelo Governo do Estado de Goiás.

Portanto, encaminhamos a V. Exa. cópia desse documento, anexa, onde

estão destacadas as recomendações do TCE que são de competência dessa Secretaria,

conforme transcrito a seguir:

Recomendações

Ao Governo do Estadode Goiás

\~~4
. ..jJiJ> ... cfiJo.. ~<: [...]
~\#' '.Q/ ~~:"~ ~oJ;J;;:> ')Com,,""fiel~"I, o aooog~mo doaçOO>pa~ a ;m""~"taçõo dam~

%..... Contro\adoria-Gera\ do Estado, Rua 82 nO400 - Paládo Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul
,'.' CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62)3201-5362
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Contabilidade Aplicada ao Setor Público, devidamente publicado no

endereço eletrônico da Sefaz;

5) Adequar a execução orçamentária e financeira do Estado às novas

Modalidades de aplicação instituídas pela Portaria Conjunta STN/SOFn° 01, de

13de julho de 2012;

6) Planejar açães com vistas a dar fiel cumprimento à nova situação gerada

pela decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de

Inconstitucionalidade n° 4357, que declara inconstitucionais dispositivos que

instituiram regras gerais para o pagamento dos precatórios e criaram o regime

especial de pagamento adotado pelo Estado de Goiás;

[...]

8) Empenhar esforços no sentido de incrementar o recebimento dos créditos

inscritos na divida ativa;

[...)

10) Adotar as providências necessárias no sentido de reaver o montante

repassado a maior aos municípios no exercicio em tela e nos anteriores;

11) Promover estudos especificos no sentido de verificar a possibilidade de, no

cálculo da Receita Corrente Liquida, deduzir as despesas do IPASGO

vinculadas à prestação de serviços de saúde a ele atribuidos;

Solicitamos a V. Exa. a adoção de providências pertinentes a Secretaria de

Estado da Fazenda para o atendimento das observações apresentadas por aquela Egrégia

Corte de Contas.

Ressaltamos, ainda, que informações adicionais relacionadas a esse tema

poderão ser obtidas no Relatório sobre as Contas do Governador do Estado de Goiás,

disponível no sítio do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, no endereço:

http://www.tce.go.gov.br/downloads/webarguivos.aspx?cid=2527 .

Cordialmente,

.~~~t~os SIQUEIRA

etário de Estado-Chefe
Adauto Barbosa Júnior

Subchefe da ControIadOfia.
(le.al do E.llIdo do SoiO.

Controladoria-GeraI do Estado, Rua 82 í1'l1tOO~~~o Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul
CEP: 74015-908- Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62)3201-5362
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ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

GABINETE

Oficio n° 2.908/20 13-CGE/GAB.
Goiânia, l1. de dezembro de 2013.

Ao Exmo. Sr.

JOSÉ TAVEIRA ROCHA

Secretário de Estado da Fazenda

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Senhor Secretário,

Esta Controladoria-Geral do Estado, por melO do Oficio nO 1.400/2013-

CGE/GAB, de 2 de julho de 2013, cópia anexa, informou essa Secretaria sobre as

recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) no Parecer

prévio sobre as Contas do Governador relativas ao Exercício de 2012.

2. Naquele expediente, esta Controladoria-Geral do Estado destacou a

observação apresentada por aquela Egrégia Corte de Contas que era de competência dessa

Pasta e solicitou a adoção de providências pertinentes para seu atendimento.

3. Solicitamos, portanto, o encaminhamento a esta Controladoria-Geral do

Estado, até dia 14 de fevereiro de 2014, de informações sobre as medidas adotadas por

essa Unidade em atenção à prescrição do TCE.

4. Ressaltamos, ainda, que tais informações serão incluídas no Relatório que

acompanha a Prestação de Contas Anual do Governador referente ao Exercício de 2013, o

qual será encaminhado ao TCE e à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.

Para facilitar os trabalhos de consolidação desse Relatório, solicitamos que
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essas informações sejam encaminhadas a esta Controladoria-Geral do Estado em melO

fisico, via oficio, e também em meio eletrônico, por CD ou para o endereço de e-mail:

elaine- faos@cge.go.gov.br.

Cordialmente,

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 n° 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul
CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62)3201-5362



1) Recompor. no exercício de 2013. o montante não aplicado na politica de

ciêncía e tecnologia. especificamente no que tange ao mínimo destinado à

UEGque apresentou um déficit de aplicação;

2) Demonstrar o impacto causado pelo saldo negativo da conto do Tesouro

Estadual (4204.02355). levando o respecllvo valor aos cólculos dos

demonstrativos que compõem os Relatórios Resumidos de Execuçõo

Orçamentória e de Gestão Fiscal.bem como às disponibilidades apresentadas

no Balanço Geral do Estado.por meio de notas explicativos;
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ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

GABINETE

Ofício nO1.400/2013-CGE/GAB.
Goiânia, )J de julho de 2013.

Ao Exmo. Sr.

SIMÃO CIRlNEU DIAS

Secretário de Estado da Fazenda

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Senhor Secretário,

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) emitiu Parecer Prévio

sobre as Contas do Governador relativas ao Exercício de 2012, no qual expediu

recomendações a serem adotadas pelo Governo do Estado de Goiás.

Portanto, encaminhamos a V. Exa. cópia desse documento, anexa, onde

estão destacadas as recomendações do TCE que são de competência dessa Secretaria,

conforme transcrito a seguir:

Recomendações

Ao Govemo do Estadode Goiás
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Contabilidade Aplicada ao Setor Público, devidamente publicado no

endereço eletrônico da Sefaz:

5) Adequar a execução orçamentória e financeiro do Estado às novos

Modalidades de aplicação instituídos pelo Portaria Conjunto STN/SOFn° 01, de

13de Julhode 2012;

6) Planejar ações com vistos o dor fiel cumprimento à novo situação gerado

pela decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de

Inconstitucionalidade n° 4357, que declara inconstitucionais dispositivos que

Institulram regras gerais poro o pagamento dos precatórios e criaram o regime

especial de pagamento adotado pelo Estado de Goiós;

[ ...)

8) Empenhar esforços no sentido de incrementar o recebimento dos créditos

inscritos no divido ativo;

[ ... J

10) Adotar as providências necessórias no sentido de reaver o montante

repassado o maior aos municipios no exercicio em tela e nos anteriores;

lI) Promover estudos específicos no sentido de verificar a possibilidade de. no

cólculo do Receito Corrente Uquida, deduzir as despesas do IPASGO

vinculadas à prestaçOo de serviços de saúde o ele atribuídos;

Solicitamos a V. Exa. a adoção de providências pertinentes a Secretaria de

Estado da Fazenda para o atendimento das observações apresentadas por aquela Egrégia

Corte de Contas.

Ressaltamos, ainda, que informações adicionais relacionadas a esse tema

poderão ser obtidas no Relatório sobre as Contas do Governador do Estado de Goiás,

disponível no sítio do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, no endereço:

http://www.tce.go.gov.br/downloads/webarguivos.aspx?cid=2527 .

Cordialmente,

Adauto Barbosa Júnior
Sub<tl8!e da ConlroIadorla-
e",aI doe._ de 9.~3
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ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

GABINETE

Ofício na 380/2014-CGE/GAB.

Ao Exmo. Sr.

JOSÉ TAVEIRA ROCHA

Secretário de Estado da Fazenda

74.000-000 Goíânia - Goiás.

Goiânia,~!. de fevereiro de 2014.

Assunto: Recomendações do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Senhor Secretário,

Esta Controladoria-Geral do Estado (CGE), por meIO do Ofício na 1.400/2013-

CGE/GAB, de 2 de julho de 2013, cópia anexa, informou a essa Secretaria sobre as recomendações

expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) no Parecer prévio sobre as Contas do

Governador relativas ao Exercício de 2012.

2. Naquele expediente, a CGE destacou as observações apresentadas por aquela Egrégia

Corte de Contas que eram de competência dessa Pasta e solicitou a adoção de providências pertinentes

para seu atendimento.

3. Dessa forma, esta Controladoria-Geral do Estado, mediante o Ofício na 2.908/2013-

CGE/GAB, de 12 de dezembro de 2013, cópia anexa, solicitou informações sobre as medidas adotadas

pela Sefaz em atenção às prescrições do TCE.

4. Considerando que não houve resposta por parte dessa Secretaria, reiteramos a

solicitação de envio a esta Controladoria-Geral do Estado, até dia 28 de fevereiro de 2014, de

informações sobre os procedimentos realizados pela Sefaz visando atender às recomendações

transcritas a seguir:

Recomendações

Ao Governo do Estadode Goiás

1)Recompor, no exercício de 2013,o montante não aplicado na politica de ciência e

tecnologia, especiticamente no que tange ao minimo destinado à UEG que

Controladoria-GeraI do Estado, Rua 82 nO400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul
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elainel apdl cge,



apresentou um déficit de aplicação;

2) Demonstrar o impacto causado pelo saldo negativo da conta do Tesouro Estadual

(4204.02355). levando o respectivo valor aos cálculos dos demonstrativos que

compõem os Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e de Gestão Fiscal.

bem como às disponibilidades apresentadas no Balanço Geral do Estado. por meio de

notas explicativas;

[...]

4) Cumprir fielmente o cronograma de ações para a implementação da nova

Contabilidade Aplicada ao Setor Público. devidamente publicado no endereço

eletrõnico da Sefaz;

5) Adequar a execução orçamentária e financeira do Estado às novas Modalidades

de aplicação instituidas pela Portaria Conjunta STN/SOFn° 01. de 13de julho de 2012;

6) Planejar ações com vistas a dar fiel cumprimento à nova situação gerada pela

decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 4357.

que declara inconstitucionais dispositivos que instituíram regras gerais para o

pagamento dos precatórios e criaram o regime especial de pagamento adotado

pelo Estado de Goiás;

[...]

8) Empenhar esforços no sentido de incrementar o recebimento dos créditos inscritos

na divida atíva;

[...]

10) Adotar as providências necessárias no sentido de reaver o montante repassado a

maior aos municipios no exercicio em tela e nos anteriores;

11) Promover estudos especificos no sentido de verificar a possibilidade de. no cálculo

da Receita Corrente Liquida. deduzir as despesas do IPASGOvinculadas à prestação

de serviços de saúde a ele atribuídos;

5. Lembramos que tais informações serão incluídas no Relatório que acompanha a

Prestação de Contas Anual do Governador referente ao Exercício de 2013, o qual será encaminhado ao

TCE e à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.

Para facilitar os trabalhos de consolidação desse Relatório, solicitamos, ainda, que

essas informações sejam encaminhadas a esta Controladoria-Geral do Estado em meio fisico, via

Oficio, e também em meio eletrônico, por CD ou para o endereço de e-mail: elaine-

faos@cge.go.gov.br.

Cordialmente,

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 nO400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul
CEP: 74088-900 - Goiánia - Goiás - Fone: (Oxx62)3201-5377



Recomendações

Ao Governo do Estadode Goiós

1) Recompor. no exercicio de 2013.o montante não aplicado no polílica de

ciência e tecnologia. especificamente no que tange ao mínimo destinado à

UEGque apresentou um déficit de aplicação;

2) Demonstrar o impacto causado pelo soldo negativo do conto do Tesouro

Estadual (4204.023551. levando o respecllvo valor aos cólculos dos

demonstrativos que compõem os Relatórios Resumidos de Execuçõo

Orçamentória e de Gestõo Fiscal.bem como às disponibilidades apresentadas

no Balanço Geral do Estado,por meio de notas explicativos;
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ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA.GERAL DO ESTADO

GABINETE

Oficio nO1.400/2013-CGE/GAB.
Goiânia, ].i de julho de 2013.

Ao Exmo. Sr.

SIMÃO CIRINEU DIAS

Secretário de Estado da Fazenda

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Senhor Secretário,

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) emitiu Parecer Prévio

sobre as Contas do Governador relativas ao Exercício de 2012, no qual expediu

recomendações a serem adotadas pelo Governo do Estado de Goiás.

Portanto, encaminhamos a V. Exa. cópia desse documento, anexa, onde

estão destacadas as recomendações do TCE que são de competência dessa Secretaria,

conforme transcrito a seguir:
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Contabilidade Aplicada ao Setor Público, devidamente publicado no

endereço eletrônico da Sefaz:

5) Adequar a execução orçamentária e financeira do Estado às novas

Modalidades de aplicação instituídas pela Portaria Conjunta STN{SOFn° OI, de

13de Julhode 2012;

6) Planejar ações com vistas a dar fiel cumprimento à nova situação gerada

pela decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de

Inconstílucionalidade n° 4357, que declara inconstitucionais dispositivos que

instituiram regras gerais para o pagamento dos precatórios e criaram o regime

especial de pagamenfo adotado pelo Estado de Goiós;

[...]

8) Empenhar esforços no sentido de incrementar o recebimento dos créditos

inscritos na divida ativa;

[...)

10) Adotar as providências necessárias no sentido de reaver o montante

repassado o maior aos municipios no exercício em tela e nos anteriores;

11) Promover estudos específicos no sentido de verificar a possibilidade de, no

cálculo do Receita Corrente liquido. deduzir as despesas do IPASGO

vinculadas à prestação de serviços de saúde a ele atribuídos;

Solicitamos a V. Exa. a adoção de providências pertinentes a Secretaria de

Estado da Fazenda para o atendimento das observações apresentadas por aquela Egrégia

Corte de Contas.

Ressaltamos, ainda, que informações adicionais relacionadas a esse tema

poderão ser obtidas no Relatório sobre as Contas do Governador do Estado de Goiás,

disponível no sítio do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, no endereço:

http://www.tce.go.gov.br/downloads/webarquivos.aspx?cid=2527 .

Cordialmente,

OS SIQUEIRA

Adauto Barbosa Júnior
Sul>d1efe elo ControIadOfloo
&.01 oue._ do 8o"",

Controladoria-Geral do Estado, Rua82~~9élIro LudoviroTeixeira,3°andar, SetorSul
CEP:74015-908 - Goiania- Goiás- Fone:(Oxx62) 3201-5362



•ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

GABINETE

Oficio n° 2.908/20 13-CGElGAB.
Goiânia, ll.. de dezembro de 2013.

Ao Exmo. Sr.

JOSÉ TAVEIRA ROCHA

Secretário de Estado da Fazenda

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Senhor Secretário,

Esta Controladoria-Geral do Estado, por meio do Oficio n° 1.400/2013-

CGE/GAB, de 2 de julho de 2013, cópia anexa, informou essa Secretaria sobre as

recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) no Parecer

prévio sobre as Contas do Governador relativas ao Exercício de 2012.

2. Naquele expediente, esta Controladoria-Geral do Estado destacou a

observação apresentada por aquela Egrégia Corte de Contas que era de competência dessa

Pasta e solicitou a adoção de providências pertinentes para seu atendimento.

3. Solicitamos, portanto, o encaminhamento a esta Controladoria-Geral do

Estado, até dia 14 de fevereiro de 2014, de informações sobre as medidas adotadas por

essa Unidade em atenção à prescrição do TCE.

4. Ressaltamos, ainda, que tais informações serão incluídas no Relatório que

acompanha a Prestação de Contas Anual do Governador referente ao Exercício de 2013, o

qual será encaminhado ao TCE e à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.

Para facilitar os trabalhos de consolidação desse Relatório, solicitamos que

Controladcvp-Gerai do Estado, Rua 82nO400 - Palácio Pedro dovico Teixeira, 3' andar, Setor Sul
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essas informações sejam encaminhadas a esta Controladoria-Geral do Estado em meio

fisico, via oficio, e também em meio eletrônico, por CD ou para o endereço de e-mai1:

elaine- faos@cge.go.gov.br.

Cordialmente,

~JO"t io de Estado-Chefe

Adauto Barbosa Júnior
SulrChefe da Conlroladoria-Geral do

Estado em Substituição Legal
lei nOI7.257/201I (art.8.~ 2°)

Conlroladoria-Geml do Estado. Rua 82 n° 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul
CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5362
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

GABINETE

Oficio nO 131./ /2014-GSF

Goiânia, :J. J de fevereiro de 2014.

Exmo. Sr.

ADAUTO BARBOSA JÚNIOR

Secretário de Estado-Chefe da Controladoria-Geral do Estado

Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nO400,3° andar, Setor Central

CEP 74055-140 Goiânia-GO

Assunto: Resposta ao Oficio n° 2.908/2013-CGE/GAB

Senhor Secretário,

Em atenção ao Ofício nO2.908/2013-CGE/GAB, de 12.12 13, que reitera

o Ofício nO 1400/2013-CGE/GAB, de 02.07.13, no qual V. Exa. solicita o

encaminhamento de informações sobre as medidas adotadas por esta Pasta acerca

da prescrição do Tribunal de Contas do Estado de GOiásexpedida no Parecer prévio

sobre as Contas do Governador relativas ao Exercicio de 2012, encaminho-lhe os

Memorandos nOs001/14-SGC, de 27,01,14, da Superintendência de Contabilidade

Geral, 001/14-STE, de 28,01.14, da Superintendência d Tesouro Estadual, e 017/14-

SRE, de 10,02.14, da Superintendência da Receita, ocumenlação anexa, contendo
~

as informações ora solicitadas.

AtenCiosamente,

..•..•""".____________ (Â
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"""ESTADO DE GOIÁS

SECRETARlA DA FAZENDA
~UrFRNTE};l)[NCJA DECO!' I'Afln ,IDADEGERAL

Memorando nO 001l14-SGC

Da: Superintendência de Contabilidade Geral

Para: Gabinete do Secretário

Assunto: Oficio 290812013- CGE/GAB

Senhor Secretário,

Goiânia, 27 de Janeiro de 2014.

Conforme solicitado no Oficio n° 2.908/2013 da Controladoria

Geral do Estado informamos:

• A Portaria n° 634/2013- STN, revogou as Portarias n°
82812011 e 231 e 43912012, as quais definia prazos para
o cumprimento do cronograma de ações para
implementação da nova Contabilidade Aplicada ao Setor
Público

• Os registro contábil das dívidas provenientes de
precatórios foi registra no mês de dezembro, conforme
informações do Tribunal de Justiça contidas no Oficio nO
1266/2013-GP.

Atenciosamente

;l(JiMonu,"",do DOlil4

, ,
SUSEL DE OLl EIRA PETINI

Superin ndente

Snperintendência de Cnntabilidade Geral www sefaz,g".gov,br
Av Vereadnr José M"nleiro. n", 2233 - Set"r No"" VLIaCEPo 74.653.900 - Goiilnia - (,oiás

Telefone 3269,2340/f"" 3269.2465
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Memorando n." 001/14 - STE

Goiânia, 28 de janeiro de 2014.

Da:

Para:

Assunto:

Superintendência do Tesouro Estadual/ STE.

Gerência da Secretaria-Geral.

Resposta ao MemorandonO753113-GESEG.

Senhora Gerente,

tecnologia em 2012.

Anexo ao Memorando em epígrafe foi enviado o Oficio n"

2.908/2013-CGE/GAB em que a Controladoria Geral do Estado -CGE reitera o

pedido de informações a respeito das medidas adotadas por esta Pasta em

atençâo ás determinações e recomendações feitas pelo Tribunal de Contas do

Estado -TCE no Parecer Prévio sobre as Contas do Governador relativas ao

exercicio de 2012, que foram inicialmente encaminhadas mediante o Oficío

1AOO/2013-CGE/GAB em 02/07/2013.

Analisando as recomendações feitas, informamos que das

medidas indicadas pelo TCE, estamos respondendo apenas aquelas sob a

responsabilidade desta Superintendência:

1. Recompor, no exercício de 2013, o montante n::io aplicado

na política de ciência e tecnologia, especificamente no que tange ao minimo

destinados à UEG que apresentou um déficit de aplicaoyao.

Foi assinado Termo de Ajustamento de Gestão, anexo, entre

o TCE e a Universidade Estadual de Goiás, tendo como intelVeníentes a

Secretaria de Gestão e Planejamento, a Secretaria da Fazenda e a Controladoria

Geral do Estado, com o objetivo de pactuar a execução orçamentária da UEG e

garantir a recomposição do montante não aplicado na política de ciência e

!s



2. Demonstrar o impacto causado pelo saldo negativo da

conta do Tesouro Estadual (4204,02355), levando o respectivo valor aos cálculos

dos demonstrativos que compõem os Relatórios Resumidos de Execução

Orçamentária e de Gestão Fiscal, bem como às disponibilidades apresentadas no

Balanço Geral do Estado, por meio de notas explicativas.

o saldo negativo da conta 4204.02355 é apenas gerencial e

não impacta nos cálculos dos demonstrativos que compõem os Relatórios

Resumidos de Execuçao Orçamentária e de Gestão Fiscal, já que tal saldo

negativo é zerado em contrapartida com a conta contábil "Outros Credores".

