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ESTADO DE GOIÁS
CONTROLADO RIA-GERAL DO ESTADO

SUPERlNTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Memorando n' 150/2015-SCI Goiânia, 03 de julho de 2015.

era/sei

•

•

Da: Superintendência Central de Controle Interno

Para: Superintendência Central de Transparência Pública

Assunto: Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Senhora Superintendente,

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

Contas do Governador relativas ao exercício de 2014, no qual expediu recomendações a serem

adotadas pelo Governo do Estado de Goiás.

Nesse documento, o ICE evidenciou, dentre outras ocorrências, a necessidade de

aprimoramento das informações disponibilizadas no Portal da Transparência do Governo de Goiás -

Goiás Transparente.

Diante disso, encaminhamos a V. 8a., em anexo, cópia do referido Parecer, onde

estão destacadas as recomendações do TCE que são de competência dessa Superintendência da

Controladoria-Geral do Estado (COE), conforme transcrito a seguir:

Recomendações:

(...)

15) Disponibilizar, no portal da transparência, todos os dados do Documento Único da
Execução Orçamentária e Financeira - DUEOF, especialmente seu histórico; os dados
sobre os imóveis do Estado de Goiás; os índices econômicos do Estado; o acompanhamento
da receita em tempo real; os beneficios fiscais e econômicos por tipo de setor; e os
beneficios assistenciais concedidos diretamente ou indiretamente, cujos recursos são

oriundos do Tesouro Estadual;

16) Ampliar a possibilidade de elaboração dos relatórios no Portal da Transparência aos
demais softwares navegadores de internet, vislo que atualmente tais relatórios apenas são ~JJf1}
gerados por meio do "Mozilla Firefox"; (jyJ/

Reproduzimos, também, a seguir uma recomendação do TCE que será encaminhada

à Secretaria de Saúde para conhecimento e adoção das medidas cabíveis para seu atendimento.

Ressaltamos que embora tal recomendação seja referente ao Portal

http://ostransparencia.saude.go.gov.br, o sítio Goiás Transparente também deve divulgar os dados
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relativos às Organizações Sociais, por meio de um link que remeta o usuário àquele Portal. Dessa

forma, essa Superintendência deve acompanhar se todas as informações necessárias estão sendo

publicadas, conforme a seguinte recomendação:

17) Inserir no portal http://ostransparencia.saude.go.gov.br as informações referentes aos
empregados admitidos, demitidos, salários auferidos pelos diretores e funcionários,
beneficios concedidos, relatórios dos repasses recebidos e dos recursos gastos e eventuais
devoluções de recursos financeiros ao Estado de Goiás quando não aplicados pela
Organização Social;

Solicitamos, portanto, a adoção de providências pertinentes a essa Superintendência para o

atendimento das observações apresentadas por aquela Egrégia Corte de Contas, corrigindo a

insuficiência de informações apontada e possibilitando que possam ser gerados relatórios a partir de

outros navegadores de internet, evitando, assim, a reincidência dessas impropriedades.

Ao final do corrente exerCÍcio serão solicitadas informações sobre os procedimentos

realizados e os resultados alcançados, para que elas possam constar na Prestação de Contas do

Governador de 2015.

Informações adicionai.s relacionadas a esse tema podem ser obtidas no Relatório sobre as

Contas do Governador do Estado de Goiás - Exercício 2014, disponível no sítio do TCE, no

endereço: http://www.tce.go.gov.br/downloads/webarquivos.aspx?cid=3487 .

efa/sei

Com a finalidade de responder ao Oficio do TCE n'. 026-GCEF/20l5, de 22 de junho de

2015, cópia anexa, solicitamos, ainda, que sejam encaminhadas a esta Superintendência, no prazo

e de 10 (dez) dias úteis contados do recebimento deste, informações sobre as medidas que V. Sa.

pretende adotar visando o cumprimento das recomendações destacadas.

AtencÍosamente,

í
nJlf/;L.I.~Â~ cc:)

STELL~ARIS HUSNI FRANCO
Superintendente

Superintendência Central de Controle Interno, Rua 82 nO 400 - PaI. Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Aia Leste, Setor Sul
CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5377

Página 2 de 2

http://ostransparencia.saude.go.gov.br
http://www.tce.go.gov.br/downloads/webarquivos.aspx?cid=3487


t
ESTADO DE GOIÃS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
GABINETE

Oficio n' 1.43312015-CGElGAB.

Goiânia,J S de julho de 2015.

Ao Exmo. Sr.

CLEOMAR RIZZO ESSELlN FILHO

Defensor Público-Geral do Estado

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Senhor Defensor Público-Geral,

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

Contas do Governador relativas ao Exercicio de 2014, no qual expediu recomendações a

serem adotadas pelo Governo do Estado de Goiás.

2. Nesse documento~ O TCE evidenciou, dentre outras ocorrências, a

desconforrnidade constitucional dessa Defensoria Pública, ressaltando a necessidade de sua

estruturação.

3. Diante disso, encaminhamos, a V. Exa, em anexo, cópia do referido Parecer,

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

transcrito a seguir:

Recomendoções:

[...}

231 Conformar o Defensoria Pública do Estado de Goiâs aos ditames da
ConsthulÇC'.loFederol.

4. Solicitamos, portanto, a adoção de providências pertinentes a essa Defensoria

para o atendimento das observações apresentadas por aquela Egrégia Corte de Contas. de

fonna a corrigir essa desconfonnidade.



5. Considerando que a implementação de ações vísando o atendimento da

recomendação do TCE envolve a atuação conjunta dessa Defensoria Pública e da Secretaria

de Estado de Geslão e Planejamento (Segplan), infonnamos que a recomendação em anãlise

também será encaminhada àquela Pasta para conhecimento e adoção de medidas pertinentes.

6. Requeremos, ainda, no prazo de 6O(sessenta) dias contados do recebimento

deste, o encaminhamento a esta Controladoria-Geral do Estado (CGE) das medidas que estão

sendo adotadas para O cumprimento da aludida recomendação.

7. Ao final do corrente exercício serão solicitadas informações sobre os

procedimentos realizados atinentes à recomendação do ICE e os resultados alcançados, para

que elas possam constar na Prestação de Conlas do Governador de 20] 5.

8. Outrossim, alertamos que o não atendimento das recomendações expedidas

pelo ICE poderá ensejar ressalvas ou mesmo irregularidades nas Contas Anuais do

Governador.

Informações adicionais relacionadas a esse tema podem ser obtidas no

Relatório sobre as Contas do Governador do Estado de Goiás - Exercício 2014, disponível no

sítio do ICE, no endereço: http://\\'Ww.tce.go.gov.br/downloads/webarquivos.aspx?cid=3487.

Atenciosamente,

Estado-Chefe
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ESTADO DE GOIÁS
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTAOO

GABINETE

Oficio nO1.43412015-CGE/GAB

Excelentíssima Senhora

ANA CARLA ABRÃO COSTA

Secretária de Estado da Fazenda

Av. Vereador José Monteiro nO 2233) Setor Negrão de Lima

NESTA

Goiânia,.\ $ de julho de 2015.

;

Assunto: Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Senhora Secretária,

O Trihunal de Contas do Estado de Goiás (rCE) emitiu Parecer prévio sobre

as Contas do Governador relativas ao exercício de 2014. Esse Parecer foi favorável à aprovação

das Contas, com ressalva quanto ao déficit da Conta Centralizadora do Estado.

Nesse documento, o TCE detenninou que o Poder Executivo elimine a atual

sistemática da Conta Centralizadora e expediu recomendações a serem adotadas pelo Governo

do Estado de Goiás.

Encaminhamos a Vossa Excelência, em anexo, cópia do referido .Parecer, onde

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

(Sefaz). conforme transcrito a seguir:

Recomendações:

I) Adequar o planejamento e a execução orçamentária e financeira do Estado de modo
que o projeto da Lei Orçamentária para o exercício de 20 16já contemple a segregaçlio
das receitas e das despesas por fonte de reeursos, em cumprimento ao inci!iô I do artigo
50 da LRF;

(...)

3) Adequar imediatamente a COlIta~ilidade estadual ao Plano de Contas Aplicado ao
SetQr Público, às Demonstrações Contãbeis Aplicadas ao Setor Publico, bem como às
demais exigências do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público;

(...)

5) Recompor. em 2015, o montante rUloaplicado em programas e projetos cullurais no
exercício de 2014, em atendimento à L.eiEstadual n° 15.63312006;

6) Corrigir as inconsistências verificadas na operacionalizaçDo da coma agentes

Coatroiadoria-Geral do Estado, Rua 82nO 400- Paládo Pedro LudoviooTcixcira..3~andar. S!.>tor Sul~ ./V'
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arrecadadores, incluindo os recOlTentes saldos negativos na conta do Barn::o ltaú e os
recorrentes saldos sem movimentaçao de outros diversos agentes arrecadadores;

7) Concluir a implantaça:odo Sistema de Contabilidade Geral do Estado e sua
integração com os demais sistemas corporativos do Estado;

(...)

9) Garantir treinamentos e atualização constantes aos profissionais da área contábil,
tendo em vista o novo padrlio da Contabilidade Aplicada ao Setor Publico no Brasil;

10) Promover a integração dos demais poderes c órgãos ao Grupo de Procedimentos
Contábeis de Goiás GTCONT;

11) Escriturar o déficit atuarial do Estado em sua CQntabilidade de maneira a evidenciar
o monlante dessa obrigaçilo pre\lidenciária no Balanço Geral do Estado;

12) Demonstrar o equacionamento do déficit attlarial por meio dos fluxos das receitas e
despesas do Plano Financeiro e do Plano Previdenciário, evidenciando os impactos nos
limites de gastos impostos pela LRF, conforme detcnTlina o ~ 5°, do artigo 20, da
Portaria MPS n" 403/20(}8;

13) Aprimorar o cálculo das metas prc=vistas no anexo de metas fiscais de modo a
atender as exigências da LRF, que são perenes, e não as do Programa de AjusCeFiscal,
que são rempcmmas;

14) Empenhar esforços no sentido de incrementar o rtcebimento dos crêditos inscritos
na dívida ativa;

(...)

18) Planejar ações com vistas a dar fiel cumprimento à nova situação gerada pela
modulação dos efeit(ls da decislo do Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas que
declararam inconstitucionais dispositivos que instituíram regras gerais para o
pagamento dos prcçatórios e criaram o regime especial de pagamento adotado pelo
Estado de Goiás;

(...)

20) Acompanhar e garantir que os valores empenhados, pagos e transferidos para
aumento de capital das empresas estatais estaduais sejam illtegralinldos
tempestivamente;

21) Elaborar demonstrativo que evidencie o montante dos beneficios fiscais concedidos
em cada exercieio e as respectivas açoes adotadas para compensar tais renúncias, em
conformidade com o inciso 11,do art. 5", e o artigo 14, da LRF;

Lembramos que algumas dessas recomendações já haviam sido expressas pelo

TCE no Parecer sobre as Contas do Governador de 2013. Na ocasião, esta Controladoria-Geral

do Estado (COE), por meio do Oficio n°. 1.865/2014-COElOAB, de 7 de julho de 2014,

cientificou essa Secretaria sobre o assunto em questão. Ao final do exercício, mediante o Oficio

n°. 3.42312014-COElOAB, de 11 de dezembro de 2014, esta COE solicitou informações sobre

os procedimentos realizados visando o atendimento das prescrições do TCE.

As infonnações prestadas por essa Secretaria, por meio do Oficio nO.