[...]

5. Adequar a execução orçamentária e financeira do Estado

às novas Modalidades de Aplicação instituídas pela Portaria Conjunta STN/SOF n0

01. de 13 de julho de 2012.

A referida adequação já foi realizada pela Secretaria de

Gestão e Planejamento em estrita observânCia com as normas da STN,

[...]

10. Adotar as providências necessárias no sentido de reaver o

montante repassado a maior aos municipios no exercícIO em tela e nos antenores.

Quanto à adoção de providências necessárias no sentido de

reaver o montante repassado a maior aos municípIOS: a) foi encaminhado o

Oficio nO88fZ013-STE, em 22f07/Z013, cópia anexa, ã Caixa Econômica Federal,

instituição financeira responsável pelo processamento, centralização e distribuição

das receitas estaduais, solicitando providências para a implementação de

mecanismos de compensação para reaver os montantes repassados aos

. , ,
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municípios; b) foi elaborado memorando nO 129/2013-GFINISTE, de 24/07/2013,

cópia anexa, à Advocacia Setorial da PGE na SEFAZ, sobre a adoça0 de

procedimentospara a referida compensação; cl tanto a Caixa, quanto a

Advocacia Setorial, ainda, náO deram resposta conclusiva para o que foi

demandado.

11, Promover estudos especificos no sentido de verificar a

possibilidade de, no cálculo da Receita Corrente Líquida, deduzir as despesas do

IPASGO vinculadas à prestação de serviços de saúde a ele alribuidos.

o Estado de Goias não tem autonomia para definir o método

de cálculo da RCL, especifical'ldo as receitas ou despesas que entram no seu

cálculo, uma vez que esse método é regido exclusivamente pela Secretaria do

Tesouro Nacional - STN, a quem cabe estabelecer normas e procedimerllos

contãbeís para a FederaÇáo, por meio da elaboraçllo, discussllo, aprovaçllo e

publicaÇáo do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP e

padronizar as prestações de contas e os relatórios e demonstrativos de gestão

fiscal, por meio da elaboraçllo, discussllo, aprovação e publicaçllo do Manual de

Demonstrativos Fiscais - MDF. No registro e contabilização da execuÇáo

orçamentária e financeira, o Estado de Goiás vem seguindo fielmente as

orientações da STN.

Atenciosamente,

I"

Superintendent o Tesouro Estadual
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ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTEND~NCIA DA RECEITA

Memorando n° 017/14 -SRE.
Goiânia, 10 de fevereiro de 2014.

Da : SUPERINTEND~NCIA DA RECEITA (8RE)

Para : GABINETE DO SECRETÁRIO/GERÊNCIA DA SECRETARIA-GERAL.

Assunto : Resposta ao Memorando nO 755/13-GESEG (Recomendações do TCE).
J~EC:':"~l~'O EM
~UO"I J'I. ",J6W~

Jlo:IIoO]cN ~
Senhor Secretário, .... - ~i,';r•..'N~j,'.'Ú-.'iÚj ., .• '"

Em atenção ao Memorando nO 755/2013-GESEG, que encaminha cópia
do Oficio nO 290812013-CGElGAB, procedente da Conlroladoria-Geral do Estado,
em que são solicitadas informações acerca das medidas adotadas por esta
Secretaria face às recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado no
Parecer Prévio sobre as contas Anuais do Governador - Exerclcio de 2012,
prestamo-Ias em relação ao item 8 das Recomendações do referido Parecer, que

dispõe:

"8) Empenhar esforços no sentido de incrementar o recebimento dos

créditos inscritos na divida ativa;"

Desde o exercício de 2011 a recuperação de créditos inscritos em divida
ativa é uma constante preocupação da Administração Tributária, sendo que no
exercício de 2013 efetivamos várias providências necessárias para o incremento
deste recebimento, destacando-se as seguintes medidas:

1 _ execução do programa Recuperar, que ofereceu descontos em juros e
multas para pagamento de dívidas de ICMS, IPVA e ITCO, renegociou R$ 623
milhões em dívidas, dos quais R$ 358 milhões foram pagos à vista até a data limite
da norma, ou seja dia 20 de dezembro de 2013, Vale ressaltar que o programa
superou significativamente a expectativa e a meta inicial que era de R$ 270 milhões;

2 _ intensificação da atuação dos Núcleos Juridicos Regionais que tem
como principal atribuição a promoção da interação e aproximação da fiscalização
tributária com o Ministério Público, Poder Judiciário, Procuradoria do Estado e

Policia Civil;

3 _manutenção do convênio entre o Estado de Goiás e a SERASA para a
disponibilização das informações relativas à Dívida Ativa da Fazenda Pública
Estadual no banco de dados da SERASA, com a melhoria constante da segurança e
das funcionalidades do sistema informatizado da SEFAZ-GO, na realização das
respectivas inclusões e/ou exclusões de apontamentos. Estã, também, programada
a finalização dos procedimentos para se efetuar o protesto extrajudicial da Certidão 1
de Divida Ativa, V

8,,,,,""tonclên,l. d. RI<.... ......ilo o.t@ •• r.".O_fIO,.b'
~. VO,..dOf Jo" MonlOlro.">3, blOCO'" p;"" ,_ Com"'''o F."od'riO Moi. Ponto - S.tO< No" VII.. 801001', GO CEP 74151"'"

fooe/fu {"132U.2'ao
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDI::NCIA DA RECEITA

Memorando nO 017/14 -SRE,

4 - execução pela Gerência de Recuperação de Créditos (GERe) das
seguintes melhorias na cobrança dos créditos tributários:

• realização de contatos multimeios (e-mail, malas-diretas, telecobrança)
com o sujeito passivo inadimplente com a Fazenda Pública Estadual,
objetivando a cobrança do crédito tributáriO em diversas fases do
processo e, também, de parcelas em atraso do crédito parcelado;

• intensificaçáo da cobrança do IPVA pelos meios disponíveis, culminando
com a inscrição em dívida ativa e inclusão do nome do devedor na
SERASA em caso de não pagamento;

• descentralização do procedimento de cobrança com a implantação de
núcleo de cobrança nas 12 (doze) Delegacias Regionais de Fiscalizaçao
e a coordenaçao geral centralizada na GERC;

• estudo quantitativo e qualitativo do crédito tributario definitivamente
constituído, identificando e mapeando os créditos passíveis de
recebimento a curto e médio prazo, visando uma melhor gestão da
dívida ativa;

• promover o saneamento dos processos antes da inscrição em dívida
ativa e na SERASA, visando dar efetividade ã futura execução fiscal e à
cobrança administrativa;

Neste ano estão sendo implementadas medidas capazes de promover um
salto quantitativo e qualitativo nos resultados da arrecadação estadual, entre as
quais se destacam:

1 - o aprimoramento dos mecanismos do Grupo de Proteçao à Ordem

Tributária (GPROT), com o objetivo de implementar, de forma conjunta e Integrada,
ações no âmbito do Estado de Goiàs, visando à agilizaçao da execução fiscal e ao
combate à sonegação fiscal;

2 - criação de um Programa de Revitalização Empresarial que venha
estabelecer condições facilitadoras na quitação de débitos inscritos em dívida ativa,
preservando a função social e econômica das empresas. Além disso o Programa
tem por objetivo prevenir e soíucionar litígios tributários, dar eficiência na tutela do
crédito tributário, flexibilidade e agilidade quanto à cobrança tributária o que propicia
aumento da capacidade de arrecadação. /"')

Atenciosamente,

NASCIMENTO E SilVA
ente da Receita

~"".~n ••no~ru; "" Mmln •••• .,lo T,;but>ri. _ •.•••oIl"~.f@'<l•••.go.W'.b'
Av. v ••••• " J•• ~Monte"", 123' •• 1000-••.•pi'" 2 _ compluo F••• nOI,;o ••••• Pon" _ Solo, Nov. VII., GolOn;', GO CEP

r•••""",
IonoN"i6'1 '209-1'"
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E~TA[}(}D~GOIÁS
S£CR!:TARlA DJ,.["IADO DA FA7,[NDA

SllPFJlI~UNDÉNCM [lO nSlllJIIO £S'IADt'AL

Memo n° 129/2013~GFINlSTE.
Goiãnia, 24 de julho de 2011

Senhor
TOMAZ AQUINO DA SJLVA JÚNJOR
Advocacia Setorial
Nesta

Assunto: Consulta - Providências necessárias para reaver o montante repassado a maior
aos municípios

Senhor Procurador,

Em 2012 ii Secretaria da Fazenda (SEFAZ) foi provocada a manifestar-se no

sentido de justificar li não consideração como receita, referente ao exercício de 2011, a~

receitas decorrentes de Multas por Auto de Infração no computo das transferências aos

municípios, apesar de tef considerado as contas de dedução das respectivas receitas.

A Caixa Econômica Federal (CEF) llSsinoll contrato como Banco Centralizador

em 01/1112011, entretanto, o sistema infonnatizado de distribuição da receita entrou em

produção apenas em 02/0112013. Este lapso de tempo impossibilitou à Secretaria da Fazenda

suspender a distribuição aos municípios, dos recursos provenientes das Multas por Aut(\ de

Inli:açij'o.

o vai(\{ repassado indevidamente aos municípios deve ser compensado,

conforme determinaçào do Tribunal de Contas do E,tado.

Em reunião entre a Caixa Econômica Federal e a Superintendência do Tesouro

Estadual, no dia 19 do corrente mês foi apresentada a recomendação do TriblUlal de Contas do

Estado - TCE, expressa no Relatório sobre as Contas do Governador do Estado de Goiás,

Exercício 2012 do Conselheiro Relator Df. Celmar Rcçh, que determina: "Adotar

providências necessárias no sentido dc reaver o montante repassado a maior aos municípios

no exercício em tela e nos anteriores:'

Ressalta-se que a prestação dos serviços, pela Caixa Econômica Federal ao

Estado de Goias, em caráter de exclusividade, de cenlralização e processamento da receita

estadual, bem como centralizaçào e processamento de todas as movimentações financeira;,

(...) feitas pelo Estado a entes públicos e privados, segue os ditames do Conlr<llo n° 0]91201 l-

SEFAZ;

Gob,n"o do "" ••tóriQd. ,.".do
", Vmodor)o" M,.""'" n' n33. S,ror Vil. N"".
Cl'P' 74 65J.000 _ (;o,,"i.- GOl" 'I ,I,foo, J269.2>(11
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[STADO D[ GUIÁS

St;CK[l'AllIA 1)[ I:SJ ADO DA fALI;.~J)A
SUPEKIlH[NVtl'iCIA noTFSOlIRO ESTADUAL

Considerando o exposto acima, pergunla.se li douta Advocacia Setorial sobre li

necessidade de adotar algum outro procedimento, além de provocar o agente arrecadador

Caixa Econômica Federal, para compensar os valores devidos ao Estado, nos termos da lei

complementar nO 63 de 12 de janeiro de 1990. Ainda, qual a forma de atualizar ao valor

presente, li compensação em tela?

Anexo li este memorando, enviamos cópia da recomentação do Tribunal de

Contas do Estado e Portaria do Estado de Minas Gerais na qual determina compensação

ocorrida naquele Estado.

Nos colocamos li disposição para qualquer esclarecimento que se fizer

necessário e reiteramos votos de estima e consideração.

Atenciosamente,

l:Lc.v\.l &~ .1c( C+
'w\ III .;'0

--------------CC'"'Ci"'""c.~"C_=.C"C,C,',~=.,.~-------------
Av V.f<lldor Jo><Moo"'iru, n' 2£33, ~eto, V;I. No ••
Ctf, )4 tl5J.'ltlO _ (J()ilni. _ nú;!Is l<lchmoJ26'!-2501



IST ADO (lf.(;OI~S
SECRt.TARIA DE I~TAOO hA FAZII'iDA

SllrIRII'iTE:-pt.I'i"ClA (lO TESUIIKO ESTAllllAL

Oficio n° g8 /2013-STE.-- Goiânia, 22 de julho de 2013.

limo Senhor
Osvaldo Ribeiro da Silva
Gerente Geral da Agência Governo do Estado de Goiás - Caixa Econômica Federal
Nesta

Assunto: Providências necessárias pam reaver o moutante repassado a maior aos
municlpios

Senhor Gerente,

Conforme reunião ente a Caixa Econômica Federal e a Superintendência do

Tesouro Estadual, no dia 19do corrente mb e, considerando:

1)

2)

3)

A reçomendação do Tribunal de Contas do Estado - TCE,

expressa no Relatório sobre as Contas do Governador do

Estado de Goiás, Exercício 2012 do Conselheiro Relator Dr.

Celmar Rech, que determina: "Adotar providências

necessárias no sentido de reaver o montante repassado a

maior aos municípios no exercício em tela e nos anteriores";

A prestação dos serviços, pela Caixa Econômica Federal ao

Estado de Goiás, em caráter de exclusividade, de

Centralização e processamento da receita estadual, bem

eomo Centralização e processamento de (odas as

movimentações frnaneeiras (...) feitas pelo Estado a entes

públicos e privados, conforme determina o Contrato n°

019/2011-SEFAZ;

A necessidade do Tesouro Estadual em cumprir

detenninações dos agentes fiscalizadores e controladores da

execução financeira Estadual.

G,lo,"," 005""",,;,," d, ,,,,,,d,
A" V,rndor Jmé MOlltelro." 2233.5<1'" Vila Nova
CEI'; 14 6,J"'O~- "o;!o" - G",~\ Telero"" }269.2S01

J/
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ESl AliO DE GOIÁS
SECRUARlA DE ESlAVO IM FAZENDA

SIlPERI~TENntNuA 110HSOIIRO l:STAD[IAl-

Solicitamos à Caixa Econômica Federal a viabilização ao Estado de

mecanismos para reaver os montantes repassados, a maior, aos municipios.

Em função do encerramento do exercício corrente, solicitamos resposta o mais

breve possível.

Nos colocamos à disposição para qualquer esclarecimento que se fizer

necessârio.

Atenciosamente,

HA~~MPEL .Q EI~t
Gerentede Administração~inancei!

..-;'?,rrt1"ii--
<:7JÇo CEUR VILELA

Superintendentedo!. Tesouro Estadual

------------'"''"',.,~''",.,~<W",.",o,"''>,,',•.,"''---------------
M, V,,,,,dOf Jos< M"nteiro. nO, 2233. '''OT Vd. No",
ÇCP 7~,6l3-91JO - G<"fulla - O",i, Telefo", 3269_2l<)1



TllIBLlNAl DE COHTAS DO

ESTIlDO DE GOIÁS

Termo de Ajustamento de Gestão

Termo de Ajustamcnto de Gcsti'io, que entre
si celebram o Tribunal de COIltllS do r"lado
de Goiás e li Universidade EslBdnal de
Goiás, tendo como interveniente, li

Secretaria de Ge;Jllo e Planejamento, a
Se<:retaria da Fazenda e 11 Conlrobdoria
Gerll.1 do ESlado, com () objetivo de pactullt

11c~etll:;.ilo orçamentária da UEG.

o TRIBUNAL DE COl'••..JAS DO ESTADO DE GOIÁS, neste al(}

repn.:scntando pclo ~eu Presidente. Conselheiro FAron jo~ ferrari, e pcm Conselheiro

KeJllledy de Sousa Trindade, responsável pela pa.>tada UEG no biênio 20131201<1,e a

UN1VERSmADE ESTADUAL DF. GOIÁS - UEG. neste aiO representada pelo .\co

Reitor. Haroldo Rcimer, lendo em vista o que ronsta no Processo n' 201300047003992,

RESOLVEM celebrar o presente lnstrumcolo, com fulcro no artigo I lO-A, da Lei n°

16.16&'07, e na Resolu>ão Normaliva N° 00612012, com iotervenlência da Secretaria de

Ge>lão e Planejamento, da Secretaria da Fazenda e da ControJadorill Geral do Es11ldo,

,:sl/l no exereieio de :;uas alribui,<õCl de controle interno, representados.,

respectivamenle. pelo-; Srs, G;l1seppe Veeei, José Tmw' e Adallto B.arbo511Junior. nos

,



TRIBUNAl DE CONTAS DO

ESTADO OE GOIÁS

CONSIDERANllO qu~a Lei bUldualn" 16.168107, .m1 seu al1igo 11Q..A.

incluído pclnl.ei ESladual n° 17.260/11, prevê 8 compelênda do Tribunal de Conlns do

f~~tado de Gúilis pMli finnar T=o de AjuslamenlO de G~S~(I - TAG eom ÚTgãos ou

entidades que estejam sob 8 ,lia jurisdiç!o;

CONSIDERAl\riDO o que prescreve a Resolução Normaliva N" 006/2012. que

regulamenta o Termo de Ajustamento de Geslão no Ilmbilo do TCE.GO;

CONSIDJo:RANDO o que consta no Proce.,so nO 201300047003992 qUl.'

tramita junlO a<>TCE-GO;

CONSIDERANDO que o qUl.' estabde<.:e o artigo 158, ind~ 1, Ua

Consliluiçllo do Estado de Goiás;

CONSIDERANDO que a UEG, nos c){CI'Cidosde 2011 e 2012. JJaOexccutou

integralmente seu orçamento decorrente da vinculaçllo constitucional disposlB 1\0 artigo

158, inciso 1,da Conslituiçll<>Estadual;

CONSIDERAl'iDO ser o TAG instrUl1lento para "adeq"ar o., atos •.

pro~cdimel1/()r do órgão ou entidade .~ujúl(l (10 .<cu controle aO.<padrôe.< rIR

regularidade ", nos lermos da Resoluçllo Normativa N° 006.12012;

COI"iSlDERAlIIllO o que consta !lO Ofido/Oa" N' 729/13, de 25 de

l\o,,=hro dc 2013. da Universidade Estadual de Goiãs. que inaugurou o Processo n°

201300047003992;

CONsmERANDO ser 8 UEG parte legitima para propor a aS51lllll.urade

'l'AG. nOSmoldes do artigo 3', lnciSll ru, da Resolução Normativa N° 00612012;

CO!,\"SJDERAA'DO que os órgãos intervenientes do presente TAG eorn:ordam

eom as Clãusulas nele c~u.bclecida:;;

,



TRIBUNAl DE CONTAS DO

ESTADO DE GOIÁS

CONSIDERANDO que o TAG a >Cf linmw(\ deline as autoridades

respon:<ávels flClo lIdimplemCll1J.ldas obrigaçOcs, os úrgâos c entidades controlad~s. as

(lbrig!Çõcs e metas assumidas. bem COffi(lseus cronognunas dc e;l,ccuç1ioe oS sanções

em caso de de>eumprimen\(>. tal qual di!ijlÕC{I artigo 2" da Resolu.;So Noml3tiva N°

00612012;

FIRMA-SE o prestnte Termo de Ajustamento de GestAo que sem regulado

pelas sej!uintes dáusulas:

CL,\lJSULA PRIMEIRA - DO OBJETO;

o presente Termo de Ajustamento de Gestllo tem por objetivo a deliniç!lo do

eronograrna de execuç&o do saldo orçamcnlJlrio da UEG. no valor de R$ 61.593.179,29

(sessenta e um milh1ies quinhentos e noventa e três mil l:<.'I1toe setcntll e IlOVCreail; e

vime e nove ccntav~), decorrenle da n:'lo cxecuç!lo iotegral do orçamento nos

extTCíeios de 2011 e 2012, a 11mde garontir sua recomposiçã(} durante os eKerclcio, de

2014, 2015 e 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA _ DA EXECUÇÃO DO OBJETO:

A recomposiçllo orçamentária mencionada na Clá\lsula l'rimcim dev.:rn scr

c.~ecutada durante os cxerclci"" de 2014. 2015 e 2016, conforme crouogralua

apresentada pela UEG, nos t~nnos do Anexo I deste instrumelU.o, de~'idamcDle atesllldo

pela Secretaria dn fazenda. pela Scen:llIrill de Gestão ~ Planejamento e pela

Contmladoria Geral do Estado, eslll no exercício de suas atribuições de controle interno.

t'arágrafo Primeiro: A lJ"EG deverá ob""rvar o ordenamento jurídico ,-ígcnle.

em especial" di.posto IUI Lei 8.666/93, na Lei ComplememllI 1011200a e na Lei

Estadual17.9l8fI2.

,



TRlllUtiAL Df Cm>fTAS00

E5T,I,00 DE colÂi

PaTâj{raro Segundo: Para que o cronograma dc exceu~n apresentado pela

lJEG seja cumprido. é necc,sârio o ro!pllSICdas verbas, quc dcvcrá !\Crefetivado pelos

6rglo~ comperemes. em especial pela Secrolllna da Faz.enda, intervcnicoU: do presente

inslJUmcnto, Sl:gundo o cronograma de repa= constante nu Anexo li.

Parágrafo Terceiro: As suplemeota,õcs orçamentárias solicit. pela ljEG,

nccc,sârias ao cumprimento deste TeMO. deverão ~er liberadas alI' o mes de fcvc..:ir(l

de cada ano.

Parágrafo Quarto: A Scere1aria de Gestilo e Planejamento dcverá liberar. no

prazo máximo de dois dias. llS autorizaç~s solícilJldas pela UEG rercrentc~ aus

procc,sos previstos ao Anc;(O1.

Parigrafo Quilllo: A Secretaria da fazenda devera liberar. nO inicio dc cada

ano. o saldo. confOlme Anexu li, no valor 10lal do nnu no ~istema AFT - Administraç60

Fínm,ccim do Tesouro.

ParlÔgrafo Se:<IO:Os recursos financeiros comsporuJenles ao cumprimento do

objclo de~te instrumento devemo ser disponihili:llldos pela S""rclaria da FllZCnda em

conla banclÍria própria da lJEG e~pceifiCllmcnle para o cumprimento deste Tenno.

dcs,'inculada da conta ccntralizadora do Estado.

I'a~rafo Sétimo: A Seorclaria da FalCnda dcvcr.l transferir o valor

IinwJCeiro correspondente ao cumprimento do objeto de,te instrumento. PllJõl li conla

bancária própria da ltF:G, conforme cronograma previsto nO Aeexo li, cabeml" à

Universidade a gestilo plena dos recursos.

Parágrafo Oif1lvo: As 501icittções de CMDF relalivas ~(I",processos, objeto

do presente Termo. devemo ser aUI"maticalOente autorizadas pela Secretaria da



TRl8UNAL DE CotlTAS DO

ESTADO DE GOIÁS

fazenda, IXlr meio do Sislema SIOfl\ET _ Síslenm de l'rogr:unaçilo e Execuçil"

Orçamentária e Financeira.

l'llnigrlll"o 1\ODO' A n:alizaçllo das despesa.~ inlegrJnte, desle Termo não

poderâ prejudicar li lilx..'TIlÇilod" pagamcn4> das demni, d~,pesas rellllh'a, ao

cumprimemo anual da vinculação constinlcíonal da Univusidade.

Panlgrafo Dez; Cnso o repas>c lllYllmcntário nno seja efetuado confonnc o

cronograma - Ane~o 11- ou caso ocorra alguma circunstância dcrivada de caso fortui4>

ou forçll maior, dcvidamcnlc justilicada. a UEG MO poderã ser r~ponsabilil'3.da pela

não cxceoção do orçamento.

cLÁUSl:!.A TERCElRA~DO ACOMPANllAMENTO

o pr=tc Termo dc AjoS!lImento de Gestão. bem como os processos qoe dele

porvcntura se originem, seTlo acompanhados pc:l(lCmlsdllciro Relator do Proc%ss.on"

2013001J47003992, Kennedy de SOlISSTrindade, que poderá solidtar infonnn.ões

periódicas e l!etermillflT11realização de diligSnci!lS n fim de apullIT (I cwnprimento das

metas pacluadas na Cláo,olo Segunda dest<: inSlIUmenro. com o apoio d8s unidades

técnicas de,ta Corte de Conta,.

Parágrafo Primeir(); A UEG deverá encaminhar. jUl\wmcnl.e r:om as contas

anoais rcfcrenlcS a cada c.xerckio, a comprovllÇilo ar;crca do cllmprimento das metas

lrno;;adasna Cláusula Segunda do pre>ente Tenno de Aju~tamcnto de Gestao.

Pangrafo Segundo: Todo,,; os serviços/obras reladonodos no Anexo I

deverao ser encaminhados ao TCE-GO com podido de distribuição por conexão ao

Processo nO 2013001)47003992. a lim de facilitar 11fiscalização do cumprimento do

objeto do TAG ora filmado.

fi
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TRI8UNAL DE CONTAS DO

ESTADO DE GOIÁS

Pllrligt~(o Terceirn: Sem prejui7(l de eventullis fiscalilações nas obras

previstas no Anexo I, fica desde ja estabelecido qlll: as inspeçocs nas referidas obras

>cão n:•.lil.adas em Janeiro dos exerclcios de 2015, 2016 c 20]7, para que (}Srelal6rios

emitídM possam ser analisados quando do julgamenlo das Ccmtas da liEG dos

exercícios M 2014, ~015e 2016.

Parágnro Quarto: As obras constanlC~ no Ane~o I de,-enlo ser devidlllllc'ntc

cad~stradas no Sistema GEQ-.Obras - TCE.'GO, nos termos da Resolução n" 00212012.

desta Corte, JW1I-conhecilllcnto c aeomp;mhumen!o das unidades lécnicas competenles.

CJ.ÁUSULA QUARTA _ DA Al'RECIAÇ,\O DO CUMI'RIMElIoiO DO TER.'W

DE AJUSTAME1"oTO DE GESTÃO

o Conselheiro Rc!alor desle ins!l1lmcntl' dc~erá, lI(I lérmino do prll7(1 de

vigência dcste Termo, com base MS eonlal anuais do UEG referentes aos excrdcivs

abrangidos pelo lAG. submeb:r os aUIOSdo Term" de AjuSl3lllenlo de Gestão 110

Tribunlll Pleno para:

1- DccJarm ellll1pridos os cronogl'lllJ1a5 de execuç.io apresentados e

promovcT o arquivamento deste instmmenlO. ou:

,

li. Promover a rescisão deste Tenll\' de Ajustamento de Gestão. caso

verifique o descumprimento i/liu!tifiClloo dos prazos pactuados na

Cláusula Segunda do presenll: inMromenlo e nOS cronogramas de

cx"""I'ilo em AnelLo. CllSOem que caberá 11opiicaçi!o de mulla ao

representante Icgo.lda UEG, llOStermos do artigo 11~, inciso JI, da Lei

ESlllduaI16.168107;
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Parágrafo Primeir'" Na hipótese de ocorrer a reSl;isão do pre~nte Termo de

AjuslllmcnlO d~ Gestão, nos tmnos do inciso 11de><laCláusula. cunsld~rar-sc-á findo o

período para a execução do on;amenlo objeto deste TIIG. pas.<.mldoa sc exigir, desde

Jogo, dos gestores estatais, a sua execuç!io inlegrol.

I'anignfo S"'Kundo: Caso ocorre a rescisão do presenle TeTITloem ntdlo do

dcscumprimento de obriguções de OUlTosÓrgãos ou cntida<:Jc,;do Estado df: Goii\s,

devidamcnte atestada nos autos, o Consdhciro Rclalor deste instrumento comunicllli ao

Cooselbeiro Relator do respectivo órgllo que deu causa ao de'iCUloprimemo P\lfil

apreciação no momento do julgamento das respectivas oo~laS anuais.

Pani~raro Terceiro: Na ocotréncia da hipóte~ narrada nó Parágraro Seguodo

da prer.eme Cláusula. caso o descumprimcnlo se dê lX'r parte de algum dos órgãos que

figlIl"llm como ioten'enicntcs do presente TAG, scr-Ihes-ão aplicadas as Sllnções

pre\'iSlaS 00 artigo 112. inciso 11,da LOTCF:_GO.

Parágrafo Quarto: A deliberaçao do Tribunal Pleno previSl!. 'leSta cltíu~'\l!a

será irnedialametlt~ com~nicada ao COD!ielhcÍroRelator das Contas Anuais da UEG do

cxcrclcio em qlll..'SI4o.

CLÁUSULA QUINTA - DAS AU'J::RAÇOES:

Vcrificada a ocorr811cia de evcnrual situação excepcional que impeça a

cxecuç!o da recomposição Orçamentária nos moldes prc~'istos no cronogruma conSllll11C

no Anexo I, poderá a UEU apresentar proposta de alteração, desde que :wja

acompanhada de justifictlljva pormenorizatla dlls motivos da alteração e mediante lenno

aditivo a este instrumento.

Parál:rafo Primeiro: Em qualquer c:lSll. a proposta de alteraçiio nilo poderá

importar em de cumprim 10 do ajustamento, d~vcndo a

,

J
ir

1
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e~ecu<;ão (l11recomposição orçamentária mencionada 00 Obj~to do presente instrummto

ser in1esrnlmcnlc efetivada até ü término do cxcrtÍeio de 2Q\6.

PaTágrafo Segundo: A pruposta de alteração do pre:scnte TAC, caso admitida

peln Coosc1hciro Relator, será submetida ao Plenário para aprovação e 110mo\ogaçáo.

cLÁusm.A SEXTA- VIGtNCJA:

O prazo de vlgêneia do presente TAG !fia início na dia de sua assinatura c se

rncclTlil'l\.com \lttnnino do eJ\cn:ício de 2016.

E, por eslafCm juSUts e acordarlns, firm:un (I presente TAG, em duas viu dc

igual teor c paro um só efeito leg>ll,na presença da.~duas tcstcmunl1as abai:w IKImeadas.

que lambém (Iassinam.

Goiânia, 17 de Dezembro dc20lJ.

PeJoTC£-GO

c

1,
•

0Sll Jl1nior
.",tmlado". G<:ral do Esllldo

,.
".'/"""1":' /'a..);", f1,.~iI7'<>'k",
CPF, o .•'~. ta j, 171-'z£

Secrel"

•""'."Y'. /
lAAf •./,/x,?:f M.M
Gíll""PFc Vccci '
de Gestão e Planej!llllento •.••-

/

Haroldo Reimer
eitO[
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ANEXO I - CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO
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AnHO I
Cronograma de Ex~uçãu

Obscl'Vlly3o' Venlícado • lICOITCnc"de ev..,luol <l!UAÇlloexcepcllmoJ qu-e 'mpcçII • oxocuçAo de algum
proJe'o será permitido. UEG .pr=w J'lOP""" do ol10taÇllOdo projeto "'00 rctl!ocoçllo do v.lo~ enITe00.

~,".j".~.'",. \ lI. :

-\ &' ~1
,

~. ,
''''' I LrooDll"""a dt b~C\lçllo (\'lIlo, RS)

"""""" Valo, total (R$)
201~ 2015 2016 'I

Cim'tnIçlo de 21 rampa,
de acessibilidade o 5.70D.000,00 5.700.000.00
adoqnaçlo de banho •.••••

>
ICon>truç!o de 4 (qUlllro)

••
igolpllcs de IIIII<jUmárln 1.IiOO.OOO,ooI 1.600.000,00

o agriool. I
" ,

I"• C"".tnIçâo do 02 pi"édi", 10.000,000,00 4,000,000,00 3.000.000,00 3,000.000,00"o,
• I• ConSOllçllo do Iclxor.uó,io

ao ""senha,ia 993.179,19 993.179,29

C""m-uçllo de .uditórios
15,500.000,00 9.500.000,00 6.000.00(1.00e b-ibliotec", _.

,~.Aqui.içAo de OI",.rill o
'f.t ,g equipamentos puo
-lj3-o I.boratõ,;oo, lml.-.lal !li""::d 1! 14.000 000,00 4.000,000,00 'i.OOO.OOO,OO 'i 000.000,00S: ,£ ,g .u!a, pr.l1ioa..elou
~,D" oquist.uo de Ilwerinl'.-U o bibJl ,Mico ,

I~!Dohas d. estudo lWi' , ,
discente. rtollulmnontc

I1"0 mOl,,,,ul.do, no, curso, 9.000.000,00 J.Ooo.ooo,oo 3.000.000,00 3.000.000,00•• >

.pde gnldllllÇlioe pós-
, ~ ;,o] graduo.Çãonricto '."'0
1""<>!u ""~ .-
I •
, '5 "

" '1:1 Aquisiçi\o d. \'tlculos ~.800.000,OO 4.800000,00
~~{;:;;.g

211.500.000,00 1-17,00tl.OOO,oojT<>Ial 61.593.179.29 24,093.179,29
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ANEXO fi - CRONOGRAMA DE LIBERAÇÃO
FINANCEIRA PELA SECRETARIA DA FAZENDA



r
•

TRIBUNAL DE CONTAS 00

ESTADO DE GOIr

Anelon

Cronograma dé Lil:K!raçãoFinanceira pela Secretaria da Fll1'.cnda

I
, I Aoo'l

t:rollOj\rattlll d. [i00mçll0 firm.""in> , c.J
"'" Total (R$) , ,, M_ '''''''' -S<:l"",bm ,

LibOlaçao d. TecU"'OS
2014 24.(}9],179,29 12.000.000,00 "1.500.00D,00 4.5'RI79,29flnancoiro, em CIlllla

própria da UEG,
2015 20.500,000,00 10.000,000,00 6000.000,00 4.500,000,00desvinculada iÍ.!ICODU!

L'ClJIJ'alizadoflldo
E••~do, paro

2016 1"1.000.000,00 8.000.000,00 6.000.000.00 3,000.000.00
cumprimento do
OAG

, . •

r

Praca Dr, P'J0m l.lJdQ'''(oleixeir,]. .nJ. C'ô"ilIrJ G:)iZ1l1:~- GO - rEI': i4.003-01O Fone: (62\ 3201.90
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ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
GABINETE

Oficio nO 1.572/2013-CGElGAB.

A Sua Magnificência o Senhor

Prof. Or. HAROLDO HEIMER

Reitor da Universidade Estadual de Goiás

Anãpolis - Goiás.

Assunto: Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Magnífico Reitor,

Goiânia, .::X,-tde julho de 2013.

elaine/apd/cge.

Adauto B.,rrJOsi: JGnj,:',;'
Su~a ~aCor'\rOlado<,,~-
()e,flIl '"' l~lOOO <le Gor.l~
p.;t'!.~~n' ••~nl.!';r,fhAE'

o Tribunal de Contas do Estado de Goiás (rCE) emitiu Parecer Prévio sobre as

Contas do Governador relativas ao Exercício de 2012, no qual expediu recomendações a serem

adotadas pelo Governo do Estado de Goiás.

Encaminhamos a Vossa Magnificência, em anexo, cópia desse documento, onde está

destacada a recomendação do TCE que é de competência dessa Entidade, confonne transcrito a seguir:

Recomendações

Ao Govemo do Estado de Goiós

11 Recompor, no exercício de 2013, o montante não aplicodo no político de

ciêncIa e tecnologia, especificamente no que tange ao mínimo destinado à

UEGque apresentou um deficit de aplicoção;

Solicitamos, portanto, a adoção de providências pertinentes a essa Universidade

Estadual de Goiás para o atendimento das observações apresentadas por aquela Egrégia Corte de

Contas.

Ressaltamos, ainda, que informações adicionais relacionadas a esse tema podem ser

obtidas no Relatório sobre as Contas do Governador do Estado de Goiás, disponível no sítio do TCE,

no endereço: htto:IIWWW.tce.gO.gOv.br/downloads/weba7s.asPX?Cid=2527 .

Cordialmente,

3-;/ .\'Y _

iJ.0~ Ih ~-6.' slc la de Estado-Chefe
# . <P~ .

'I' ."'ladoria-Geral do Estad.o~Rua 82n° 400- Paládo Pedro Ludovico Teixeira,3°andar, setor Sul
CEP: 74088-900 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5362



•ESTADO DE GOIÁS
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

GABINETE

Oficio nO2.910/2013-CGE/GAB.
Goiânia, J\....de dezembro de 2013.

A Sua Magnificência o Senhor

Prof. Df. HAROLDO REIMER

Reitor da Universidade Estadual de Goiás

Anápolis - Goiás.

Assunto: Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Magnífico Reitor,

Esta Controladoria-Geral do Estado, por meio do Oficio nO 1.572/2013-

CGE/GAB, de 24 de julho de 2013, cópia anexa, informou essa Entidade sobre as

recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) no Parecer

prévio sobre as Contas do Governador relativas ao Exercício de 2012.

2. Naquele expediente, esta Controladoria-Geral do Estado destacou a

observação apresentada por aquela Egrégia Corte de Contas que era de competência dessa

Entidade e solicitou a adoção de providências pertinentes para seu atendimento.

3. Solicitamos, portanto, o encaminhamento a esta Controladoria-Geral do

Estado, até dia 14 de fevereiro de 2014, de informações sobre as medidas adotadas por

essa Unidade em atenção à prescrição do TCE.

4. Ressaltamos, ainda, que tais informações serão incluídas no Relatório que

acompanha a Prestação de Contas Anual do Governador referente ao Exercício de 2013, o

qual será encaminhado ao TCE e à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.

Para facilitar os trabalhos de consolidação desse Relatório, solicitamos que

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 nO400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul
CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62)3201-5362

elainel apdl cge.



•

essas informações sejam encaminhadas a esta Controladoria-Geral do Estado em melO

fisico, via oficio, e também em meio eletrônico, por CD ou para o endereço de e-mail:

elaine- faos@cge.go.gov.br.

Cordialmente,

tIR RLOS SIQUEIRA

~e~áriO de Estado-Chefe

Adauto Barbosa Júnior
Sub-Chefe da Controladona-Geral do

Estado em SubstitUição Legal
lei n017.257/2011 (art.8,1i 2°)

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 nO400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul
CEP: 74015-908 - Goiánia - Goiás - Fone: (Oxx62)3201-5362
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•ESTADO DE GOIÁS
CONTROLADORlA-GERAL DO ESTADO

GABINETE

Oficio nO1.572/2013-CGEJGAB. Goiânia, .!;~\.tdejulho de 2013.

A Sua Magnificência o Senhor

Prof. Or. HAROLDO HEIMER

Reitor da Universidade Estadual de Goiás

Anápolis - Goiás.

Assunto; Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Magnífico Reitor,

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) emitiu Parecer Prévio sobre as

Contas do Governador relativas ao Exercício de 2012, no qual expediu recomendações a serem

adotadas pelo Governo do Estado de Goiás.

Encaminhamos a Vossa Magnificência, em anexo, cópia desse documento, onde está

destacada a recomendação do TCE que é de competência dessa Entidade, conforme transcrito a seguir:

Recomendações

Ao Governo do Estado de Goiós

11Recompor. no exercido de 2013. o monlanle não aplicado na político de

ciêncIa e tecnologia. especiftcomente no que tange ao mínimo destTnado à

UEGque apresentou um deficit de aplicoçOo;

Solicitamos, portanto, a adoção de providências pertinentes a essa Universidade

Estadual de Goiás para o atendimento das observações apresentadas por aquela Egrégia Corte de

Contas.

elaine/apd/cge.

Adauto B.~r[Jos?' J:Jôli(',f
SlJI:..Q'lef.a ,clt Cor'lJ'0Iad<Y.:'1-
OI!ll'8lciD e.:ll8aO de ~,
~jrfp.ritll1. 5~/1I.r,t:'..f.nhE

,,'

Ressaltamos, ainda, que informações adicionais relacionadas a esse tema podem ser

obtidas no Relat6rio sobre as Contas do Governador do Estado de Goiás, disponível no sítio do TCE,

no endereço: http://WWW.tce.go.gov.br/downloadslweba/s.asPX?Cid=2527 .

Cordialmente,

\~

~~r:a.[l:(. ~ (;:tl~o'
.0~ Ih ~.

r~ • ~
~qr- 4'

"Iadoria-Gel'lll do Estadp~ Rua 82 n' 400 - Paládo Pedro Ludovico Teixeira, 3' andar, setor Sul
CEP: 7408S-900 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5362



-.---- UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS
BR 153 Quadra Área Km99-AnápolislGO

CEP 15 132903
Fone fax; (62) 3328-1192

~ GOVERNO De ,

\_~~JM.
Oficio/Gab N" 11512014 Anápolis, lO defevereiro de 2014.

Ao Senhor
ADAUTO BARBOSA JÚNIOR
Secrctário de Estado-Chefe - Controladoria Geral do Estado
Goiânia - 00

Senhor Secretário

Ao cumprimentá-lo e em atcnção ao Oficio n' 2910/2013-CGE/GAB,

encaminhamos o Termo de Ajustamento de Gestão, celebrado entre o Tribunal de Conta ..•

do Estado de Goiás e a UEG, que trata das providências tomadas sobre as recomendações

expedidas no parecer prévio sobre as Contas do Governador relativas ao exerCÍcio de 2012.