155/2015-GSF, de 10 de fevereiro de 2015, foram incluldas no Relatório de Prestação de Contas

Conua1adaria-Geral da Estado, RuaS2ng400- Pilbdo Pedro LudoVico Tei~ra, 3°andar, Setor Sul-d"
Cf.P::74015-908- GoíAnia- Goills- fQne-; (OlIx62)32ll1.5354 elaine/sci/rcc V
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do Governador do ano de 20]4, consolidado por esta CGE e encaminhado ao ICE.

A anãlise do TCE sobre essa matéria encontra-se no item 4.3 Sobre o

Atendimento às Recomendações Emitidas no PaJ'ecer Prévio do Exercício de 2013 do Relatório

sobre as Contas do Governador de 2014. emitido pela Unidade Técnica desse Tribunal,

disponivel no sítio do ICE, no endereço:

http://tceneUce .go.gov.brlDownloadsl Arqui vosl00348 7J2014 Contas%20do%20Governador .pdf.

Nesse relatório (págs. 438 a 440). a Unidade Técnica do ICE destacou que

não foi atendida a recomendação para planejar açQes com vistas a dar fiel cumprimento à nova

situação gerada pela decisão do Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de

Inconstitucionalidade nO 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. Foram apresentadas as considerações reproduzidas a seguir, reiterando

esse preceito no Parecer de 2014, tendo em vista que o STF concluiu a modulação dos efeitos da

decisão:

A Sefaz evidenciou o interesse em postergar as açGes para o momento em que o STF

cOl1cluao julgamento da ADl4357. Cabe saber que diante de uma decisão do Supremo

Tribunal Federal (STF), de declaror inconstitucionais dispositivos da Constituição

Federal, que instituiu regras gerais para precatórios e que criou o regime especial de

pagamento, a Administração deve agir de fonna planejada, organizada e prevenliva, no

sentido de se eviLar condições desfavoráveis no futuro, ou seja, nesse caso a inércia da

administração pode ser considerada contrária aos principios básicos da administraçllo

publica. mesmo que tal decisão não tenha sido modulada.

No entanto, registre-se que na sessão plenâria do dia 25 de março de 2015, o plenário

do STf concluiu a modulação dos efeitos da decisão.

Acerca da conclusão dos efeitos da det:islo, o STF: decidiu dar sobrevida ao regime

especial para pagamento de precatórios por 5 (cinco) anos a contar de janeiro de 2016,
tratou sobre o indice de correção dos precatórios, convalidou as compensações. os

leilões e os pagamentos à vista ocorridos até a data do julgamento e delegou

competência ao CNJ para tratar de algumas questões relativas ao modelo de gestão de

precatórios a panir da dala da decisão.

Assim, com a conclusão do julgamento, em que o regime especial instituldo pelo artigo

97 do ADCT ganha uma sobrevida de cinco anos, as novas sentenças que transitarem

em julgado nesse período ainda integraria esse regime especial atê o prazo
detenninado pelo STF.

Assim, o Estado de Goiás, por meio dos atores participantes da gestao dos preau:órios.

necessita estabelecer novas diretrizes para os pagamentos dos mesmos, tendo em cOnla

o novo prazo estipulado pelo STF e considerando como marco inicial a data de

25/0312015 para os novos precatórios no tocante ã correçilo e acordos diretos.

Finalmente, assevera-se que somente o planejamento e a implementação efetiva das

ações pela adminiSlTação estadual permitirão ao Estado dar fiel cumprimenlo à decisão

Controiadoria-Geral do Estado, Ru.a82n"400- Palácio Pedro LudovicoTeixeira,3"andar, Selor Sul,
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tomada pelo Supremo Tribunal Federal.

Com efeito, ternos a infamar que a execuçao precisa de toda cadeia permitirá ao gestor
evitar futuros desgastes que possam macular sua gest!o fiscal.

No que se refere à implementação da Nova Contabilidade Aplicada ao Setor

Público, o TCE entendeu que a recomendação de 2013 não foi atendiºª, como se pode verificar

na transcrição abaixo (pág. 434 e 435 do aludido relatório):

Das infonnaÇÕ~ apre~ntadas extrai-se que apesar de o novo Sistema de Contabilidade
Geral estar adaptado ao Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP o mesmo
não foi implantado no prazo delenninado pela Portaria STN n" 63412013, que
determinava a adoção do peASP aft!Otérmino do exercido de 2014.

Ademais, quanto às Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - OCASP, a
situação se moslra mais grave. As OCASP. que também tinham prazo para aooção alé
o ténnino do exercício de 2014, llindll se encontram em fase de desenvolvimento.

Tais atrasos revelam o frontal descumprimento do artigo 11 da Portaria STN ne

63412013.

Consideradas as devidas proporções, o descumprimento ora descrito pode ser
relacionado à outra recoffiendaçllo frequentemente exarada e repetidamente
inadimplida. Trata-se da não realização de concurso público para contabilistas e da nllo
existência de um plano de carreira que valorize esses profissionais. Somente com um
quadro suficiente e qualificado na ârea contábil é que o Eslado de Goiás irá conseguir
se adaptar ao novo paradigma contábil brasileiro.

Quanto à recomendação para incrementar o recebimento dos créditos inscritos

na dívida ativa, ela foi considerada parcialmente atendida em 2014. confonne o seguinte trecho

do relatório do TCE (págs. 435 a 437):

SlIo repetitivas as justificativas ora acostadas pela Sefaz, sendo que, ou por ausência de
efetiva implementação das ações ora asseguradas ou por íneficiência das mesmas, o
incremento da amcadação da dívida ativa estadual não ocorreu. Pelo contrário,
conforme exposto no item 2.2.1.11 - Recuperação de Créditos, nota-se, novamente, um
agravamento da siwaçílo, ou seja, a arrecadação oriunda da divida ativa, mesmo com
aumento expressivo nllS receitas tributárias, vem obtendo valores menos
representativos em relaçAo ao saldo dessa divida, passando de 1,11% em 2010, para
0,63% em 2014.