Sem mais para o momento, agradecemos a atenção e nos colocamos a

inteira disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente,

Prof. Dr. Haroldo Reimer
Reitor



Conlroi3aona.Gf~~'r."::: ',o
SupenntendenCI3 o'.' (;;:,iào, PI~nC;~:7,CC,::, .• ' ,-" .,'

P;Ci:JC010S~\on3i

~
l~.s$\ .atura por e'i.te:1so)

-----~
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ESTADO DE GOIÁS

Termo de Ajustamento de Gestão

.Termo de Ajusf:8mento de Gestão, que entre
si celebram o Tribunal de Contas do Estado
de Goiás e a Universidade Estadual de
. Goiás,' tendo como intervenientes a
Secretaria de Gestão e Planejamento, a
Secretaria da Fazenda e a Controladoria
Geral do Estado, com o objetivo de pactuar

a execução orçamentária da UEG.

o TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁs, neste ato

representando pelo seu Presidente, Conselheiro Edson José Ferrari, e pelo Conselheiro

Kennedy de Sousa Trindade, responsável pela pasta da UEG no biênio. 201312014, e a

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS - UEG, neste ato representada pelo seu

Reitor, Haroldo Reinler. tendo em vista o que consta no Processo nQ 201300047003992,

RESOLVEM celebrar o presente instrumento. com fulcro'no artigo I lO-A, da Lei n"

16.l68/07, e na Resolução Normativa N° 00612012. com interveniéncia da Secretaria de

G~ e Planejamento, da Secretaria d8 Fazenda e da Controladoria Geral do Estado,

esta DO exerciClO de suas atribuiçõeS de controle inte~ •. representadas,

respectivamente., pelos Srs. Giuseppe Vecci, José Tave' e Adauto Barbosa Júnior, nos
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ESTADO DE GOIÁS

CONSIDERANDO qua a lei Estadual n' 16.168/07, em seu artigu 11o-A,

incluídopela Lei Estadual n' 17.260/11,prevla competênciado T.banal de Contas do

Estado de Goiás para finnar Tenno de Ajustamento de Ges1fo - TAG com órgãos ou

entidades que estejamsob a suajurisdição;

CONSIDERANDO o que prescrevaa Resoluçlo Nonnativa N' 00612012,que

regalamenla o Tenoo de AjustamentodaGestão no âmbito do TCE.GO;

CONSIDERANDO o que consIB nO Processo n' 201300047003992 que

tramita junto ao TCE-GO;

CONSIDERANDO que o que e_leea o artigo 158,.. inciso ~ da

Constituição do Estado de Goiás;

CONSIDERANDO que a UBG,nos """",Icios de 2011 e 2012, não executou

integrabilente seu orçamento decorten'e da vinculação constitucional disposta no artigo.

158, inciso ~ da ConstituiçãoEslBdual;

CONSIDERANDO ser o TAG inStrumento para ""adequar os a/Qs e

proC€dimentos do órgiJo ou entidade st{jeita ao seu co~/e aos pat/rfjes de

regularidade ", nos termos da R~luçloNonnativa N° ,006/20 12;

CONSIDERANDO o que coosIB no OficiolGab N" 729113, de 25 de

NO'lembro de 2013, da Universidade Estadual de Goiás, que inaugurou o Processo n°

201300047003992;

CONSIDERANDO ser a UEG pane lagltimapara propor a assinatura de

TAG, nosmoldes do artigo 3°, inciso m, da Resolução Normativa N° 00612012;

CONSIDERANDO que os órgãos intervenien~do presente TAG concordam

com as Cláusulas nele es1Bbeleeid8s;

2



TRIBUNAL DE CONTAI DO

ESTADO DE GOIÁS

CONSIDERANDO que o TAG a ser flTIllBdo define as autoridades

responsáveis pelo adimplemento das obrigaç(5es, os órg50s e entidades controladas, as

obrigações e metas assumidas: bem como seus cronogramas de execução e as sanções

em caso de descumprimento, tal qual 'dispOe o artigo 2° da Resoluç!o Normativa N°

006n012;

FIRMA-8E o presente Tenno de Ajustamento de Gestão que será regulado

pelas seguintes clâusulas:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:

O presente Tenno de Ajustamento de (iestão tem por objetivo a definição do

cronograma de exécuçfto do saldo orçamentário da UEG, no valor de R$ 61.593.179,29

(sessenta e um milhões quinhentos c, nov~ta e três mil cento e setepta e nove reais e

vinte e ,nove centavos). d~orrente da não execução integra!. do orçamento nos

exercícios de 2011 e 2012, a fim de garantir sua recomposição durante os exercícios de

2014, 2015.e 2016.

CLÁUSULA SEGUNDA -DA EXECUÇÃO DO OBJETO:

A recomposição orçamentária mencionada na Cláusula Primeira deverá ser

executada durante. os exercfcIDsde 2014, 2015 e 2016, conforme cronograma

apresentado pela UEG, nos temos do Anex,o I deste instmmento. devidamente atestado

pela Secretaria da Fazenda.. pela Secretaria de Gest!o e Planejamento e pela

Controladoria Geral do Estado, esta no exercicio de suas atribuições de controle interno.

Parágrafo Primeiro: A UEG deverá. observar o ordenamento jurídico vigente,

em especial o disposto na Lei 8.666/93, na Lei Complementar 10112000e na Lei

Estadual 17.928/12.

3
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Parágrafo Segundo: Para que o cronograma de ex<cuçao apresentado pela

UEG seja cumprido, é necessário o repasse das verbas, que deverá ser efetivado pelos

órgãos competentes, em especial pela Secretaria da Fazenda, interveniente do presente

instrumento, segundo o cronograma de repasse ç:onstante no Anexo fi.

Panigrafo Terceiro: As suplementaçOes orçamentárias solicitadas pela UEG,

necessárias ao cumprimento deste Termo~ deverão ser liberadas até o mês de fevereiro

de cada ano.

Parágrafo Quarto: A Secretaria de Oestilo e Planejamento deverá liberar, no

prazo máximo de dois dias. as autorizações solicitadas pela UEG referentes aos

processos previstos no Anexo"!.

Parigrafo Quioto: A Secretaria da Fazenda deverá liberar, no início de cada

ano, o saldo, conforme Anexo lI, no valor total do ano no sistema AFf -: Administraçl!o

Financeira do Tesouro.

Parágrafo Sesto: Os rCC1.lf'SOS financeiros correspondentes aO cumprimento do

objeto deste instrumento deverão ser disponibilizados pela Secretaria da Fazenda em

conta banc8ria própria da UEG especificamente para o cumprimento deste Termo,

desvinculada da conta centralizadora do Estado.

Panigrafo Sétimo: A Secretaria da Fazenda deverá transferir o valor

finanCeiro correspondeD~ ao cum.priJ;nentodo objeto deste instrumento, para 8 conta

bancária própria da UEG, confonne cronograma pnwisto no Anexo rr. cabendo à

Universidade a gestão plena dos recursos.

Parágrafo Oitavo: As solicitações de CMDF relativas aos processos, objeto

do presente Tenno, deverão ser automaticamente autorizadas pela Secretaria da

4
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ESTADO DE GOIÁS

Fazenda, por meio do Sistema SIOFNET - Sistema de Prograrnaçllo e Execuçlo

Orçamentária e Financeira.

Parágrafo NODo: A realização das despesas integrantes deste Tenno não

poderá prejudicar a liberação do pagamento das demais despesas relativas ao

cumprimento anual da vinculação constitucional da Universidade.

Parágrafo Dez: Caso o repasse orçamentário não seja efetuado conforme o

cronograma - Anexo 11- ou caso ocorra alguma circunStância derivada de caso fortuito

ou força maior, devidamente justificada, a UEG oão poderá ser responsabilizada pela

não execução do orçametito.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ACOMPANHAloiENTO

o presente Termo de Ajustamento de GcsUio, bem como os processos que dele

porventura se originem, S1Crão~~os pelo Conselheiro Relator do Processo nO

20lJ00047003992, Kennedy de Sousa Trindade, que poderá solicitar informaç&s

periódicas e determinar a realizaçfio de diligências a fim de apurar 0- cwnprimento das

metas pactuadas na Cláusula Segunda deste instrumento, com o apoio das unidades

técnicas desta Corte de Contas.

Panigrafo Primeiro: A UEG deverá encaminhar, juntamente com as contas

anuais referentes a cada exercício,. a coJ;Il.provação acerca do' cumprimento das metas

traçadas na Cláusula Segunda do presente Termo de Ajustamento de Gestão.

Parágrafo Segundo: Todos os seiviçoslobras relacionados no Anexo I

deveria ser encaminhados ao TCE-GO com pedido de disbibuição por conexão ao

Processo nO201300047003992, a fim de facilitar. fiscalização do cumprimento do

objeto do TAG ora finnado.

\x /
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E

ESTADO DE GOIÁS

Parágrafo Ter<eiro: Sem prejufzo de eventuais fiscalizações nas obras

previstas no Anexo 1, fica desde já estabelecido que as inspeções nas referidas obms

serão realizadas em Janeiro dos exerclcios de 2015, 2016 e 2017, para que os relatórios

emitidos possam ser analisados quando do julgamento das Contas da UEG dos

exercicios de 2014, 2015 e 2016.

Parágrafo Quarto: As obras constante, no Anexo I deverão ser devidamente

cadastradas no Sistema GEO-Obras - TCFJGO; nos termos da Resoluçi!o n' 00212012,

desta Corte" para conhecimento e acompanhamento das unidades técnicas competentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA APRECIAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO TERMO

DE AJUSTAMENTO DE GESTÃO

o Conselheiro Relator deste ,instrumento deve~ ao ténnino do prazo de

vigência deste Tenno, cOm base nos contas anuais da UEG referentes aos exercícios

abrangidos pelo TAG, submeter os autos do Termo de Ajustamento d,e Gestão ao

Tribunal Pleno para:

1- Oeclararcumpridosos cronogramasde execução apresentadose

promover o arqui~to deste instrumento, ou:

6

ll- Promovera rescisãodeste Termode Ajustamentode Gestão, caso

verifique o descumprimento injustificado dos prazos pactuados na

Cláusula segunda do presente instrumento c nos cronogramas de

execução em Anexo, caso em que caberá a aplicaçlo de multa. ao

representante legal da UEG. nos termos do artigo 112, inciso 11, da Lei

EslBdual16.168107;
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Parágrafo Primeiro: Na hipótese de ocorrer a rescisão do presente Termo de

Ajustamento de Gestllo,nos temlQSdo inciso 11desta Cláusula, consid••.••.•••-á findo o

período para a execução' do o~amentoobJeto deste TAG, passando a se exigir, desde

logo, dos gestores est81ais, 8 sua execuçãÇ) iniegraI.

Parágrafo Segundo: Caso ocorra a rescis60 do presente Termo em razllo do

descumprimento de obrigações de outros órgãos ou entidades do Estado de Goiás,

devidamente atestada nos au~o Conselheiro Relator deste instrumento comunicará ao

Conselheiro Relator do respectivo .órgão qlre deu causa ao descumprimento para

apreciação no momento do julgamento das respectivas contas anuais.

l'árágrar. Ten:eiro: Na ocorréociada hipótese narrada no Parágrafo SeglBld.

da presente Cláusula, caso o descumprimentose dê por parte de algum dos órgãos que

figuram como intervenientes do presente TAG. ser-lhes-ão aplicadas as sanções

previstas no artigo 112, inciso li, da LOTCE-GO.

Parágrafo Quarlo:A deliberação do Tri1>tma1Pleno prevista nesra cláusula

será imediatamente comunicada ao Conselheiro Relator das Contas Anuais da UEO do

exercício em questão.

CLÁUSULA QUINTA - DASALTERAÇÕES:

Verificada a ocorrêJK:iade eventual situação excepcional que impeça a

execução da recomposiç!o orçamentária nos moldes previstos no cronograma constante

no Anexo I, poderá a UEG apresentar proposta de alteração, desde que seja

acompanhada de justificativa porinenori~dbs motivos da alteração e mediante tenno

aditivo a este instturnento.

Parágrafo Primeiro: Em qualquer caso, a proposta de alteração nllo poderá.-~~7x'-.-'"-;_.
~ rzr; ~. ~ •

jJ
ir.:
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execução da recomposição orçamentária mencionada no .objeto do presente instrumento

ser integrn1mente efetivada até o término do exerdcio de 2016.

Parágrafo Segundo: A proposta de aUeração do p",sente TAG, caso admitida

pelo Conselheiro Relator, será submetida ao Plenário para aprovação e homologação.

1; .
8

rindade

asa Júnior
ontroladoria Gemi do Estado

2"

Nome: /-IJ..,"'rl1 f-l/"" ~ ~
CPF: 0;4.707 171- 2(; .

::1i;....~.
Giusepp"e vecciq e
de Gestão e Planejamento

:. ,temunb •• : '-;)j
Nome:

cp~r~/.'f

E, por estarem justas e acordadas, firmam o presénte TAG, em duas vias de

igual teor e para um só efeito legal, na presença das duas testemunhas abaixo nomeadas,

que também o assinam.

CLÁUSULA SEXTA - VIGtNClA:

O prazo de vigência do presente TAG terá iriício no dia de sua assinabJra e se

encerrará com o término do exercicio de 2016.

Goilloia, 17de Dezembro de2013.

PeloTCE-GO

~(Zf~""~C :7(QI id:OO Jo96Ferrari Kermedyd
Presidente
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ANEXO I-CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

,
, :

I

. \\
8-))\s .

• ., ' .-. ',o. .

jI

".....1, ,. .



TRIBUNAL DE CONTAS DO

ESTADO DE GOIÁS

Mexo I
. Cronograma de Execnção

5.000.000,00

6.000.000,009.500.000.00

. 5.000.000,00

993.179,29

4.000.000,00

993.179,29

15.500.000,00

14.000.000,00

Construç!o de laboralório
de: engenharia

Construçao de auditórios
e bibliotecas .

.• • S ~isiçlo de lIIIllelial.

l' " '0 eq~ P""
~ .~ ~ laboratórios, _.dal p""
'ã;!! ~ .uIa:i priticas elou
ã -: s aquisição do material
t,) "O U biblioánuico -

AçIo',.. ... oc.' . ',,':;,,'EC . ,.....Çro,i.il'J'!!'.:aeExecuçio("'Ilõr R!~",E"
Y •.......'/8 .~ ... ,...,.ValÓt ••••l(ll$) jEiOI4':' .....20i.S'Y" '.idí6 ..

Constrnçlo de 21 rampas
de acessibilidadee 5.700.000,00 5.700.000,00
ad_ debanheiros
Con_ de4 (qualro)
gaIpOcsde maquinário 1.600.000.00 1.60Il~,OO
agricola

COll5trliçlode 02 ]llédioo 10.000.000,00 4.000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00
.

o
-B'6. Bolsas do estudo para
,g ~ diSOOl1eS regu1annente
,g : ::l:mlUriculados nos cursos
=a ~ ~ de graduaçlo e pós-
;l [!ih,g graduaçao strieto 3enst1o •
U '"

9.000.000,00 3000.000,00 3.000.000,00 3.000.000,00

4.800.000,004.800.000,00
•~~I Aquisição de veIcules
~.g~

."""".,'f<>"1' ......Tê[ 6Ü!i?119,29' . 24,093.119;2~ 2Ó:"'0.ooo.OO '. 17:000.000,00
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ANEXO 11- CRONOGRAMA DE LmERAçÃO
FINANCEIRA PELA SECRETARIA DA FAZENDA

,

?A 1,1
...... I/f.
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AnexoU
Cronograma de Liberação Financeira pela Secretaria da Fazenda

4.593.119,29

3.000.000,00

4.5<l0.OOO,OO6.000.000,00

1.500.000,00

6.000.000,008.000.000,00

12.000.000,00

10.000.000,00

11.000.000,00

24.093.179,29

20:500.000,00

2016

Liberaçll.ode recursos 20 J4
financeiros em conta
propria da UEO,
desvinculadada conta 2015
cerrtralimdOnl do
Estado, para
cumprimomo do
TAO
~; •• illie;,;a,,,,•• ~:,,,,,j~W.~ii$i.t;iia1 •• aii<JnOilSter,Pa'AFT. ::.••...•..• : ..



f
ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
GABINETE

Oficio n° 1.401/2013-CGE/GAB.
Goiânia, ')J de julho de 2013.

Ao Exmo. Sr.

GIUSEPPE VECCI

Secretário de Estado de Gestão e Planejamento

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Senhor Secretário,

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) emitiu Parecer Prévio

sobre as Contas do Governador relativas ao Exercício de 2012, no qual expediu

recomendações a serem adotadas pelo Governo do Estado de Goiás.

Portanto, encaminhamos a V. Exa. cópia desse documento, anexa, onde

estão destacadas as recomendações do TCE que são de competência dessa Secretaria,

conforme transcrito a seguir:

Recomendações

Ao Governo do Estadode Goiás

[ ...]

7) Aperfeiçoar a metodologia de cálculo da previsão da receita e fixação da

despesa. a fim de evitar distorções relevantes entre os valores orçados e

executados;

[...]

9) Inventariar todos os bens móveis e imóveis do Estado. tendo em vista a

necessidade de reconhecimento. mensuração e evidenciação desses bens.

Controladoria-GeraI do Estado, Rua 82 nO400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul
CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62)3201-5362

elainel apdl cge.
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, ".

contorme cronograma divulgado pela SEFAZ;

[...]

12) Assegurar a permanência de contabilistas nos diversos órgãos e/ou

entidades do Estado, por meio de um plano de carreira que valorize tais

profissionais, visando garantir a fidedignidade dos registros e demonstrativos

contábeis e contribuir para uma melhor análise da gestão das contas

governamentais;

Solicitamos a V. Exa. a adoção de providências pertinentes a Secretaria de

Estado de Gestão e Planejamento para o atendimento das observações apresentadas por

aquela Egrégia Corte de Contas.

Ressaltamos, ainda, que informações adicionais relacionadas a esse tema

podem ser obtidas no Relatório sobre as Contas do Governador do Estado de Goiás,

disponível no sítio do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, no endereço:

http://www.tce.go.gov.br/downloads/webarquivos.aspx?cid=2527 .

Cordialmente,

Adauto Barbosa Júnior
. Subd"lefe da ControladOl1a-

Geral do Estado de Gotés
PortF.llia n° 59t11-CGElGA.'3

Controladoria-GeraI do Estado, Rua 82 nO400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul
CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62)3201-5362
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ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
GABINETE

Oficio nO1.855/2013-CGE/GAB.
Goiânia,1.O de agosto de 2013.

Ao Exmo. Sr.

GIUSEPPE VECCI

Secretário de Estado de Gestão e Planejamento

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Senhor Secretário,

Esta Controladoria-Geral do Estado (CGE), por melO do Oficio nO

1.40l/2013-CGE/GAB, de 2 de julho de 2013, cópia anexa, informou a essa Secretaria

que o Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) havia emitido Parecer Prévio sobre as

Contas do Governador relativas ao Exercício de 2012, no qual foram expedidas

recomendações a serem adotadas pelo Governo do Estado de Goiás.

2. Naquele expediente, encaminhamos a V. Exa. cópia desse documento, onde

elainel apdl cge.

estavam destacadas as seguintes recomendações do TCE que são de competência dessa

Secretaria:

Recomendações

Ao Governo do Estadode Goiás

[...]

7) Aperfeiçoar a metodologia de cálculo da previsão da receita e fixação da

despesa, a fim de evitar distorções relevantes entre os valores orçados e

executados;

[...]

9) Inventariar todos os bens móveis e imóveis do Estado, tendo em vista a

necessidade de reconhecimento, mensuração e evidenciação desses bens,

conforme cronograma divulgado pela SEFAZ;

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 n° 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor SulCC.?"""""-"""'_,~.''''> ""'-''''



[...]

12) Assegurar a permanência de contabilistas nos diversos órgãos e/ou

entidades do Estado. por meio de um plano de carreira que valorize tais

protissionais.visando garantir a fidedignidade dos regisfros e demonstrativos

contábeis e contribuir para uma melhor análise da gestão das contas

governamentais;

3. Em complemento a esses itens constantes no mencionado Oficio,

acrescentamos a recomendação transcrita a seguir, a qual também é de responsabilidade

dessa Secretaria:

5) Adequar a execução orçamentária e financeira do Estado às novas

Modalidades de aplicação instituídaspela Portaria Conjunta STN/SOFn° 01, de

13de juiho de 2012;

4. Encaminhamos, novamente, cópia do Parecer do TCE, evidenciando todas

as recomendações dispostas acima, e cópia da Portaria Conjunta STN/SOF nO01, de 13 de

julho de 2012.

5. Reiteramos, portanto, a solicitação de adoção de providências pertinentes a

essa Secretaria para o atendimento dessas observações apresentadas por aquela Egrégia

Corte de Contas.