Conforme apontado no item 2.2<1.9 - Créditos a Receber, houve. no exercício. um
aumento de R$ 3.438.890.596,00 na divida ativa, enquanto que os recebimentos
alcançaram apenas RS 205.436JW9,OO. valor inferi(lr ao arrecadado no exercício
anterior.

Coosiderando a evoluçfto dos ultimas cinco anos., conforme demonstrado na Tabela
189. nota-se um aumento de expressivos 85,33% no saldo da conta, passando de R$ 17
bilhões em 2010 para mais RS 32 bilhões em 2014. Nesse sentido a recomendaç30
deve permanecer, pois conforme disposto no caput do art. 11 da LRF, "constituem
nquisitos essenciais da mponsabilidadc na gntlio fIScal a instituição, previsão e
cretiva arrecadaçio de todos os tributos da competência constitucional do ente da
Federação" (grifo nosso).

Coauola40ria-Geral do Eetado, Rua 82n"400 - Palácio Pedro Ludovíoo T('lllôeira, 3",m,jar. Setor Su
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Solicitamos.,portanto, a adoção de providências pertinentes à Secretaria de

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

de Contas, corrigindo as impropriedades detectadas e evitando sua reincidência nos próximos

exercícios.

Considerando que a implementação de ações para o atendimento das

recomendações constantes nos itens 1, 7, 9, 10. 13 e 20 envolve a atuação conjunta dessa

Secretaria e da Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), informamos que tais

recomendações também serão encaminhadas àquela Pasta para conhecimento e adoção de

medidas pertinentes. Da mesma forma, a Goiás Previdência também será notificada quanto às

recomendações de nos. 11 e 12, a Secretaria da Educação, Cultura e Esporte será participada no

que concerne à recomendação de n°, 5 e a Procuradoria.Geral do Estado em relação à

recomendaçãocorrespondenteao item 18.

Ademais, destacamos que o atendimento da recomendação do TCE

reproduzida a seguir compete a esta CGE, mas depende de dados de responsabilidade dessa

SefO':

15) Disponibilizar, no portal da transparência. todos os dados do Documento Único da
Eltecução Orçamentária e Financeira - DUEOF, especialmente seu histórico; os dados
sobre os imóveis do Estado de Goiás; os Indices econômicos do Estado; o
acompannamento da receita em tempo real; os beneficios fiscais e econômicos por tipo
de setor, e os beneficios assistenciais concedidos diretamente ou indiretamente, cujos
recursos são oriundos do Tesouro Estadual;

Diante disso, solicitamos também a adoção de providências para que as

informações contábeis relativas à receita, de responsabilidade dessa Sefaz, sejam

disponibilizadas em tempo real de modo que os dados da receita divulgados no Portal da

Transparência possam também evidenciar essas informações, cumprindo dessa forma a

recomendaçãodo TCE.

Requeremos. ainda, no prazo de 60 (sessenta) dias contados do

recebimeoto deste. o encaminhamento a esta Controladoria-Geral do Estado (CGE) das

medidas que estão sendo adotadaspara o cumprimentodas aludidas recomendações.

Ao final do corrente exercício serão solicitadas infonnações sobre os

procedimentos realizados atinentes às recomendaçõesdo TCE e os resultados alcançados, para

que elas possam constar na Prestação de Contasdo Governadorde 2015.

Controladoria""", do E.tado, R~ 82n"400_Polácio"'dm Ludo."" T."",,,~," ="''', Se'" Sul:-ff
ap: 740]5-908 -Goiania - GoíAs- Fone;(OXll62)3201-~ e:laioc/sci/rcc V.
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SAJúNIOR
Controladoria-Geral do Estado

ADAUTO

Secretário de Estado-Ch

Outrossim. alertamos que o não atendimento das recomendações expedidas

pelo TCE poderá ensejar ressalvas ou mesmo irregularidades nas Co,ntas Anuais do Governador.

Na oportunidade, ressaltamos a importând3 de que a Superintendência de

Tesouro Estadual dessa Secretaria analise os demais apontamentos do mencionado relatório do

TCE e proceda às adequações pertinentes,

Atenciosamente,

Controladorla-Geral do Edal1o, Rua82n. 400- PaL!doPedro l..udovioo Tc\l.:cir••, 30andar, SetorSul.
CEP:74015-9011_ Goiania _Goib _ Font!':(Oxx62)3201.5354 elaine/ seif ro:
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Oficio nO1.435/2015-CGElGAB.

Goiânia,J $ de julho de 2015.

Ao Exmo. Sr.

ALEXANDRE EDUARDO FELIPE TOCANTINS

Procurador-Geral do Estado

740oo-D00 Goiânia - Goiás.

Assunto: Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Senhor Procurador-Geral,

o TriblUlal de Contas do Estado de Goiás (TCE) emitiu Parecer previo sobre as

Contas do Governador relativas ao Exercício de 2014, no qual expediu recomendações a

serem adotadas pelo Governo do Estado de Goiás.

2. Encaminhamos a V. Exa., em anexo, cópia desse documento, onde está

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

segulr:

Recomendaçóe5:

[...[

18) Planejar OÇõe5com vistas a dor fiel cumprimenlo à novo sJluaCOogerada
pela modufcçOo dOS eleitos da decisão do Supremo Tnounal Federal nas
Ações Diretos que declararam Inconstiludonais disposllivm que Instituíram
regras gerais para o pogamento der.;;precolórios e alaram o regime espedol
de pagamento adotado pelo Estado de Goi6s;

3. Lembramos que recomendação relacionada a esse tema já havia sido expressa

pelo TCE no Parecer sobre as Contas do Governador de 2013. Na ocasião, esta Controladoria-

Geral do Estado (CGE), por meio do Oficio nO 1.866!20l4aCGElGAB de 7 de julho de 2014,

cientificou a PGE sobre o assunto em questão. Ao final do exercício, mediante o Oficio n°

3.42112014-CGElGAB de II de dezembro de 2014, esta CGE solicitou informações sobre os

Conttow.doria,;£eral do Estado, Rua 82 n" 400 - Palâdo Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul
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procedimentos realizados visando o atendimento da prescrição do TCE.

4. As infonnações prestadas por essa Procuradoria.Geral. por meio do Oficio n°

46/2015-PGE de 6 de fevereiro de 2015, foram incluidas no Relatório de Prestação de Contas

do Governador do ano de 2014, consolidado por esta COE e encaminhado ao TCE.

5. A análise do TCE sobre essa matéria encontra-se no item 4.1 Sobre o

Atendimento às Recomendações Emitidas no Parecer Prévio do Exereicio de 20/3 do

Relatório sobre as Contas do Governador de 2014. emitido pela Unidade Técnica desse

Tribunal, disponível no sítio do

http://tcenet.tce.go.gov.brlDown loadslArquivos/OO348 7120 14

TCE, no endereço:

Contas%20do%20Govemador.pdf.

6. Nesse relatório (págs. 438 a 440), a Unidade Técnica do TCE destacou que não

foi atendida a recomendação para planejar ações comvistas 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 dosprecatórios e criaramo regime especial de pagamento

adotadopelo Estado de Goiás. Foram apresentadas as considerações reproduzidas a seguir,

reiterando esse preceito no Parecer de 2014, tendo em vista que o SIF concluiu a modulação

dos efeitos da decisão:

A seloz e..••ider1clou o intefes5e em posiergar as açOes poro o momento em qlJe

o STf conclua o julgome1'110do AOI 4357. Cabe saber que diante de uma

decisão do Supremo lr1oonol Federal (STFI. de declaar inconslilucionais

disposili..••os do Consliluiçõo Federal. que Inrtltulu regras gerais poro precolõrios
e que oIou o regime e~pedal de pagamento, o Administroçõo deve agir de

famo pIoIlejodo. organizada e prevenliva. no sentido de se evitar condfçôes

desfovor6veis no 1uturo. ou seja. nesse coso o inércia do odminislração poete

ser considerada conlrórla aos plincipios bósicos do oomlnistroçOo público,
mesmo que tal decisbo não tenha OClomOdulada.

No entanto, registre-se que na sessóo plenório do dia 25 de março de 2015. o

plenário do STFconcluiu o modvkJçOo dos eteltos do decisl'Jo.

Acerco da condusõo dos eleilos da declsOo. o STF:decidiu dor sObre'lida 00
re!1me e5peciol poro pagomento de precatórios por 5 ldncol anos o conlol

de janeiro de 2016, tralou sobre o índice de cOITeçõo dos precatórios,
convafdou as compensações, os lerlOese os pagamentos à vista ocorridos até

a data do JulgalTl\;!nloe delegou compelênCia 00 CNJ para tralar de algumas
questões relativos 00 modelo de ge5100 de precatórios a partir da dolo do

dedsOo.

Assim, com a cOflclusão do jv1gcrnenlo. em que o regime especial im.lituído

pelo artigo 97 do ADCT ganha uma sobrevida de cinco anos, os novas
sentenças que transitarem em julgado roesseperfodo ainda integrarão esse
regime especial olé o prazo delemlinodo pelo SlF.

ContJoladoria-Gera1 do Estado, Rua 82 rf' 400 - Paládo Pedro LLldovko Teixeira, 30 andar, Selor Sul ~
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ASSim.o Estodo de Goiós. por meio dos olores participantes de ge5100 dos
precatórios, necessito estabelecer novas diretrizes para os pagamen10s dos
mesmos, lendo em conta o novo prazo es1ipulodo pelo STFe considerando

como marco inicial a dalo de 25/03{'J5J15para 0$ novos precatórios no tocante
à correção e acordos diretos. Rnalmenfe. assevera-se que somente o

planejamento e a implementação efetiva dos ações pelo odrnlnistroçao
estodual permitirõo 00 Estado dor fiei cumprimento à decisôo lomcxlo pelo

Supremo TribunO! Federol.

Com efeito, lemos o informar que o execução pretiro de 1000 cadela
permilir6 ao gestor evitar fvMos desgostes que posSQm moculcr sua ge5100
I!sCQI.

7. Solicitamos, p<manto, a adoção de providências pertinentes à Procuradoria~

Geral do Estado para o atendimento das observações apresentadas por aquela Egrégia Corte

de Contas.

8. Considerandoque a implementaçãodas ações citadas na recomendaçãodo

TCE envolve a atuação conjunta dessa PGE e da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz),

infonnamos que a recomendação em análise também será encaminhada àquela Pasta para

conhecimento e adoção de medidas pertinentes.

9. Requeremos, ainda, no prazo de 60(sessenta) dias I:ontados do recebimento

deste, o encaminhamento a esta Controladoria-Geral do Estado (CGE) das medidas que estão

sendo adotadas para o cumprimento da aludida recomendação.

10. Por fim, ressaltamos que ao final do corrente exercício serão solicitadas

informações sobre os procedimentos realizados atinentes à recomendação do TCE e os

resultados alcançados, para que elas possam constar na Prestação de Contas do Governador de

2015.

Outrossim, alertamos que o não atendimento das recomendações expedidas

pelo TCE poderá ensejar ressalvas ou mesmo irregularidades nas Contas Anuais do

Governador.

Atenciosamente,

Controladoria-Geral dQ &tiIdv, Rua SInO 400 - P<rlác:ioPedro Ludoviro Teixeirll, 3" andar, setor Sul
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t
ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
GABINETE

Oficio nO1.43612015-CGE/GAB.