Ressaltamos, ainda, que informações adicionais relacionadas a esse tema

podem ser obtidas no Relatório sobre as Contas do Excelentíssimo Governador

do Estado de Goiás, disponível no sítio do TCE, no endereço:

http://www.tce.go.gov.br/downloads/webarquivos.aspx?cid=252 7.

Cordialmente,

~OSÉ

Secr io de Estado-Chefe
dauto Barbosa Júnior
Sub<;hefe da ConlrOl8dOfIa-
Geral do Estado ao GaléS
Portaria 1'1" 59111-CGEIGAB

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 n° 400 - Paládo Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul
CEPo74088-900 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62)3201-5377



•ESTADO DE GOIÁS
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

GABINETE

Oficio n° 1.40l/2013-CGE/GAB.
Goiânia, :P de julho de 2013.

Ao Exmo. Sr.

GIUSEPPE VECCI

Secretário de Estado de Gestão e Planejamento

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Senhor Secretário,

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) emitiu Parecer Prévio

sobre as Contas do Governador relativas ao Exercício de 2012, no qual expediu

recomendações a serem adotadas pelo Governo do Estado de Goiás.

Portanto, encaminhamos a V. Exa. cópia desse documento, anexa, onde

estão destacadas as recomendações do TCE que são de competência dessa Secretaria,

conforme transcrito a seguir:

Recomendações

Ao Governo do Estadode Goiás

[...]

7) Aperfeiçoar a metodologia de cálculo da previsão da receita e fixação da

despesa. a fim de evitar distorções relevantes entre os valores orçados e

executados;

[...]

9) Inventariar tOdos os bens móveis e imóveis do Estado. tendo em vista o

necessidade de reconhecimento. mensuração e evidenciação desses bens.

Controladorla-GeraI do Estado, Rua 82 n° 400 - Palááo Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul
CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62)3201-5362

elainel apdl cge.
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conforme cronograma divulgado pela SEFAZ;

[...]

12) Assegurar a permanência de contabilisfas nos diversos órgãas e/ou

entidades do Estado, por melo de um plano de carrelro que valorize fais

profISsionais, visando garantir a fidedignidade dos registros e demonstrativos

contóbeis e contribuir pora uma melhor anólise da gestão das contas

governamentais;

Solicitamos a V. Exa. a adoção de providências pertinentes a Secretaria de

Estado de Gestão e Planejamento para o atendimento das observações apresentadas por

aquela Egrégia Corte de Contas.

Ressaltamos, ainda, que informações adicionais relacionadas a esse tema

podem ser obtidas no Relatório sobre as Contas do Governador do Estado de Goiás,

disponível no sítio do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, no endereço:

http://www.tce.go.gov.br/downloads/webarqui vos.aspx?cid=2527.

Cordialmente,

Mauto Barbosa Júnior
. Subd10fG :la ConlnlI8dor1&

GemI do ESUlCloele GoIé.
?ortaria n' 5'9111..cGEJC-.\S

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 nO400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul
CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5362



Diário Eletrônico de Contas
Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Criado pela Lei n° 17.260, de 26 de janeiro de 2011

~tel'ê4!11It8Ji;tmgm2oIa~me~
Decisões

Tribunal Pleno
Parecer das Contas Anuais do Governador

•

TRIBUNAL DECONTAS DO ESTADO DE G01ÁS

PARECER PRtvlO

CONTAS ANUAIS DO GOVERNADOR

EXERClCIO DE 2012

~ll'enta; Contas do Governador do
Estado de Goiás re.ativas ao exercício
de 2O12. Manirestação fa\/o(ável à
dfJrOVaç~o pela k;~embleid Leyislalivà.
RecomendaçOese determinaçOes.

o Tribunal de Contas do Estado de Golh, reunico nesta data. em

sessão li'xtraordin~ria, r:unprin{jn o disposto no inci~o I do art. 26 da COflstituição

Estadual, visando a apreciaçao do Processo nQ 201300047000776, que trat3 das

contas anuais do Goverro do Estado de Goiás referentes ao exerddo de 2012, e

Consider ••ndo que as Contils Anuais do Estado de Goiás atinentes ao

• exercício de 2012 focam prestadas pelo Governador do Estado de Goiás no prazo

previsto no Clrt.37, inciso XI, da Constituiçao Estadual;

Considerando O on6lise etetu Od<lpela [om rola{jori a GeraI do Estado,

órgão central do sistema de mntrole inlerno do Poder Executivo, sobre as contes

consolidadas:

CDnsid@rando o Relatório Técnico do Serviço de Contas de Governo

desta Corte. onde restaram demonstrados os resultados dos exames elas Contas do

Estado de Goiás referentes 00 E~erç(cio de 2012;

Con5id ••r••ndo que a análise técnica sobre as Cont"s ele Governo do

exercício de l011. bem como a ernissao deste parecer Prévio, nao interferem nem

condicionam o r;>osteriorjulgamento p"lo Tribu~al de Contas dos administradores e
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•

TRIBUNAL DI! CONTAS DO ESTADO DE GOlÁS

demais responsáveis por dinheiros. bens e valores da administraçao públice clireta.

indireta. ou fundacional, de qualquer dos Poderes cio Estado, bem como dos que

derem causa a perda,. extravio, ou outra irregulal1dadli' d~ I1'H~~sulte prejulzo ao

erário, conforme disposto no art. 26. incisO 11,d<JConstituiçãú Es[adual;

ClJnsiderando que as contas <Inuais prestadils pelo GOIICrnadúr do

Estado de Goiás referentes ao exercício ele2012, c:onstituídas do re,peetivo Balanço

Geral do Esta<lo ~ da!> demonstrações t~cnicas ce n<l(lJreza contábil, inclufram,

<liéll' de suas própr'as, as da Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça e as do

Ministé riO P(Iblico, de forma consoli dada;

Considerando que o p<lrecer deve refletir" análise tecr.ica das contas

examinadas. 'estando o seu posterior julgOlmcr.to à Assembleia Legislativa do

Estado de Goi;lS;

Considerando as manifesta~ões oriundas <leste R.,lator acerca das

contas presta d<ls;

Con1õid e nmclo as determ inaçôes de insta uraç50 de proced ime ntos

fiscalizat6rios específi~os em rnetérias constantes do Relatário;

• Considerando O~ documentos e esClarecimentos prestados rela

GovenlO Estadua I;

Il(l!:olve o Trl bunal de ConLã ~ <lo Estado de Goiás, pelos me'" braS

integrantes de seu Tribunal Pleno, emitir Parecer Prévio f<lvorável à aprovaçêo das

~ontas referente~ ao eKcrcício final'\ceiro de 2.012, de responsabilída(1e do

Ex~ell:!ntíssimo Senhor Governador MarCo'li Ferreira Pe-illo. com a expediça<l das

seç;uintes recomendaçõeS, ern f~c:., das ocorrências detectadas;

Princ Ipllll!: oc:ol'Tênc ia 5 c:letBctildas:

7
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TRIBUNAL DE CONTAS PO ESTADO DE GorÃS

1) Descumprim~nto no índice mínimo de <lplicação de rec\,Jrsos na

Universidade Estadual de Go":iÍs- UEG;

2) Utilização pata provisão finam:eir<l aos

E~t.ado do saldo total dos recursos

Cantralizadora;

órgãos e enttdad@s do

<lplicaaos !'la Conta

3) Descumprimento das metas; de DeSpesa PrimiÍria e de Resultado

• Primârio ptevist,,~ no Anexo de Met;ls fiscais da Lei de Direttizes

Orçamentárias;

4) Ausênci" de nomeaç<io dos membros do Conselho Estadual do

FUNDES;

5) Ausênda de registro contábil d<ls dívidas provenientes de

precat6rios:

6) Repasse d~ recursos a IÍrgaos públicos anleriormenteao petíodo de

.•floa r" b<lncáriOcontr<'lt<ldo;

•
7) Repasse de recursos a maior o municípios, deçorrente da inclusão

na base de cálculo das transferências çonstituciona:s de multas por

<luto de infração de ICMS e IPVA; e

li) Significativas distorções entre os valores iniçialmente orçados e os

efetivamente e""cutados no Orçamento.

1) RetO:'l'\por,no exercíCIOde 2013. Omont~nte não aplkado na política de

ciência e tEcnologia, espeCificamenteno que tange ao mfnimo destinado

il lJ EGque fipresentou um de fici( de aplicaçao~

8
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•TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOiÁs

. .

•

2) Demonstrar o impactD causado pelo saldo negativo da con::a do Te~ouro

Estadual (4204,02355), levando o respectivo valor aos cálculos dos

d~mo,st~ativos. qu~ co~põem os Relatórios Resumidos de Execução

Orçamentér a e de Gestão fiscal, bem como às disporitlilidades

apresentadas no Balança Geral do Estado. per meio de natas ~)(plkativas;

3) Oar pleno cumprimento ao art. 24 da Lei n~ 11.49412007, e <ICJr} 29, <1ft.

4g, 0<1 Lei Estadual n!! 16.07112007, qual s~ja designar os membros da

ConselhO de Acompanhamento, COntrole Social e Fiscalização do Fundo

de M,mutenção e Desenvolvim~nto da Educação Básica e de ValorizilçãCJ

do!; Profbs iona is da Educ') Çao • CONf UND E8;

4) Cumprir fielmente o cronograma de ações para a implementação da nova

Contabilidede Aplicada ao Setor Público, devidamen:e pub kado no

e ,dereço elel •.-onico da 5arilZ;

m AdeCl~ ..!- e:c.~~Çã-;;~~_-;_j.i'"n;n'cêir-ã:dõ.:'ESl:ãão-:às:.}íOvãS
(Modalidades deãpli~omsti:uíd;)s pai" Portarie_Conjunta_STNISoi?

• ln~o!..dE!.13~ejulh~c:li?01.?1- -- - -- -.

o) Planejaf ações com vistas a d<lr fiel cumprimento 11nOlla situação geraca

pela deci~áo do Supremo Tribunal federal na Ação Direta oe

fr,constitucion~lidad~ n~ 4357, que declara inconstitucio.-.ais dispositi'los

qUE!insliluífal~l regras gerais para o pagamento dos pnecatDrios e criaram

o regime especial de pag"m('nt(l adotado p!!ln Estado de Goiá;:

(!}~peifC'iço,!,: ~~õiíojQg1 a.ele,cár~@.'C1aj>reyis~o da.receita .e..fixaç(l,o~d.il

~pesa,;f;.'T1 de ~vfi:ãTdistorçÕ~~tesent(e, os "valores QrçadOse
'Ce:X51':;\,JtadosJ "-~---'--- . -
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8) Fmpe'lhar esfmç(}~na !;"ntirlodI' incrI'mE'ntar o r"r."himentn d(}~rrP,.dito~

inscritos na dívida ativa;

Gf~~t~~~~oen~ rn jjveiseim~vejS::-du .Estadu, .le-IÍliõ.;;;;. viSla .ri'!
!necessidóldede recontiedmentõ:rnensuraçãÓ eevidenciâçâa desses
tb~~;'~onflJr;;ç~~~~g~~~~iyulgâdºp~~~EfAZ:- -_._-~

10) Adotar as providêm~ias nece5s~rlas no sentido dE' rE',wer a mOnlarlle

reposs<ldou rraior ~os m~nic{p05 no exerciCloem tela e nos anteriores;

11) Promover estudos específicos no ser tido de verificar a possibilidade de,

no câiculo da Receita Corrente l.íquida, dedu2ir as despesas do IPASGO

vil'lculacas à prestaçãa de se"viços de saúde a ele atribu:dos;

(12)- Assegurar_a permanênria de CO"tab,listilS' nos diver!;os- órgãõr;-eloq1

[entidades do-E;adÕ,- p~;;;;;;;-~~ ~~;r;l~a~q(Je-val;i~; iiÍs-,

~fissi~n~is •. -v iSélnc:o .. g~;~;ir" a. i~~d'ig-nidã'â~=-:das' .'regi~f.r~5?
(d;;;:'-;;;:t;ati~~s-~<Íb~i~ ~~r1trl-Sul?:PifãlIma-=;;~iho~~odageif~~
(da~(:OQ.lasgovem~~t5fs1 -- - .0 - -- ---

~Q TribunaIde Cºntas dil Estado de Goii!5

1) Concluir, ainda em 2:013, lllucitorio "a operilcionalização da conta

centralizadora, conforme previsto no Plano de Fiscalização de 1013,

apresentando proposta de solução para il forma de gestão de recursos

odotEldapt;!loTesouro Estadual:

2) AtOmpar.har, por ,-nE'io(lo instmmento ce fiscalização pertinente, U~

Termos Aditivos de Novaçllo de Obrigação, celebrado entre o Estado de

10
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Goiás, a Celgpar e a Celg D, bem como a transferência do controle

acioná-io da Cclg D pOIraOI~Ietrobnís;

3) Acompanha' os porta i5 de tra nsparência dos Poderes e Órg ~os do Estado

de Goiás, inclu!;ive o do próprio Tribunal de Contas, OIfim de verificar i!

adequação aos dispo~it.vos legais;

4) Verificar o cU'l'lprimento. por parte do Tribunal de Justiça, do Mini!;tério

Público Est"dl.J<lI, d" A~:>~mblci" l.egislativa, da Tribuna! de Contas dos

Municíp.os e do rribunal de Contas do Estad(} de Golá!;, das Lei!;

Complementares EstaduO)isnO66/:2009 e 77/2010, no toctlnte II tllegação

de ilegal atuaçào de!;ses Órgâos cono entidades previdcnciár;iJ,!;. em

deui mento di! co '11 pet/ln cia atri bu(da à GO IASPREv;

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÂS, em GOidnia,J 3 .JUtll, [[113

çf~~--;::O----"4"-

~

preSidente,

I r,Relator,

Jy) ~~~on5clhciro,

-£.ú.r<~.t2~
1,' ,Conselheiro,

~J"'t:tf)/fJ ,conselhe:ra,

,IJ. .{ ,Conselheiro,

~

/~
"~.'--"lirl.! ~-nselheira.

, ~~ ~1i

~pro~~er~~tas_

Fim da Publicação.
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MINISTÉRIO DA FAZENDA 't/""")

." TESOURONACIONAL

PORTARIA CONJUNTA Nº 01, DE 13 DE JULHO DE 2012.

Altera a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de
4 de maio de 2001.

o SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL DO MINISTÉRIO DA FAZENDA E
A SECRETÁRIA DE ORÇAMENTO FEDERAL DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 50, S 2º, da
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, combinado com os arts. 6º e 7º do Decreto nº 6.976, de 7
de outubro de 2009, e no art. 17, inciso VII, do Anexo I do Decreto nº7.675, de 20 de janeiro de 2012, e

Considerando o disposto na Portaria MF nº 141, de 10 de julho de 2008, que aprova o
Regimento Interno da Secretaria do Tesouro Nacional, combinado com o inciso I do art. 6º do Decreto nº
6.976, de 7 de outubro de 2009, que confere à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda -
STN/MF a condição de órgão central do Sistema de Contabilidade Federal;

Considerando as competências do órgão central do Sistema de Contabilidade Federal,
estabelecidas no art. 7º do Decreto nº 6.976, de 2009, complementadas pela atribuição definida no inciso
XVIII do art. 21 do Anexo I do Decreto nº 7.482, de 16 de maio de 2011, e conforme art. 18 da Lei nº
10.180, de 6 de fevereiro de 2001;

Considerando o disposto no art. 17, inciso VII, do Anexo I do Decreto nº 7.675, de 20 de
janeiro de 2012, que confere à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão - SOF/MP a competência de estabelecer as classificações orçamentárias da receita e
da despesa;

Considerando a necessidade de a União compensar o Fundo do Regime Geral de
Previdência Social em decorrência de desonerações estabelecidas pela legislação, conforme a prevista no
inciso IV do art. 9º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011;

Considerando o disposto no Acórdão nº 894/2012 - TCU - Plenário, referente às despesas
concernentes a ativos, inativos e pensionistas da União relativas ao auxílio-invalidez e aos beneficios
previdenciários, inclusive salário-família e auxílio-reclusão, que integram as despesas de pessoal para fins
do que estabelece o art. 18 da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, não devendo ser
contabilizados para esse fim os valores associados a auxílio-creche ou assistência pré-escolar, nem os
beneficios não previdenciários previstos no Plano de Seguridade Social do Servidor, atualmente
representados pelo auxílio-natalidade, auxílio-funeral e assistência à saúde, com fulcro no disposto no art.
5º da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, combinado com o art. 18 da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991, e com o art. 185 da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990; e

Considerando a necessidade de se evidenciarem os valores da aplicação adicional de
recursos ao limite mínimo de despesas em ações e serviços públicos de saúde que deixaram de ser
aplicados no exercício anterior, bem como a reposição dos restos a pagar cancelados ou prescritos, que

Esplanada dos Ministérios, Bloco P, 2º andar - 70048-900 - Brasilia - DF
www.tesouro.!azenda.gov.br-stn@fazenda.gov.br
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foram anteriormente considerados para o cálculo da referida aplicação mínima, em conformidade com a
Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, resolvem:

Art. Iº Incluir, na alínea "C" dos incisos I e II do Anexo II da Portaria Interministerial
STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001, as seguintes modalidades de aplicação e respectivos conceitos e
especificações:

"35 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos
de que tratam os ~~ Iº e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012.

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União
ou dos Municípios aos Estados e ao Distrito Federal por intermédio da modalidade fundo a fundo, à
conta de recursos referentes aos restos a pagar considerados para fins da aplicação mínima em ações
e serviços públicos de saúde e posteriormente cancelados ou prescritos, de que tratam os ~~ Iº e 2º
do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012."

"36 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos
de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 20 12."

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União
ou dos Municípios aos Estados e ao Distrito Federal por intermédio da modalidade fundo a fundo, à
conta de recursos referentes à diferença da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde
que deixou de ser aplicada em exercícios anteriores, de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº
141, de 2012."

_""45 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os
~~ Iº e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 20 I2.

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da
União, dos Estados ou do Distrito Federal aos Municípios por intermédio da modalidade fundo a
fundo, à conta de recursos referentes aos restos a pagar considerados para fins da aplicação mínima
em ações e serviços públicos de saúde e posteriormente cancelados ou prescritos, de que tratam os
~~ Iº e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012."

"46 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art.
25 da Lei Complementar nº 141, de 2012."

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da
União, dos Estados ou do Distrito Federal aos Municípios por intermédio da modalidade fundo a
fundo, à conta de recursos referentes à diferença da aplicação mínima em ações e serviços públicos
de saúde que deixou de ser aplicada em exercícios anteriores de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº 141, de 20 I2."

"73 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos
de que tratam os ~~ Iº e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012.

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a
entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei nº I I. 107, de 6 de abril de
2005, por meio de contrato de rateio, à conta de recursos referentes aos restos a pagar considerados
para fins da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde e posteriormente cancelados ou.

__ ~.4
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prescritos, de que tratam SS Iº e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012,
observado o disposto no S Iº do art. 1i da Portaria STN nº 72, de Iº de fevereiro de 2012."

"74 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos
de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012."

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a
entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de
2005, por meio de contrato de rateio, à conta de recursos referentes à diferença da aplicação mínima
em ações e serviços públicos de saúde que deixou de ser aplicada em exercícios anteriores, de que
trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012, observado o disposto no S Iº do art. 1i da
Portaria STN nº 72, de 2012."

"75 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que tratam
os SS Iº e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012.

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a
entidades criadas e mantidas por dois ou mais entes da Federação ou por dois ou mais países,
inclusive o Brasil, exclusive as transferências relativas à modalidade de aplicação 73 (Transferências
a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os SS Iº e 2º do
art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012), à conta de recursos referentes aos restos a pagar
considerados para fins da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde e posteriormente
cancelados ou prescritos, de que tratam os S S Iº e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de
2012."

"76 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que trata o
art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012."

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a
entidades criadas e mantidas por dois ou mais entes da Federação ou por dois ou mais países,
inclusive o Brasil, exclusive as transferências relativas à modalidade de aplicação 74 (Transferências
a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº 141, de 2012), à conta de recursos referentes à diferença da aplicação mínima em
ações e serviços públicos de saúde que deixou de ser aplicada em exerCÍcios anteriores, de que trata
o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012."

"95 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os SS Iº e 2º do art. 24 da Lei
Complementar nº 141, de 2012.

Aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de
descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade
Social, no âmbito da mesma esfera de Governo, à conta de recursos referentes aos restos a pagar
considerados para fins da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde e posteriormente
cancelados ou prescritos, de que tratam os SS Iº e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de
2012."

"96 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº
141, de 2012."
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Aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de
descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade
Social, no âmbito da mesma esfera de Governo, à conta de recursos referentes à diferença da
aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde que deixou de ser aplicada em exercícios
anteriores, de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012."

Art. 2º Alterar, na alínea "C" dos incisos I e 11 do Anexo 11 da Portaria interministerial
STN/SOF nº 163, de 2001, as seguintes modalidades de aplicação e respectivos conceitos e
especificações:

"70 - Transferências a Instituições Multigovernamentais

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a
entidades criadas e mantidas por dois ou mais entes da Federação ou por dois ou mais países,
inclusive o Brasil, exclusive as transferências relativas à modalidade de aplicação 71 (Transferências
a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio)."

"71 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a
entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de
2005, mediante contrato de rateio, objetivando a execução dos programas e ações dos respectivos
entes consorciados, observado o disposto no ~ 1º do art. 11 da Portaria STN nº 72, de 2012."

Art. 3º Incluir na alínea "O" dos incisos I e 11 do Anexo 11 da Portaria Interministerial
STN/SOF nº 163, de 2001, os seguintes elementos de despesa e respectivos conceitos e especificações:

"59 - Pensões Especiais

Despesas orçamentárias com pagamento de pensões eSpeCIaIS, inclusive as de caráter
indenizatório, concedidas por legislação específica, não vinculadas a cargos públicos."

"98 - Compensações ao RGPS

Despesas orçamentárias com compensação ao Fundo do Regime Geral de Previdência
Social em virtude de desonerações, como a prevista no inciso IV do art. 9º da Lei nº 12.546, de 14 de
dezembro de 2011, que estabelece a necessidade de a União compensar o valor correspondente à
estimativa de renúncia previdenciária decorrente dessa Lei."

Art. 4º Os títulos, os conceitos e as especificações dos elementos de despesa 03, 05 e 08,
constantes dos incisos I e 11da alínea de que trata o art. 2º desta Portaria, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"03 - Pensões do RPPS e do militar

Despesas orçamentárias com pagamento de pensões civis do RPPS e dos militares."

"05 - Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou do militar

Despesas orçamentárias com benefícios previdenciários do servidor ou militar, tais como
auxílio-reclusão devido à família do servidor ou do militar afastado por motivo de prisão, e salário-
família, exclusive aposentadoria, reformas e pensões."
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" 8 - Outros Benefícios Assistenciais do servidor e do militar

espesas orçamentárias com benefícios assistenciais, inclusive auxílio-funeral devido à
família do ervidor ou do militar falecido na atividade, ou do aposentado, ou a terceiro que custear,
comprova mente, as despesas com o funeral do ex-servidor ou do ex-militar; auxílio-natalidade
devido a s rvidora ou militar, por motivo de nascimento de filho, ou a cônjuge ou companheiro
servidor p' lico ou militar, quando a parturiente não for servidora; auxílio-creche ou assistência pré-
escolar de do a dependente do servidor ou militar, conforme regulamento; e auxílio-doença."

A . 5º Excluir da alínea "D" dos incisos I e II do Anexo II da Portaria Interministerial
STN/SOF nº 163 de 2001, o elemento de despesa "09 - Salário-Família".

A . 6º Incluir no Anexo I da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001, a natureza
de receita" 1950. 0.00 - Receitas Decorrentes de Compensações ao RGPS", com a finalidade de registrar
os recursos receb dos pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, decorrentes da compensação ao
Regime, como a revista pelo inciso IV do art. 9º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 2011.

A 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se os efeitos:

I - os art. 1º e 2º a partir da execução da Lei Orçamentária de 2013 e, quando couber, na
elaboração do res ectivo Projeto de Lei; e

II - dos arts. 3º ao 6º, facultativamente, no exercício de 2012.

ARNO HU O AUGUSTIN FILHO CÉLIA CORRÊA
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ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
GABINETE

Oficio n° 2.909/20 13-CGE/GAB.
Goiânia, \1., de dezembro de 2013.

Ao Exmo. Sr.

GIUSEPPE VECCI

Secretário de Estado de Gestão e Planejamento

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Senhor Secretário,

Esta Controladoria-Geral do Estado, por meio dos Oficios nO1.401/2013-

CGE/GAB, de 2 de julho de 2013 e n° 1.855/2013-CGE/GAB, de 20 de agosto de 2013,

cópias anexas, informou essa Secretaria sobre as recomendações expedidas pelo Tribunal

de Contas do Estado de Goiás (TCE) no Parecer prévio sobre as Contas do Governador

relativas ao ExerCÍcio de 2012.

2. Naquele expediente, esta Controladoria-Geral do Estado destacou a

observação apresentada por aquela Egrégia Corte de Contas que era de competência dessa

Pasta e solicitou a adoção de providências pertinentes para seu atendimento.

3. Solicitamos, portanto, o encaminhamento a esta Controladoria-Geral do

Estado, até dia 14 de fevereiro de 2014, de informações sobre as medidas adotadas por

essa Unidade em atenção à prescrição do TCE.

4. Ressaltamos, ainda, que tais informações serão incluídas no Relatório que

elainel apdl cge.

acompanha a Prestação de Contas Anual do Governador referente ao ExerCÍcio de 2013, o

qual será encaminhado ao TCE e à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.

Para facilitar os trabalhos de consolidação desse Relatório, solicitamos que

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 n° 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul
CEP: 74015-908 - Goiánia - Goiás - Fone: (Oxx62)3201-5362

,



.--------------------------------------

essas informações sejam encaminhadas a esta Controladoria-Geral do Estado em meio

fisico, via oficio, e também em meio eletrônico, por CD ou para o endereço de e-mail:

elaine- faos@cge.go.gov.br.

Cordialmente,

~OSÉ C ~ SIQUEIRA

Secretárw de Estado-Chefe
duto BarbosaJúnior
Sub'(hefe da Controladona-Geral do

Estado em SubstitUição Legal
Lei n017.257/2011 (art.8,9 2°)

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 n° 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul
CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62)3201-5362



t
ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
GABINETE

Oficio n° 1.40l/2013-CGE/GAB.
Goiânia, ~ de julho de 2013.

Ao Exmo. Sr.

GIUSEPPE VECCI

Secretário de Estado de Gestão e Planejamento

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Senhor Secretário,

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) emitiu Parecer Prévio

sobre as Contas do Governador relativas ao Exercício de 2012, no qual expediu

recomendações a serem adotadas pelo Governo do Estado de Goiás.

Portanto, encaminhamos a V. Exa. cópia desse documento, anexa, onde

estão destacadas as recomendações do TCE que são de competência dessa Secretaria,

conforme transcrito a seguir:

Recomendações

Ao Governo do Estado de GoI6s

[...)

71Aperfeiçoar a metodologia de cólculo da previsão da receita e flXOção da

despesa. a flm de evitar distorções relevantes entre os valores orçados e

executados;

[ ..• J

9) Inventariar IodOSOSbens móveis e Imóveis do Estada. tenda em vista O

necessidade de reconhecimento. mensuração e evldencioçõo desses bens.

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 nO400 - Paládo Pedro Ludovico Teixeira. 3° andar. Setor Sul
CEP: 74015-908 - Gol4nia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5362
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conforme cronograma divulgado pela SEFAZ;

(.,.]

12) Assegurar a permanência de contablnstas nos diversos órgOos elou

entidades do Estada, por melo de um plano de carreira que valorlze tais

profISsionais,visando gClltlntlr a fidedignidade das regislros e demonstrativos

cont6beis e contribuir para uma melhor an61i$e da gestOo das contas

governamentais;

Solicitamos a V. Exa. a adoção de providências pertinentes a Secretaria de

Estado de Gestão e Planejamento para o atendimento das observações apresentadas por

aquela Egrégia Corte de Contas.

Ressaltamos, ainda, que informações adicionais relacionadas a esse tema

podem ser obtidas no Relatório sobre as Contas do Governador do Estado de Goiás,

disponível no sítio do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, no endereço:

http://www.tce.go.gov.br/downloads/webarguivos.aspx?cid=2527.

Cordialmente,

OS SIQUEIRA

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 rf 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira. 3° andar, Setor Sul
CEP: 14015-908- GoiAnia - Goiás - Fone: (Oxx62)3201-5362
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t
ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
GABINETE

Oficio nO1.855/2013-CGE/GAB.
Goiânia, 1.0 de agosto de 2013.

Ao Exmo. Sr.

GIUSEPPE VECCI

Secretário de Estado de Gestão e Planejamento

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Senhor Secretário,

Esta Controladoria-Geral do Estado (CGE), por meio do Oficio nO

1.40l/20l3-CGE/GAB, de 2 de julho de 2013, cópia anexa, informou a essa Secretaria

que o Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) havia emitido Parecer Prévio sobre as

Contas do Governador relativas ao Exercício de 2012, no qual foram expedidas

recomendações a serem adotadas pelo Governo do Estado de Goiás.

2. Naquele expediente, encaminhamos a V. Exa. cópia desse documento, onde

estavam destacadas as seguintes recomendações do TCE que são de competência dessa

Secretaria:

Recomendações

Ao Governo do Estadode Goiós

[...]

71Aperfeiçoar a metodologia de cálculo da previsãa da receita e tixação da

despesa, a fim de evitar distorções relevantes entre os valores orçados e

executados;

[...]

9) Inventariar todos os bens móveis e imóveis do Estado, tendo em visto o

necessidade de reconhecimento, mensuração e evidenciação dessesbens,

contorme cronograma divulgado pela SEFAZ;

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 n° 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira. 3° andar, Setor Sul='?~-"""'---=-""
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12) Assegurar a permanência de contabilistas nos diversos órgãos elou

entidades do Estado. por meio de um plano de carreira que valorize tais

protissionais.visando garantir a fidedignidade dos registros e demonstrativos

contábeis e contribuir para uma melhor análise da gestão das contas

governamentais;

3. Em complemento a esses itens constantes no mencionado Oficio,

acrescentamos a recomendação transcrita a seguir, a qual também é de responsabilidade

dessa Secretaria:

SI Adequar a execução orçamentária e financeira do Estado às novas

Modalidades de aplicação instituídaspela Portaria Conjunta STN/SOFn° O1.de

13de julho de 2012;

4. Encaminhamos, novamente, cópia do Parecer do TCE, evidenciando todas

as recomendações dispostas acima, e cópia da Portaria Conjunta STN/SOF nOO I, de 13 de

julho de 2012.

5. Reiteramos, portanto, a solicitação de adoção de providências pertinentes a

essa Secretaria para o atendimento dessas observações apresentadas por aquela Egrégia

Corte de Contas.

Ressaltamos, ainda, que informações adicionais relacionadas a esse tema

podem ser obtidas no Relatório sobre as Contas do Excelentíssimo Governador

do Estado de Goiás, disponível no sítio do TCE, no endereço:

http://www.tce.go.gov.br/downloads/webarg uivos.aspx?cid=2527.

Cordialmente,

~OSÉ A OS SIQUEIRA

Secr io de Estado-Chefe
dauto Barbosa Júnior
SuI><Ilelo da ~
Geral <lo eotodO ele G<lIéI
"""""" ". 59I1'.(;GeIllAII

Controladorla-Geral do Estado, Rua 82 n° 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Selor Sul
CEPo74088-900 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62)3201-5377
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SEGPLAN
SECRETARIA DE ESTADO DE
GESTÃO E PLANEJAMENTO

Oficio n06'6<J 12013.

i
'GOVERNO DE ,

\':.~"GOlAS, F_..•..,...•
Goiânia,020 de J{Y rrbRo de 2013.

A Sua Senhoria
Cláudia Vaz da Silva Faria
Superintendente de Gestão, Planejamento e Finanças
Controladoria-Geral do Estado
Goiânia-GO

Assunto: Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás.

Senhora Superintendente,

Em atenção ao Oficio nO2.909/2013-CGE/GAB, de 12 de dezembro de 2013,

informamos que o referido expediente foi encaminhado à Secretaria Executiva do

CONSIND, conforme Memorando n° l592/2013-SCRH (anexo), para conhecimento e

providências quanto à valorização dos contabilistas por meio de plano de carreira, conforme

disposto no item 12, do Parecer Prévio sobre as Contas Anuais do Governador, emitido pelo

Tribunal de Contas do Estado de Goiás.

Al~",,~~",~ <Á '~

Lili~mens
Superintendente

Superintendência Central de Recursos 'Humanos
Av. República do Líbano, nO1.945 - Setor Oeste - CEP: 74.125-125 - Goiânia - GO
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SEGPLAN
SECRETARIA DE ESTADO DE
GESTAo E PLANEJAMENTO

Memo. n.o 1592., /2013-SCRH

,I, C,"," GoiAs
, Fazendo Omelhor pra votê.

Goiânia, z.o de ck1fmic~ de 2013.

Da: Superintendência Central de Recursos Hurriands

Para: Secretaria Executiva do CONSlND

Assunto: Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás.

Senhora Secretária-Executiva,

Em respeito ao Regulamento da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento

(Decreto nO 7.878, de 08 de maio de 2013) e tendó-em vista tratar-se de assunto de

competência da Secretaria Executiva do CONSlND, encaminhamos a V. Exa. cópias dos

Oficios nOs 1.401l2013-CGE/GAB, .1.855/2013-CGE/GAB e 2.909/2013-CGE/GAB, todos

da Controladoria-Geral do Estado, para conhecimento e providências quanto à valorização dos

contabilistas por meio de plano de.,carrooa, confotme disposto no item 12, do Parecer Prévio

sobre as Contas Anuais do Goverrnidor,emitido p~lo Tribunal de Contas do Estado de Goiás.

Destaca~se que as informações a~ica das medidas adotadas por esta Secretaria
"

deverão ser encaminhadas à Controladoria-Geraldo Estado até o dia 14 de fevereiro de 2014,

conforme disposto no item 3, do Oficio n° 2.90912013-CGElGAB.
, ,

~

Atenciosamente, '

Superintendência Central de,Recw:sos Humanos
Av. República do Llbano, 1.945 - Setor Oeste ~ CEP: 74125-125 - Goiânia-Go

i
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I



Goiânia, \1...de dezembro de 2013.

'. t
ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
.:. GABINETE .

Oficio nO2.909/2013-CGE/GAB.

Ao Exmo. Sr.

GIUSEPPE VECCI

Secretário de Estado de Gestão e Planejamento

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás
RECESUOS

.. a.. 11, (o(, I i
Senhor Secretáriq" , ~,aLlJo. 1lJ' .

" ~\-6"'. , lu".... C ••~ ~
Esta Controladqna-Geral do Estado, por meio aõs'Oncios nO1.401/2013-

CGE/GAB, de 2 de julho de 2013 e n° 1.855/2013-CGE/GAB, de 20 de agosto de 2013,
;.~ .

cópias anexas, informou essà.S~cretaria sobre as recomendações expedidas pelo Tribunal

de Contas do Estado de GoiáS '(TCE) no Parecer prévio sobre as Contas do Governador

relativas ao Exercicio de 2012 ..

2. Naquele expediénte, esta Controladoria-Geral do Estado destacou a

observação apresentada por aci.uelaEgrégia Corte de Contas que era de competência dessa

Pasta e solicitou a adoção de providências pertinentes para seu atendimento.

3. Solicitamos, pOitanto, o encaminhamento a esta Controladoria-Geral do
". ~.. ,

Estado, até dia 14 de fevereiJfo':de 2014, de informações sobre as medidas adotadas por

essa Unidade em atenção à presqição do TCE.
,..

4. Ressaltamos, aiIida; que tais informações serão incluídas no Relatório que

acompanha a Prestação de Co~Íiis Anual do Governador ref~ente ao Exercício de 2013, o
. .

qual será encaminhado ao TCE e à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.

Para facilitar os. trabalhos de consolidação desse Relatório, solicitamos que

Controladoria-Geral do Eslado, Rua 82 n' 400 - Paládo Pedro Ludovicó Teixeira, 3' andar, Setor Sul
CEP: 74lll>9Cll- Goiania - Goiás - Fone: (Oxx62)3201-5362
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; :!" .

essas informações sejam e~caminhadas a esta Controladoria-Geral do Estado em meio

físico, via ofício, e também ~m meio eletrônico, por CD.ou para o endereço de e-mai!:
o'. ,

elaine-faos@cge.go.gov.br.--

.'

. .,- .

I •...~"

,-

..~.

. - -

Controladoria-Geral doEst8do. Rua 82 n. 400 - PalácioPedro LudovicoTeixeira, 3. andar, setor Sul
CEl': 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5362
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ESTADO DE GOIÁS
CONTROLADORlA-GERAL DO ESTADO

GABINETE

'I

Oficio n° 1.401/2013-COEIGAB.
Goiânia, ~ de julho de 2013,... " .

AoExmo. Sr.
o", • '
:.-,.."

GIUSEPPE VECCI

Secretário de Estado de Gestão e Planejamento

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Recomendações ~ Tribunal de Contas do Estado de Goiás

..
Senhor~o,

O Tribunal di Contas do Estado de Goiás, (TCE) emitiu Parecer Prévio

sobre as Contas do Gov~r relativas ao Exerclcio de 2012, no qual expediu
i.' I

recomendações a serem adótadas pelo Governo do Estado de Goiás,
"

I ~

,

Portanto, enCsminhamos a V. Exa. cópia desse documento, anexa, onde

estão destaaldas as reco~ do TeE que são deoompetência dessa Secretaria,
:.'::" .:

conforme transcrito a seguir:
.. '

.'Rec:<>mendoçOes
, 'r. ~;;.:-
/' ? ' .

(~ a melodologia de cólcuIa da pre¥lsàoda receita e Iixoçõoda

~. a fim de evitar di>lolções rele1Ionlesentre os valaes açados e

~'executados:

',' ' :..Ó ~ q" , I" '7 (cJ!'-:~~
[:.1 L; 11' /)....v-f . '
;"y,.-P " . '

C),Arwenlallor IOdOsOSbens móveiSe imóveis do Eslado. tendo em vfsIaa

~e de reconhec1mento.memuraç6a e evldendaç/lo dessesbens,

e1aine/apd/cge.

Omtroladoria-Geml dO,Estado. Rua82no400- _ Fedro l.adovIiu Teixeáa, 3"andar. Setor Sul
CIP. 7~ - GolAnIa- Goia. - Pane: (On62)3:lO1-5362
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-confCllme cronograma divulgado pela SEfAI;

Solicitamos,a y.Exa. a adoção de providências pertinentes a Secretaria de

Estado de Gestão e Planejiunentopara o atendimento das observações apresentadas por

aquela Egrégia Corte de Contas.

Ressaltamos,-ainda, que informações adicionais relacionadas a esse tema

podem ser obtidas no Re~o sobre as Contas do Governador do Estado de Goiás,

disponivel no sítio do~-'l'ribuDal de Contas do Estado de Goiás, no endereço:

http://www.u:e.go.gov.bf/dOwtrloadslwebarouivos.aspx?cid=2527.
. \:; ,"'~'

Cordialmente,

'.' .

-- ,/

OS SIQUEIRA

'0 de Estado-Chefe_

I
:

I,

i
I

I
I,
I
I

.~-,~. .

Conlr\lIlIdorIlJ do Ils!àdo, Rua82tf 400- PaI4cioI'edroLudoril:oTeixeira, S"andar. SetorSal
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t
, , ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
. . GABINETE

Oficio nOL85512013-CGElGAB.

Goiânia, 'tO de agosto de 2013.

Ao Exmo. Sr.

GIUSEPPE VECCI

Secretário de Estado de Gestão'ePlanejamento

74.000-000 Goiania - Goiás. ',: "

Assunto: Recomendações do TrlbÚnaIde Contas do Estado de Goiás

Senhor Secretário; .,,'.

Esta Controladoi'ia-Geral do Estado (CGE), por meio do Oficio nO

1.40112013-eGFJGAB, de 2 de julho de 2013, cópia anexa, informou a essa Secretaria

que o Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) havia emitido Parecer Prévio sobre as

Contas do Governador relativas ao Exercício de 2012, no qual foram expedidas

recomendações a serem adotadaSpelo Governo do Estado de Goiás.

2. Naquele expediente; encaminhamos a V. Exa cópia desse documento, onde
. ' '

estavam destacadas as seguin~srecomendações do TCE que são de competência dessa
- . . ,

Secretaria:

Recomendoções

AO,Góveino do Estado de Goiós

(",i,

71AperteiÇOar o metodologlo de cálculo da previsão da receita e fixaçõo da
"

despesci: . é:J fim de evitar distorções relevantes entre os Valores orçados e

executOdos;
,:

(",J
" ,.", ..