Goiânia,J S de julho de 2015.

A Exma. Sra.

MARLENE ALVES DE CARVALHO E VIEIRA

Presidente da Goiás Previdência

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Senhora Presidente,

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

Contas do Governador relativas ao Exercicio de 2014, no qual expediu recomendações a

serem adotadas pelo Governo do Estado de Goiás.

2. Nesse documento, o TCE evidenciou, dentre outras ocorrências, a ausência de

escrituração do déficit atuarial do Estado em sua contabilidade, bem como da demonstração

de seu equacionamento, por meio dos fluxos das receitas e despesas do Plano Financeiro e do

Plano Previdenciário.

3. Diante disso, encaminhamos, a V. Exa., em anexo, cópia do referido Parecer,

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

conforme transcrito a seguir:

Recomendaçom:

I.)

111Escriturar o dêficil otooOOI do Estado em sua contabilidade de monetro a
evideocior o montante dessa obrigoçOo previdencl6rio no Batanço Gerol do
Eslodo:

121Demonwar o eqoocionamento do dérlell atuarial por meio dos f1lJXOSdos
receitas e despesas do Plano Financeiro e do Plano Previdenciório,
eviderlcíando 0$ impaclos nos nmile$ de gOllos impostos pelo LRF.conforme
determna o g ,5v,do artigo 20, do Por1alo MPSnV 403/2OCI8:

Controladoria-GeraI do Estado, Rua 82 nO 400 - Palkio Pedro Ludovico Teixeira. 3" andar, Setor Sul
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4. Solicitamos, portanto, a adoção de providências pertinentes à Goiás

Previdência para o atendimento das observações apresentadas por aquela Egrégia Corte de

Contas, de fonna a corrigir essas impropriedades e evitar sua reincidência

5. Considerando que a implementação de ações visando o atendimento dessas

recomendações do TCE envolve a atuação conjunta dessa GoiásPrev e da Secretaria de Estado

da Fazenda (Sefaz), infonnamos que as recomendações em análise também serão

encaminhadas àquela Pasta para conhecimento e adoção de medidas pertinentes.

6. Requeremos, ainda, no prazo de 60(sessenta) dias tontados do recebimento

deste, o encaminhamento a esta Controladoria-Geral do Estado (CGE) das medidas que estão

sendo adotadas para o cumprimento das aludidas recomendações.

7. Ao final do corrente exercício também serão solicitadas informações sobre os

procedimentos realizados atinentes às recomendações do TCE e os resultados alcançados,

para que elas possam constar na Prestação de Contas do Governador de 2015.

8_ Outrossim, alertamos que o não atendimento das recomendações expedidas

pelo TCE poderá ensejar ressalvas ou mesmo irregularidades nas Contas Anuais do

Governador.

Informações adicionais relacionadas a esse terna podem ser obtidas no

Relatório sobre as Contas do Governador do Estado de Goiás - Exercício 2014. disponlvel no

sítio do TCE, no endereço: http://www.tce.go.gov_br/doVi-nloads/wobarguivos.aspx?cid=3487.

Atenciosamente,

,
, ,

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 n~400 - Palâcio Pedro Ludovico Teixeira, 3Q andar, Setnl'Sul
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t
ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA.GERAL DO ESTADO

GABINETE

Oficio n' 1.43712015-CGElGAB.

Goiânia,J S"de julho de 2015.

A Exma. Sra.

RAQUEL FIGUEIREDO ALESSANDRl TEIXEIRA

Secretária de Estado de Educação, Cultura e Esporte

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Senhora Secretária,

o Tribuna! de Contas do Estado de Goiás (ICE) emitiu Parecer prévio sobre as

Contas do Governador relativas ao exercício de 2014, no qual expediu recomendações a

serem adotadas pelo.Governo do Estado de Goiás.

2. Nesse documento, o TCE evidenciou, dentre outras ocorrências, a aplicação a

menor em programas e projetos culturais no exercício de 2014, não atendendo o que a Lei

Estadual n'. 15.63312006 estabelece.

3. Diante disso, encaminhamos, a V. Exa., em anexo, cópia do referido Parecer,

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

transcrito a seguir:

Recomendaçõe~:

(...(

5J Recompor. em 2015. o monlonle nOo oplcodo em programas e projelos
culturais no e~erclcio de 201-C,em afendimenlo à lei Estadual n. 15.633/2006;

4. Solicitamos, portanto, a adoção de providências pertinentes a essa Secretaria

para o atendimento das observações apresentadas por aquela Egrégia Corte de Contas. de

forma a corrigir essa impropriedade e evitar sua reincidência.



5. Considerando que a implementação de ações para atendimento da

recomendação do TCE envolve a atuação conjunta dessa Secretaria e da Secretaria de Estado

da Fazenda (Sefaz), informamos que a recomendação em análise também será encaminhada

àquela Pasta para conh~imento e adoção de medidas pertinentes,

6. Requeremos, ainda, no prazo de 6O(sessenta) dias contados do recebimento

deste, o encaminhamento a esta Conlroladoria-Gera1 do Estado (CGE) das medidas que estão

sendo adotadas para o cumprimento da aludida recomendação.

7, Ao final do corrente exercício tambêm serão solicitadas informações sobre os

procedimentos realizados atinentes à recomendação do ICE e os resultados alcançados, para

que elas possam constar na Prestação de Contas do Govemadorde 2015.

8. Outrossim, alertamos que o não atendimento das recomendações expedidas

pelo TCE poderá ensejar ressalvas ou mesmo irregularidades nas Contas Anuais do

Governador.

Informações adicionais relacionadas a esse tema podem ser obtidas no

Relatório sobre as Contas do Governador do Estado de Goiás - Exercício 2014, disponível no

sítio do TCE, no endereço: http://W\VW.tce.go.gov.br/do'Wl'lloads/webargui\'os.aspx?cid=3487.

Atenciosamente,

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 nO fOO- Pallicio Pedro Ludovico Teixeira. 3° andar. Setor Sul
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ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
GABINETE

Oficio n' 1.43812015-CGEIGAB.

Goiânia,J ~ de julho de 2015.

Ao Exmo. Sr.

LEONARDO MOURA VILELA

Secretário de Estado da Saúde

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 2014, no qual expediu recomendações a

serem adotadas pelo Governo do Estado de Goiás.

2. Nesse documento, o TCE evidenciou, dentre outras ocorrências, a necessidade

de aprimoramento das infonnações disponibilizadas nos portais de transparência quanto aos

dados relativos às Organizações Sociais.

3. Diante disso, encaminhamos, a V. Exa., em anexo, cópia do referido Parecer,

onde está destacada a recomendação do TCE que é de competência dessa Pasta, confonne

transcrito a seguir:

para o

RecomendOCoe~:

[ .•. 1

17) lnseõ" 00 portol hllp:f/ostraruparencia.sOude.go.9ov,br os Informações
referentes 005 empregados admitidos. demltldos, salários auferidos pelos
diretores e fvnciollÓrios. benefldos concedidos, refotÓlÍOs dos repasse
recebidos e dos recursos gostos e eventuais devoluções de recursos financeiros
00 cslado de Goiás quando r'lào apflÇados pela Orgonitoçõo Social:

Solicitamos, portanto, a adoção de providências pertinentes a essa Secretaria

atendimento das observações apresentadas por aquela Egrégia Corte de Contas,

ContToladoria-Geral do Est<ldo, Rua 82 n. 400- Palticio Pedro Ludovico Tein'i!a. 3° andtlf. SelO!SIl1
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corrigindo a insuficiência de infonnações apontada e evitando a reincidência dessa

impropriedade.

5. Requeremos, ainda, DO prazo de 6O(sessenta) dias contados dB recebimento

deste, o encaminhamento a esta Controladoria-Geral do Estado (CGE) das medidas que estão

sendo adotadas para o cumprimento da aJudida recomendação.

6. lnformações adicionais relacionadas a esse terna podem ser obtidas no

Relatório sobre as Contas do Governador do Estado de Goiás - Exercido 2014, disponível no

sítio do TCE, no endereço: http://www.tce.go.gov.br/do\\1lIoadsfwebarguivos.aspx?cid=3487.

7. Por fim. ressaltamos que ao final do corrente exercício também serão

solicitadas infonnações sobre os procedimentos realizados atinentes à recomendação do TCE

e os resultados alcançados, para que elas possam constar na Prestação de Contas do

Governador de 2015.

Outrossim, alertamos que o não atendimento das recomendações expedidas

pelo TCE poderá ensejar ressalvas ou mesmo irregularidades nas Contas Anuais do

Governador.

Atenciosamente,

Controladoria.Geral do Estado, Rua 82 nO 400 - Palâcio Pedro LudoviroTeixei.ra, 3" andar, Setor Sul
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ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
GABINETE

Oficio n' 1.439/2015-CGE/GAB.

G<liânia,J Sde julho de 2015.

Ao Exmo. Sr.

THIAGO MELLO PEIXOTO DA SILVEIRA

Secretário de Estado de Gestão e Planejamento

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Recomendações do TribW1a:lde Contas do Estado de Goiás

Senhor Secretário,

o Tribunal de Contas do Estado de Goiás (fCE) emitiu Parecer prévio sobre as

Contas do Governador relativas ao Exercício de 2014, no qual expediu recomendações a

serem adotadas pelo Governo do Estado de Goiás.

2. Encaminhamosa V. Exa., em anexo, cópia desse documento,onde estão

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

transcrito a seguir:

ReCOmer1dações;

1) Adequar o planejamento e o execuçOo Ofçamenlória e financeiro do

Estado de modo qlJe o proJelo do lei Orçamentária para o exercido de 2016jó
contemple o segregaçOo dos receitm e dos despesas ~ fonte de recursos,
em cumprlmento ao inciso I do or1igo 50da lRF;

2) Aperfeiçoar o metodologia de câlcuto do preVi5ÕOda receito e fixaçõo da
despesa, o rim de evitar distorções relevantes entre os valores O(çados e
executadO'):

I...)

[...]

7) Concluir a lmplanlaçõo do Sistema de Canlobilldode Geral do Estado e sua

4' Inventariar lodos os bem móveis e imóveis do Estado. tendo em visto o
necessidade de reconhecimento. mensUI'oÇõo e evldeociação desses bens de
acordo com as regras e prozos do Manual de Con!abffidade Aplicado ao Setor
Público:
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integraçõo com os demais sistemos corporativos do Estado;

8) PrOfTlO'iefconcurso público e a~uror a permonêndc de contabilIStas nos
diversos órgõos eloo entidodes do Eslodo. por meio de um plano de carreira
que valorize tais profIssionais, visando garantir a fidedignidade dos registros e
demonstrativos conlábeis e contrlbuÍf para uma melhor anóli5e da geslào dos
conlm governamentais:

9) Garanli" treinamenlos e atuolizaçOo constantes oos profisoonais do Orea
contábil. lendo em visla o novo podrOo da Contabilidade Apllcada ao setor
Púbico no Bros~:

10) Promover a inlegraçóo dos demais poderes e 6rgôos ao Grupo de
Procedimentos Contábeis de Goiós GlCONT:

1... 1

13)Aprimorar o ~culo dos metos previstos no anexo de mefos fiscais de modo
a atender as exigências da LRf, que ~o perenes, e 000 os do Programo de
"juste Rscol, qve são temporários:

1... 1

20l Acompanhar e gorontir que os valOres empemodos, pagos e transferidos
para aumento de cop/lal das empresas estolols estaduais sejom lntegolizados
tempestivamente:

[ ... J

22) Aceielar a adaçOo e ImplonfaçOo de um sistema de cantrole de custos, em
atendimento ao disposto no ~ 3" do artigo SOda LRf;

23} Conlormor a Defensoria Público do Estado de Goiós oos ditames da
CamtillJlçOO Federd.