9) Inventariar tados os bens móveis e imóveis do Estado. tendo em vista o

necelSidode de reconhecimento. mensuraç09 e evidenciaçõo desses bens,

conforme cronograma divulgado pelo SEfAZ:

ControJadona-Geral do Eslado. Rua 82nO400- PalácioPedro LudovicD Teixeir». 3° andar. Selor Sul
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12} Assegurar a permanência de contabll"lStosnos diversos órgãos e/ou

.ehlidodes do Estado. por meio de um plano de carreira que valorize tais

p.ófissionals,visando garonllr a fideãlQnldade dos registrose demonstrativos

.cOntábeis e contribui" para uma melhor onóflSe da gestão das contas

gÕVemamentols:

3. Em complemepto a esses itens constantes no mencionado Oficio,

acrescentamos a recomen~ transcrita a seguir, a qual também é de responsabilidade
.- '••I .

dessa Secretaria: .',
'.51.'Adequar a execução orçomentálla e financeira do Estado às novas

Modalidades de opllcação lnsIiIuídaspeio PortariaConjunta STN/SOF n' OI, de

13.delulhode 2012:

4. EncaminhamoS, novamente, cópia do Parecer do TCE, evidenciando todas

as recomendações dispostas aciina, e cópia da Portaria Conj\UltaSTN/SOF n° O I, de 13 de

julho de 2012.

5. Reiteramos,PQttanto, a solicitação de adoção4e providências pertinentes a

essa Secretaria para o aten~~nto dessas observações apresentadas por aquela Egrégia

Corte de Contas.

Ressaltamos, ainda, que informações adicionais relacionadas a esse tema
. ~... .

podem ser obtidas no RelatÓrio sobre as Contas do Excelentissimo Governador

do Estado de Goiás"',, disponível no sítio do TCE, no endereço:

http://www.tce.go.gov.br/d°wnl°ads/webarguivos.aspx?cid=2527 .

Cordialmente,

...~
: I'

. ".

'0 de Estado-Chefe
utll BarbOSa JllnlOr
~*c $ •
OeNIdOe.-=e
~rr5Wt~

Conb'oJadoria-Geral do Estado, Rua 82 n° 400 - Palácio Pedro Ludovioo Teixeira. 3" andar, Setor Sul
CEP: 74C8!!-900 - Goiânia - GoIM - Fone: (0)0<62) 3201-5377



•ESTADO DE GoIÁs
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

GABINETE

Oficio n°. Ol{L/2014

Goiânia, f.3 de janeiro de 2014.

Ao Exmo. Senhor
ADAUTO BARBOSA JÚNIOR
Contro1adoria-Geral do Estado
GOIÂNIA-GO

Assunto: Oficio n° 1.401/2013-CGE/GAB
Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Senhor Secretário-Chefe,

Tendo em vista o supracitado Oficio, encaminhamos em anexo
copIas do Memorando n° 002/2014 da Secretaria Executiva do Conselho
Estadual de Políticas Salariais e Relações Sindicais e do Memorando nO
040/2014 da Superintendência de Orçamento e Despesas, ambos desta Pasta,
com os esclarecimentos sobre as providências adotadas para atender as
recomendações do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Goiás,
constantes nos itens" 12" e "7", respectivamente.

Com relação ao item "9", informamos que a Superintendência de
Patrimônio do Estado, por meio de suas Gerências, vem, na medida do
possível, dando suporte aos órgãos e entidades quanto a melhor forma de
inventariar os bens do Estado, sendo que tramita na Secretaria de Estado da
Casa Civil uma Minuta de Decreto estendendo o prazo para realização do
inventário, tendo em vista que não foi possível a conclusão pelos órgãos no
tempo previsto.

Colocando esta Pasta ao inteiro dispor de V. Exa. para quaisquer
outros esclarecimentos julgados necessários, vale os da oportunidade para
reiterar-lhe protestos de apreço e distinguida co .aeração.

Palácio Pedro ludovico Teixeira - Rua 82, n~ 400 -7tl anda r - Setor Sul

Fone: (62) 3201-5780-3201-5787

74015-908- GOIÂNIA-GO
C"cr:CO/,rc,.,
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-ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

CONSELHO ESTADUAL DE POLíTICAS SALARIAIS E RELAÇÕES SINDICAIS
SECRETARIA EXECUTIVA

Memo. n° 002/2014 - CONSIND.

Goiânia, 06 de janeiro de 2014.

Da: Secretaria Executiva do Conselho Estadual de Políticas Salariais e Relações Sindicais.

Para: Secretário de Estado de Gestão e Planejamento.

Assunto: Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Senhor Secretário

o Parecer Prévio sobre as Contas do Governador relativas ao Exercício de 2012

. emitido pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) faz recomendações a serem

adotadas pelo Governo do Estado de Goiás.

No tocante à recomendação de nO12 "Assegurar a permanência de contabilistas

nos diversos órgãos do Estado, por meio de um plano de carreira que valorize tais

profissionais, visando garantir a fidedignidade dos registros e demonstrativos contábeis e

contribuir para uma melhor análise da gestão das contas governamentais", informamos que

estamos tomando as seguintes providências:

I~ realização de estudos preliminares para um planejamento da força de trabalho

que possa assegurar à administração pública, no seu corpo funcional, asJ1
competências necessárias para a implementação de suas estratégias; CfI

I
I
I

Secretaria-Executiva do Conselho Estadual de Polfticas Salariais e Relações Sindicais - www.segplan.go.gov.br
Av. República do Lfbano, n° 1.945 - Setor Oeste- CEP: 74.125-125 - Goiânia, fone: (62) 3201-6512 MlPB \'\:'
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ESTADO DE GOIÁs

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E DESPESA

Memorando nOOJ.l1ho14

Goiânia, 08 de janeiro de 2014

Da: Superintendência de Orçamento e Despesa

Para: Gabinete do Secretário

Assunto: Respostaao Oficio nO1.401l20l3-CGElGAB

Senhor Secretário,

Para subsidiar a resposta ao Oficio n. 1.401I2013-CGElGAB, de 02 de julho de

2013, da Controladoria Geral do Estado, informo, quanto às recomendações encaminhadas

pelo Tribunal de Contas do Estado:

,( no que se refere ao aperfeiçoamento de cálculo da previsão da receita e

fixação da despesa, esta Superintendência já promoveu para este

Exercício de 2014 vários ajustes nos sistemas e metodologias

relacionados, buscando minimizar as distorções apontadas pelo

Tribunal.

Atenciosamente,

Superintendência de Orçamento e Despesa
Rua 82, n' 400, 7" andar, Palácio Pedro Ludovico Teixeim - Goiânia - Goiás

Telefone: (62) 3201-5771

I
I
I
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ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
GABINETE

Ofício nO379/20 14-CGE/GAB.
Goiânia,"L4 de fevereiro de 2014.

Ao Exmo. Sr.

LEONARDO MOURA VILELA

Secretário de Estado de Gestão e Planejamento

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Recomendação do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Senhor Secretário,

Esta Controladoria-Geral do Estado (CGE), por melO dos Ofícios n°

1.401/2013-CGE/GAB, de 2 de julho de 2013 e n° 1.855/2013-CGE/GAB, de 20 de agosto de

2013, cópias anexas, informou a essa Secretaria sobre as recomendações expedidas pelo

Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) no Parecer Prévio sobre as Contas do

Governador relativas ao Exercício de 2012.

2. Nesses expedientes, a CGE destacou as observações apresentadas por aquela

Egrégia Corte de Contas que eram de competência dessa Pasta e solicitou a adoção de

providências pertinentes para seu atendimento.

3. Dessa forma, esta Controladoria-Geral do Estado, mediante o Ofício n°

2.909/2013-CGE/GAB, de 12 de dezembro de 2013, cópia anexa, solicitou informações sobre

as medidas adotadas por essa Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento (Segplan) em

atenção às prescrições do TCE.

4. Em resposta, essa Secretaria encaminhou os Ofícios n° 654/2013, de 20 de

elainel apdl cge.

dezembro de 2013, e n° 041/2014, de 13 de janeiro de 2014. Entretanto, nenhum desses

expedientes aborda o item 5 das Recomendações do Tribunal, reproduzido a seguir:

Controladoria-GeraI do Estado, Rua 82 n° 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul
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Recomendações

Ao Governo do Estado de Goiás

[...)
5) Adequar a execução orçamentária e financeira do Estado às novas

Modalidades de aplicação instituidas pela Portaria Conjunta STN/SOFn° 01, de

13de julho de 2012;

5. Reiteramos, portanto, a solicitação de enviO a esta Controladoria-Geral do

Estado, até dia 28 de fevereiro de 2014, de informações sobre os procedimentos realizados

pela Segplan visando atender à recomendação transcrita.

6. Lembramos, ainda, que tais informações serão incluídas no Relatório que

acompanha a Prestação de Contas Anual do Governador referente ao Exercício de 2913, o

qual será encaminhado ao TCE e à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.

Para facilitar os trabalhos de consolidação desse Relatório, solicitamos que

essas informações sejam encaminhadas a esta Controladoria-Geral do Estado em meio físico,

via oficio, e também em meio eletrônico, por CD ou para o endereço de e-mail: elaine-

faos@cge.go.gov.br.

Cordialmente,

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 n° 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul
CEPo74088-900 - Goiánia - Goiás - Fone: (Oxx62)3201-5377



Goiânia, '1J de julho de 2013.

ESTADO DE GOIÁS
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

GAB

Ao Exmo. Sr.

GIUSEPPE VECCI

Oficio nO1.401/2013-CGE/GAB.

Secretário de Estado de Ge ~oe Planejamento

74.000-000 Goiânia - Goi

Assunto: Recomendaçõe do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

O Tribuna de Contas do Estado de Goiás (TCE) emitiu Parecer Prévio

sobre as Contas do G yemador relativas ao Exercício de 2012, no qual expediu

recomendações a serem ado das pelo vemo do Estado de Goiás.

Portanto, encaminhamos a V. Exa. cópia desse documento, anexa, onde

estão destacadas as recomendações do TCE que são de competência dessa Secretaria,

conforme transcrito a seguir:

Recomendações

Ao Governo do Estadode Goiás

[ ...]

I

i
. I

7) Aperfeiçoar a metodologia de cálculo da previsão da receita e fixação da

despesa, a fim de evitar distorções relevantes entre os valores orçodos e

executados;

(...]

9) Inventariar todos os bens móveis e imóveis do Estado, lendo em vista a

necessidade de reconhecimento, mensuração e evidenciação desses bens,

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 nO400 - Paládo Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul
CEP: 74015-908 - Goiania - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5362
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conforme cronograma divulgado pela SEFAZ;

[...]

12) Assegurar a permanência de contabifistas nos divEmoS órgOos elou

entidades do Estado. por melo de um plano de carreira que valorize tais

profISsionais. visando garantir a fidedignidade dos registros e demonstrativos

cont6beis e contribuir para uma melhor on6lise do gestão dos contas

governamentais;

Solicitamos a V. Exa. a adoção de providências pertinentes a Secretaria de

Estado de Gestão e Planejamento para o atendimento das observações apresentadas por

aquela Egrégia Corte de Contas.

Ressaltamos, ainda, que informações adicionais relacionadas a esse tema

podem ser obtidas no Relatório sobre as Contas do Governador do Estado de Goiás,

disponível no sítio do Tribunal de Contas do Estado de Goiás, no endereço:

http://www.tce.go.gov.br/downloads/webarqui vos.aspx?cid=2527.

Cordialmente,

,/ Adauto Barbosa Júnior
5ubd1OledaC_
GemI do EIl1ado de Galé.
PortF.ll1a n. 509l''..cGEJC..A8
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t
ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
GABINETE

Oficio nO1.855/2013-CGE/GAB.
Goiânia, 1.0 de agosto de 2013.

Ao Exmo. Sr.

GIUSEPPE VECCI

Secretário de Estado de Gestão e Planejamento

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Senhor Secretário,

Esta Controladoria-Geral do Estado (CGE), por meio do Oficio nO

1.40l/2013-CGE/GAB, de 2 de julho de 2013, cópia anexa, informou a essa Secretaria

que o Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) havia emitido Parecer Prévio sobre as

Contas do Governador relativas ao Exercício de 2012, no qual foram expedidas

recomendações a serem adotadas pelo Governo do Estado de Goiás.

2. Naquele expediente, encaminhamos a V. Exa. cópia desse documento, onde

estavam destacadas as seguintes recomendações do TCE que são de competência dessa

Secretaria:

Recomendações

AOGoverno do Estadode Goiós

[...)

7) Aperfeiçoar a metodologia de cólculo da previSãoda receita e fixação da

despesa, a fim de evitar distorções relevantes entre os valores orçados e

executados;

(...]

9) Inventariar todos os bens móveis e imóveis do Estado, tendo em visto a

necessidade de reconhecimento, mensuração e evjdenciação desses bens,

conforme cronograma divulgado pela SEFAZ;

ControIadoria-GeraI do Estado, Rua 82 n° 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor SulC,,"? Go<>nO-eo;~-R",,, ._ ""''''''



[...)

12) Assegurar a permanência de contabilistas nos diversos órgõos elou

entidades do Estado, por meio de um plano de carreira que valorize tais

protissionais,visando garantir a fidedignidade dos registros e demonstrativos

contábeis e contrtbuir para uma melhor análise da gestõo das contas

governamentais;

3. Em complemento a esses itens constantes no mencionado Oficio,

acrescentamos a recomendação transcrita a seguir, a qual também é de responsabilidade

dessa Secretaria:

éJ~AdEÍ.q~- exécüçõo -Ofçament~ria:-e 'f!.':l~n~rD..?~õ _âs-no~â~'

,Môdclliaadesde apficaçõ;' ifilííuldôs pel6'Põriãiiã Conjunta STN/SoTnooí:"'de)
à~:fdêjUlh;;~~!2;T- --_.- --~

4. Encaminhamos, novamente, cópia do Parecer do TCE, evidenciando todas

as recomendações dispostas acima, e cópia da Portaria Conjunta STN/SOF nO01, de 13 de

julho de 2012.

5. Reiteramos, portanto, a solicitação de adoção de providências pertinentes a

essa Secretaria para o atendimento dessas observações apresentadas por aquela Egrégia

Corte de Contas.

Ressaltamos, ainda, que informações adicionais relacionadas a esse tema

podem ser obtidas no Relatório sobre as Contas do Excelentíssimo Governador

do Estado de Goiás, disponível no sítio do TCE,

http://www.tce.go.gov.br/downloads/webarquivos.aspx?cid=252 7.

no endereço:

Cordialmente,

~OSÉ A OS SIQUEIRA

Secr io de Estado-Chefe
dauto Barbosa Júnior
SubcIle!<> da ~
Ge<aI do E61a<1Oda (loIéo
_ n' 5&'I1-eoElClAll
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Diário Eletrônico de Contas,~.. .
TribunaldeContasdoEstadodeGOiásl..G

Criado pela Lei u"17.260, de 26 de janeiro de 2011

Decisões
Tribunal Pleno

Parecer das Contas Anuais do Governador

•

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO Pe GOlAs

PARECER PRNIO

CONTAS ANUAIS DO GOVERNADOR

EXERCICIO DE 2012

~l'I"enta; Contas do Governador do
ESlado de Goias re.alivM ao exercício
de 2012. Manlrestação fallOfével à
ilprovaÇao pela A!í~embteid LeyislaUva.
RecomendaçOese determinaçOes.

o Tribunal de Contas do Estadlt de Gohlis. reunico no!'stadata. em

se~o ",xtrilordin~ri", mnprindn o disposto no ind~o I do art. 26 da Constituição

Estadual, visando a apreciaçfto do Processo nQ 201300047000776, que trata das

contas anuais do Goverro do Estadode Goiás referentes ao exercido de 2C112. e

CDnsiderando que as Contos Anuais do [stlldo de Goiás atinentes ao

• "x •••.dcio de .2012 fo~am prestadas pelo Governador do Estado de GOlasno prazo

previsto no "rt. 37, inciso XI, da Constituiçao Estadual:

Con5iderando o onólise efetuodll pela COrKroladoria Geral do Estado,

ó~gão central do sistema de controle interno do Poder Executivo, sobre /t$ contes

(on.;olidadas:

COftSidêrando o Relatório Técnico do Serviço de Conta~ tfe Governo

desta Corte, onde restaram DQmonstrados05 resultados dos exames elasContas do

Estado de Goiills referentes üo l:ixerc(c;ioc;lc2012;

COll5lderando que a anilllise técnica sobre as Contas (Ie Governo do

••x•••.cício de 1012. bem como a en'liisAo deste Parecer Prévio, nao Inter1'erem n~m

condicionam o post"rior julgamento pelo Tribu~al de Contas dos administradores e



Tribunal de Contas do Estado de Goiás - Diário Elatrônico da Contas. Ano 11-Número 70 Goiânia, terça-feira, 18 de junho de 2013.

•

•

TRIBUNAL Df CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

demais responsáveis por dinheiros. bens e valores da administraçllo públiclil direta.

indireta. ou fundocional, de qualquer dos Poderes do Estado, bem como dos que

derem causa a perda ..extravio, ou oulfa irregula~dat1~ de que rl!sulte prejulzo ilO

er6rio. conforme disposto no art. 26. IncisOn, da Constituiç;;(l Est21dual;

ClHIsiderllndo que as contas éJnuais prestadils pelo Governador do

Estado de Goiás referef\tes ao exercício de 2012, mnstituídas do re.pectivo Balanço

Geral do Estodo ~ das demonstrações técnicas ce niltureza contábil, inclufram,

aiáll' de suas própr'as. as da It.ssembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça e as do

Ministério P(lblico, dll forma cunsolidada:

Consider.JndO que o parecer deve refletir li análise técr.ica da!>contas

examinadas. 'estando o seu posterior julgõlmcr.to à Assembleia Legislativa do

Estado de GoiéÍs;

Considerando as mãnifest~ões oriundas deste Relator acerciI das

contas prestada5;

Con1õidllll'llndo as determinações de instauraç50 de procedimentos

fiscalizatórios espeófico! em lTlõltêriasconstantes do Relatório;

Considerando o. documentos e esclarecimentos prestados relo

Go"enlO Estadual;

1l(l!lOIve o Tribuna.l de ConLil5 do [stado de Goiás, pelos mell'bros

integrante" de seu Tribunal Pleno, emitir Parecer Pn!vio fllVorável à aprovação das

contas referentes ao eKcrcício final'\ceiro d" 2.012. de responsabilidade do

Ellcel~ntíssimo Senhor Governador Marco,i Ferreira Pe-Illo, com a eKpedir;êo das

ser;ulntes recomendações, em f~ce das ocorrilnciils detectadas:

Princlp••l!l ocorrências úete~t.da5:

7
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TRIBUNAL DE CONTAS 00 ESTAOO DE C;O[ÁS

1) De!;cumprimento no índice mínimo de <Iplicaçãode reç\jrsos na

Universidade E!;tadual de Go':ás - UEGi

2) Utilização para provisão financeirO) aos

Btado do saldo total dos n;!cursos

Çcmtralizadora;

órgãos e entidad@s do

é'plicaaos oa Conta

3) Descumprimento das meté'~ de Despesa Primária e de Resultado

• Primârio previstas no Anexo de MetCls fiscais da Lei de Diretrizes

Orçamentárias:

4) Ausência de nomellçeo dos merntlros do Conselho Estadual do

FUNDES;

5J Ausência de registro c.ontábii clClS dívidas provenientes de

prec<ltOrios:

•

6) Repasse de rewrsos a Iirgftos públic.os anleriormente .ao período de
"floar" bClncário contratCldo;

7) Repasse de recursos a mã;or Q municípios, decorrente da inclusllo

na base de cálculo da~ transferências constituciona:s de multas por

<luto de infração de ICMS e IPVA; e

8) Significlltivos dlstorçôes entre os valores inicialmente orçados e os

efeovament ••e"''':utados no Orcamento,

1) p.i!compor, no exercícIo di! 2013. o mont~nte não aplÍlado na política de

ciência e tetnQlog;a, especIficamente no q\Jll tange ao mini mo destinado

à lJEG que apresentou um delicie de aplicaçao~

8
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•TRIBUNAL DE CaNTAS DO ESTADD DE GOiÁs

•

•

2) DemonstrM o impactDcausado pelo saldo negativo da con:a do Te~ouro

Estadual (4204.02355), levando o respectivo valor aos cálculos dos

demo.,st~atlvos que cO!1lpãem os Relatórios Resumidos de ExecuçSo

Orçamentãr a e de Gestêo fiscal. bem como às dísporítlilidades
aprcs~tadas no Balança Geral do Estado. par meio de notas ellJllkativas;

3) Dar pleno cumprimento ao art. 24 da Lei nP 11.494/2007, e ao !i 29, <lrt.
IID, da Lei Estadual n9 16.0nnOD7, qual seja designar 05 membrDS do

Conselh() de A~ompanhamento. Controle Socíal e Fiscaliza,ão do Fundo

de Manuten~ão e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização

dos PTOflsslondi~d~ EducilÇllo. CONfUNDES;

4) Cumprir fielmente o cronograma de ações para a implementação da nova

Contabilidade Aplicada ao Setor Púbi ico, devldamen:e pub icado no

e"ldeneço elelrônico da Sefaz;

m .•~de-'1~.~~~Çã~~~~fi~êirã!doiESlã~o.~tti~~~_
'(~da~ad~~!~~eli~rnstEür~Il!!I!.~~~~~~jl,ll1.ta!S1f\j/SQF/

• 1(i\!'O!~d~~'2~JI;!Lh~~~~~ºgl)'

til Planejar ações com vistas a dar fiel cumprimenta à nolta situação geraca
pela deci~ão do Supremo Tribunal federal na Ação Dirllta oe

Ir.constitucionalidade n~ 4357, que dec:lara inconstituciMais disposithios

qUE! instiluír'ê1'~~reoras gerais I)ara o pagamento dos precatDrlos e criaram

o regime e~pecial de pagamE.'nto adorada pela Estada de Goiá;;:

(i'-2~C'Çoa.!~!!!£Lõéq~a.qe.cár~~ Cla.fIre"is&o da.receita ,e."x.aç~jjâ
(d;;pe5~".;]!"T1de evrfãr"di5ton;ª-~~teseotr"e.os.valores (lrçadosê1
lex."çyçadoJ .--------.
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TR.!BUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

8) Fmpl;l1har l'lsfmc;n~ no ~I'ntirll) de inc:rem,mtar o rl'r,p.Dim,mtn dos r.rMito~

inscritos na dívida ativa;

I

I

•

•

(2~~t~~~DS ~ ,ben~!J1iiVelseim~~ej~dE.~ladu"leoridQ.;,n.vislà.~
(necessidade d"érecõiil'iedmeni:ã;-miõsuraçãil eevTdenCiãÇãõ ,lesses
l1~~;' ,~~niDr;;!;~~~,~~-;:diyulga-dºp~Th_~ffÃZ; - --,-~

10) Adotar as prollidências necessárias no sentido de reiwer o montante

repassado ü rraior ~os m~nidp O~1\0 cxeraclo elTl tela e nos anteriores;

li) Promover estudos espccifkos no ser tido de verificar a possibilidade de,

no câiculo da Receita Corrente Lfqulda, dedu2ir as despesas do IflASGO

vitlculacas b prestação de se-viços de .aúde a ele atribu:dos;

AQTribynal de Contas do Est21dode Goii!s

1) Concluir, ainda em 2013, Gueitorio 'Ia operacionalização da conta

centralizaodora. conforme previsto no Plano dI> Fiscalização dI' 2013,

apresentamlo proposta de solução para il fQrma de gestão de recursos

odotod<l pelo Tesouro Estadual:

2) Acompar.har, PO( ""£,io dI) instrtlmento ce fiscaliza~ão pertinente, O~

Termos Aditivos de Novaoçllode Obri9~ção, celebrado Cffitre o Estado de

10
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•

•

•TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

Goiás, a Celgpar e â Celg D, bem como a transferência do controle

acioná.•io da Cclg D PCIrlla £;Ietrobnís;

31 Acompanhar os portais de transparência dos Poderea e Ó~!l~os do estado

de Goiás, inclusive o do próprio Tribunal d4: Contas, a fim de verificar iJ

adequação i!IOS i:lispor.it,VQslegais;

4) Verificar o cU'rlprlmento. per pa~te do Tribunaf de Justiça, do Ministério

PlÍbllc;o Estadu;JI, d" ASSlilmbloiil Legislativa, do Tribunal de Cont4ls dos

Municíp,os e do r~ibunal de Centas do Estado de Goiás. das IRis

Complement<lreS Estadu<lisnll66/2009 e 77/2010, ne tocante II alegaçl!io

de ilegal atull~iio desses árgàos conel entidades previdcnciár;as. em

detrimento di! ,o'llpet~ncia atribu(da à GOIASPREv;

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOlAS. em Golania.J 3 ,JlJtooI,2m3

çf~~~~

d
PreSldence,

.I 7,Relator,
J~""r..:.~on5clhclro.

• .L-Ú,;<..d2~'r ,(onselhlllro,

/J31" " r,lfJ ,conaelhe:ra,

I •.,{ ,Conselhe,ro,

~

./~~",. '....'1 ns"lh"lra.

, ~ ~I,

~pro~~er~~ta5.

Fim da Publicação.
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ta MINISTÉRIO DA FAZENDA ~jtTESOURONACIONAL

I

l,

PORTARIA CONJUNTA Nº O I , DE 13DE JULHO DE 2012.

Altera a Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de
4 de maio de 2001.

o SECRETÁRIO DO TESOURO NACIONAL DO MINISTÉRIO DA FAZENDA E
A SECRETÁRIA DE ORÇAMENTO FEDERAL DO MINISTÉRIO DO PLANEJAMÉNTO,
ORÇAMENTO E GESTÃO, no uso de suas atribuições e tendo em vista o disposto no art. 50, ~ 2º, da
Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, combinado com os arts. 62 e 7º do Decreto nº 6.976, de 7
de outubro de 2009, e no art. 17, inciso VII, do Anexo I do Decreto nº 7.675, de 20 de janeiro de 2012, e

Considerando o disposto na Portaria MF nº 141, de 10 de julho de 2008, que aprova o
Regimento Interno da Secretaria do Tesouro Nacional, combinado com o inciso I do art. 6º do Decreto nº
6.976, de 7 de outubro de 2009, que confere à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda -
STN/MF a condição de órgão central do Sistema de Contabilidade Federal;

Considerando as competências do órgão central do Sistema de Contabilidade Federal,
estabelecidas no art. 72 do Decreto nº 6.976, de 2009, complementadas pela atribuição definida no inciso
XVIII do art. 21 do Anexo I do Decreto nQ 7.482, de 16 de maio de 2011, e conforme art. 18 da Lei nº
10.180, de 6 de fevereiro de 200 I;

Considerando o disposto no art. 17, inciso VII, do Anexo I do Decreto nº 7.675, de 20 de
janeiro de 2012, que confere à Secretaria de Orçamento Federal do Ministério do Planejamento,
Orçamento e Gestão - SOF/MP a competência de estabelecer as classificações orçamentárias da receita e
da despesa;

Considerando a necessidade de a União compensar o Fundo do Regime Geral de
Previdência Social em decorrência de desonerações estabelecidas pela legislação, conforme a prevista no
inciso IV do art. 92 da Lei nº 12.546, de 14de dezembro de 2011;

Considerando o disposto no Acórdão nº 894/2012 - TCU - Plenário, referente às despesas
concernentes a ativos, inativos e pensionistas da União relativas ao auxílio-invalidez e aos beneficios
previdenciários, inclusive salário-família e auxílio-reclusão, que integram as despesas de pessoal para fins
do que estabelece o art. 18 da Lei Complementar nº 10I, de 4 de maio de 2000, não devendo ser
contabilizados para esse fim os valores associados a auxílio-creche ou assistência pré-escolar, nem os
benefícios não previdenciários previstos no Plano de Seguridade Social do Servidor, atualmente
representados pelo auxílio-natalidade, auxílio-funeral e assistência à saúde, com fulcro no disposto no art.
5Q da Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998, combinado com o art. 18 da Lei nº 8.213, de 24 de julho
de 1991, e com o art. 185 da Lei nº 8.112, de II de dezembro de 1990; e

Considerando a necessidade de se evidenciarem os valores da aplicação adicional de
recursos ao limite mínimo de despesas em ações e serviços públicos de saúde que deixaram de ser
aplicados no exercício anterior, bem como a reposição dos restos a pagar cancelados ou prescritos, que

Esplanada dos Ministérios, Bloco P, 2" andar - 70048-900 • Brasilia - DF
www.lesouro.fazenda.gov.br.stn@fazenda.gov.br



~tTESOURONACIONAL Cont.2

foram anteriormente considerados para o cálculo da referida aplicação mínima, em conformidade com a
Lei Complementar nº 141, de 13 de janeiro de 2012, resolvem:

Art. lI! Incluir, na alínea "C" dos incisos I e II do Anexo II da Portaria Interministerial
STN/SOF nº 163, de 4 de maio de 2001, as seguintes modalidades de aplicação e respectivos conceitos e
especificações:

"35 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos
de que tratam os ~~ III e 2º do art. 24 da Lei Complementar nl! 141, de 2012.

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União
ou dos Municípios aos Estados e ao Distrito Federal por intermédio da modalidade fundo a fundo, à
conta de recursos referentes aos restos a pagar considerados para fins da aplicação mínima em ações
e serviços públicos de saúde e posteriormente cancelados ou prescritos, de que tratam os ~~ Iº e 2º
do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012."

"36 - Transferências Fundo a Fundo aos Estados e ao Distrito Federal à conta de recursos
de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012."

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da União
ou dos Municípios aos Estados e ao Distrito Federal por intermédio da modalidade fundo a fundo, à
conta de recursos referentes à diferença da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde
que deixou de ser aplicada em exercícios anteriores, de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº
141, de 2012."

_' "45 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que tratam os
~~ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nl! 141, de 2012.

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da
União, dos Estados ou do Distrito Federal aos Municípios por intermédio da modalidade fundo a
fundo, à conta de recursos referentes aos restos a pagar considerados para fins da aplicação mínima
em ações e serviços públicos de saúde e posteriormente cancelados ou prescritos, de que tratam os
~~ 1º e 21!do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012."

"46 - Transferências Fundo a Fundo aos Municípios à conta de recursos de que trata o art.
25 da Lei Complementar nº 141, de 2012."

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros da
União, dos Estados ou do Distrito Federal aos Municípios por intermédio da modalidade fundo a
fundo, à conta de recursos referentes à diferença da aplicação mínima em ações e serviços públicos
de saúde que deixou de ser aplicada em exercícios anteriores de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº 141, de 2012."

"73 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos
de que tratam os ~~ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nl! 141, de 2012.

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a
entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de
2005, por meio de contrato de rateio, à conta de recursos referentes aos restos a pagar considerados
para fins da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde e posteriormente cancelados ou'
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prescritos, de que tratam ~~ Iº e 2º do art. 24 da Lei Complementar n2 141, de 13 de janeiro de 2012,
observado o disposto no ~ 1º do art. 11 da Portaria STN nº 72, de 12de fevereiro de 2012."

"74 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos
de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012."

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a
entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei n2 11.107, de 6 de abril de
2005, por meio de contrato de rateio, à conta de recursos referentes à diferença da aplicação mínima
em ações e serviços públicos de saúde que deixou de ser aplicada em exercícios anteriores, de que
trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012, observado o disposto no ~ 1º do art. 11 da
Portaria STN nº 72, de 2012."

"75 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que tratam
os ~~ 1º e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012.

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a
entidades criadas e mantidas por dois ou mais entes da Federação ou por dois ou mais países,
inclusive o Brasil, exclusive as transferências relativas à modalidade de aplicação 73 (Transferências
a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que tratam os ~~ 12 e 22 do
art. 24 da Lei Complementar nº 141, de 2012), à conta de recursos referentes aos restos a pagar
considerados para fins da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde e posteriormente
cancelados ou prescritos, de que tratam os ~~ 12 e 2º do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de
2012."

"76 - Transferências a Instituições Multigovernamentais à conta de recursos de que trata o
art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012."

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a
entidades criadas e mantidas por dois ou mais entes da Federação ou por dois ou mais países,
inclusive o Brasil, exclusive as transferências relativas à modalidade de aplicação 74 (Transferências
a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei
Complementar nº 141, de 2012), à conta de recursos referentes à diferença da aplicação mínima em
ações e serviços públicos de saúde que deixou de ser aplicada em exercícios anteriores, de que trata
o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012."

"95 - Aplicação Direta à conta de recursos de que tratam os ~~ 12 e 22 do art. 24 da Lei
Complementar n2 141, de 2012.

Aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de
descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade
Social, no âmbito da mesma esfera de Governo, à conta de recursos referentes aos restos a pagar
considerados para fins da aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde e posteriormente
cancelados ou prescritos, de que tratam os ~~ 1º e 22 do art. 24 da Lei Complementar nº 141, de
2012."

"96 - Aplicação Direta à conta de recursos de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº
141, de 2012."
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Aplicação direta, pela unidade orçamentária, dos créditos a ela alocados ou oriundos de
descentralização de outras entidades integrantes ou não dos Orçamentos Fiscal ou da Seguridade
Social, no âmbito da mesma esfera de Governo, à conta de recursos referentes à diferença da
aplicação mínima em ações e serviços públicos de saúde que deixou de ser aplicada em exercícios
anteriores, de que trata o art. 25 da Lei Complementar nº 141, de 2012."

Art. 2º Alterar, na alínea "C" dos incisos I e n do Anexo 11da Portaria Interministerial
STN/SOF nº 163, de 200], as seguintes modalidades de aplicação e respectivos conceitos e
especificações:

"70 - Transferências a Instituições Multigovernamentais

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a
entidades criadas e mantidas por dois ou mais entes da Federação ou por dois ou mais países,
inclusive o Brasil, exclusive as transferências relativas à modalidade de aplicação 71 (Transferências
a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio)."

"71 - Transferências a Consórcios Públicos mediante contrato de rateio

Despesas orçamentárias realizadas mediante transferência de recursos financeiros a
entidades criadas sob a forma de consórcios públicos nos termos da Lei nº 11.107, de 6 de abril de
2005, mediante contrato de rateio, objetivando a execução dos programas e ações dos respectivos
entes consorciados, observado o disposto no ~ 12 do art. 1I da Portaria STN nº 72, de 2012."

Art. 32 Incluir na alínea "D" dos incisos I e II do Anexo 11 da Portaria Interministerial
STN/SOF nº 163, de 200 I, os seguintes elementos de despesa e respectivos conceitos e especificações:

"59 - Pensões Especiais

Despesas orçamentárias com pagamento de pensões especiais, inclusive as de caráter
indenizatório, concedidas por legislação específica, não vinculadas a cargos públicos."

"98 - Compensações ao RGPS

Despesas orçamentárias com compensação ao Fundo do Regime Geral de Previdência
Social em virtude de desonerações, como a prevista no inciso IV do art. 9º da Lei nº ]2.546, de 14 de
dezembro de 2011, que estabelece a necessidade de a União compensar o valor correspondente à
estimativa de renúncia previdenciária decorrente dessa Lei."

Art. 42 Os títulos, os conceitos e as especificações dos elementos de despesa 03, 05 e 08,
constantes dos incisos I e n da alínea de que trata o art. 2º desta Portaria, passam a vigorar com a seguinte
redação:

"03 - Pensões do RPPS e do militar

Despesas orçamentárias com pagamento de pensões civis do RPPS e dos militares."

"05 - Outros Beneficios Previdenciários do servidor ou do militar

Despesas orçamentárias com beneficios previdenciários do servidor ou militar, tais como
auxílio-reclusão devido à família do servidor ou do militar afastado por motivo de prisão, e salário-
família, exclusive aposentadoria, reformas e pensões."
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" 8 - Outros Beneficios Assistenciais do servidor e do militar

espesas orçamentárias com beneficios assistenciais, inclusive auxílio-funeral devido à
família do ervidor ou do militar falecido na atividade, ou do aposentado, ou a terceiro que custear,
comprova mente, as despesas com o funeral do ex-servidor ou do ex-militar; auxílio-natalidade
devido a s rvidora ou militar, por motivo de nascimento de filho, ou a cônjuge ou companheiro
servidor p' lico ou militar, quando a parturiente não for servidora; auxílio-creche ou assistência pré-
escolar de do a dependente do servidor ou militar, conforme regulamento; e auxílio-doença."

A . 5º Excluir da alínea "D" dos incisos I e II do Anexo 11da Portaria Interministerial
STN/SOF nº 163 de 2001, o elemento de despesa "09 - Salário-Família".

A . 6º Incluir no Anexo I da Portaria Interministerial STN/SOF nº 163, de 2001, a natureza
de receita" 1950. 0.00 - Receitas Decorrentes de Compensações ao RGPS", com a finalidade de registrar
os recursos receb dos pelo Regime Geral de Previdência Social - RGPS, decorrentes da compensação ao
Regime, como a revista pelo inciso IV do art. 9º da Lei nº 12.546, de 14 de dezembro de 20 lI.

A . 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, aplícando-se os efeitos:

I - os art. 1º e 2º a partir da execução da Lei Orçamentária de 2013 e, quando couber, na
elaboração do res ectivo Projeto de Lei; e

11- dos arts. 3º ao 6º, facultativamente, no exercício de 2012.

ARNO HU O AUGUSTIN FILHO CÉLIA CORRÊA
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ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
GABINETE

Ofício n° 2.909/2013-CGE/GAB.
Goiânia, 11.. de dezembro de 2013.

Ao Exmo. Sr.

GIUSEPPE VECCI

Secretário de Estado de Gestão e Planejamento

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Senhor Secretário,

Esta Controladoria-Geral do Estado, por meio dos Oficios nO 1.401/2013-

CGE/GAB, de 2 de julho de 2013 e nO1.855/2013-CGE/GAB, de 20 de agosto de 2013,

cópias anexas, informou essa Secretaria sobre as recomendações expedidas pelo Tribunal

de Contas do Estado de Goiás (TCE) no Parecer prévio sobre as Contas do Governador

relativas ao Exercício de 2012.

2. Naquele expediente, esta Controladoria-Geral do Estado destacou a

observação apresentada por aquela Egrégia Corte de Contas que era de competência dessa

Pasta e solicitou a adoção de providências pertinentes para seu atendimento.

3. Solicitamos, portanto, o encaminhamento a esta Controladoria-Geral do

Estado, até dia 14 de fevereiro de 2014, de informações sobre as medidas adotadas por

essa Unidade em atenção à prescrição do TCE.

4. Ressaltamos, ainda, que tais informações serão incluídas no Relatório que

acompanha a Prestação de Contas Anual do Governador referente ao Exercício de 2013, o

qual será encaminhado ao TCE e à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás.

Para facilitar os trabalhos de consolidação desse Relatório, solicitamos que

C oIadO~-Geral do Estado, Rua82n' 400- Pa1kio Pedro LudovicoTeixeira,3' andar, Setor Sul
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essas informações sejam encaminhadas a esta Controladoria-Geral do Estado em meio

fisico, via oficio, e também em meio eletrônico, por CD ou para o endereço de e-mail:

elaine- faos@cge.go.gov.br.

Cordialmente,

~OSÉ C b5? SIQUEIRA

Secre~e Estado.Chefe
AdGuto Barbosa Júnior
Su~ daControladona-Geraldo

Estado em SubstitUIção le<jal
Lei"°17.257/2011 (art.8,~ 2°)

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 n° 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Selor Sul
CEPo 74Q15-908 - Goiânia - GoiAs - Fone: (Oxx62) 3201-5362
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ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E DESPESA

Oficio "oC01 IZOI4-GABISEGPLAN

Ao Excelentíssimo Senhor
ADAUTO BARBOSA JÚNIOR
Secretário de Estado - Chefe da Controladoria Geral do Estado

Assunto: Ref. ao Ofício n. 379/2014-CGE-GAB

(Complemento ao Solicitado pelo Oficio nO 1.40 1/2013~CGE/GA8)

Senhor Secretário,

Em resposta ao Oficio n. 379/2014-CGE-GAB, de 24 de fevereiro de 2014, e em

complemento às respostas já encaminhadas referentes ao solicitado pelo Oficio n. 1.40112013-

CGE/GAB, de 02 de julho de 2013, ambos da Controladoria Geral do Estado, infonno.

adicionalmente, quanto às recomendações encaminhadas pelo Tribunal de Contas do Estado:

./ no que se refere à adequação da "execução orçamentária e financeira" do Estado

às novas Modalidades de Aplicação, instituídas pela Portaria Conjunta STN/SOF

n. 01, de 13 de julho de 2012, informo que os procedimentos e orientações para

classificação das despesas do Estado quanto à sua natureza foram revisados e já

estão em execução a partir do Exercício de 2014. Toda a adequação está

registrada no novo Guia para a Apropriação da Despesa, instituído após ampla

discussão com órgãos e entidades do Estado, pelo art. 16, do Decreto n. 8.073, de

10 de janeiro de 2014, referente aos procedimentos de Execução Orçamentária e

Financeira, sendo o Guia disponibilizado na página da Secretaria de Estado de

Gestão e Planejamento, na internet.

De acordo,

Superintendência de Orçamento e Despesa
Rua 82. n" 400. 7" andar, Palácio Pedro Ludovico Teixeira ~ Goiânia - Goiãs

Telefone: (62) 320 1-5771
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