3. Lembramos que as recomendações correspondentes aos itens 4, 8 e 9 já haviam

sido expressas pelo TCE no Parecer sobre as Contas do Governador de 2013. Na ocasião, esta

ControladofÍa-Geral do Estado (CGE), por meio do Oficio n' 1.864/2014-CGElGAB de 7 de

julho de 2014, cientificou essa Secretaria sobre o assunto em questão. Ao final do exerCÍcio,

mediante o Oficio nO 3,42212014~CGElGAB de 11 de dezembro de 2014, esta CGE soJicitou

informaçôes sobre os procedimentos realizados visando o atendimento das prescrições do

TCE.

4. As informações prestadas por essa Secretaria, por meio do Oficio nO 393/2015

de 18 de março de 2015, foram incluídas no Relatório de Prestação de Contas do Governador

do ano de 2014, consolidado por esta CGE e encaminhado ao TCE.

5. A análise do TCE sobre essa matéria encontra-se no item 4.3 Sobre o

Atendimento às Recomendações Emitidas no Parecer Prévio do Exercício de 2013 do

Relatório sobre as Contas do Governador de 2014, emitido pela Unidade Técnica desse

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82no400 - Palácio Pedro Ludovko Teixeira,.3° andar, Selo[ Sul
CEP: 14015-':01_ Goiânia - Goüs -Fone: (Oxx62) 3201-5362



Tribunal, disponível no sítio do Te£, no endereço:

I1ttp://tcenet.tee.go.gov.brlDownloadsJArgu;vosl003487/20 14 Contas%20do%20Govemador .pdf .

6. Nesse relatório (págs. 440 e 441), a Unidade Técnica do TCE considerou que a

recomendação referente ao inventário dos bens móveis e imóveÍs do Estado foi parcialmente

atendidª, apresentando as considerações reproduzidas a seguir e reiterando esse preceito no

Parecer de 2014:

Culturalmenle. o InventÓfio dos bens irnóvei~ do estocto não é elaborado com
rigor. Muitos bens foram registrados o valor mínimo e muitos oindo não e1lão
reglstrados.

O inven1àrio dos bens móveis e Imóveis ê um dos requisitos pnmordiais paro o
sucesso da implemenloçOo dos procedimentos contábeis patrimoniais.
comtonles no Manual de ConlabilIdade Aplicada 00 Setor Público.

NO sentido de ~e adequor o tois procedimentos foram publi:odos os Decretos
Estaduais n" 7,906/2013 e 8.07112014, determinando a reolizoçOo do invenlârio
e estipulando prazo pau suo conclusão.

Entretonto, o STN por meio a Portorio n" 634/2013 prorrogou. sine óre. o prazo
poro ímplantoç60 dos PCP's. Anim, o prazo para término do invenlório do
Estado. estabelecido no cronograma publicado pelo 5efoz, foi alongado.

rnslo recomendar que o Estado continue erwfdondo eslorços m6ximos visando
concl\,(r seu invent6rJo, pois, apesar de prorrogado. o odoçoo dos PCP's é
obrlgatório.

7. Quanto às recomendações constantes nos itens 8 e 9, que tratam da valorização

dos contabilistas por meio de umplano de carreira e da re"Uzaçdo de cursos e treinamentos

para esses profissionais, em face das medidas informadas pela Segplan, foram avaliadas pelo

TCE como não atendidas~ conforme transcrição do trecho do relatório (págs. 441 e 442):

Apesar do respeítável Irobo.lho promovido pelo Consind, nõo foi pm5Ível
viSlumbrar qualquer efeito PfÓI1co advindo do mesmo. Conrorme exposto no
bojo deste Re!olório. os incongruêncíos que se almejoyo sana com o presente
recomendação ainda soo recorrentes. As conslantes ralhos no escrituração
conlâbir e o atroso na implementoçOo do nova CASP 00 Ombito do Estado de
Goiós são eJCemplosQue reOetem o escassezde contabilistos.

Por essemotivo, o recomendação deve permanecer.

I...]

NOo foram informadas Quaisq:;er ações práticm qve indiquem o atendimento
desta recomendação.

Frise-se, novamente. que 05 incongrlJêncios que se almejava sanar com a
presente recomendaçOo ainda sOo recorrentes. As constantes tatlO$ no
-escrítiJaçOo conlóbH e a atraso no lmplementoçOo do novo CASP são
exemplos.

Controladoria-Gerat do Estado, Rua82rf 400- Palkio PedroLudovko Teixelul, 3" andar, SetrH'Sul
CEP: 74015 ...9Q8 - Goiania - Q:li6s. Fone: (0xx62) 3201_5362
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8. Solicitamos, portanto, a adoção de providências pertinentes à Segplan para o

atendimento das observações apresentadas por aquela Egrégl3 Corte de Contas, corrigindo as

impropriedades detectadas e evitando sua reincidência.

9. Considerando que a implementação de ações para o atendimento das

recomendações constantes nos itens 1,7.9, 10, 13 e 20 envolve a atuação conjunta dessa

Secretaria e da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), infannamos que tais recomendações

também serão encaminhadas àquela Pasta para conhecimento e adoção de medidas

pertinentes. Da mesma forma, a Defensoria-Pública Geral do Estado de Goiás também será

notificada quanto à recomendação de nO 23.

10. Requeremos, ainda, no prazo de 6O(sessenta) dias contados do recebimento

deste, o encaminhamento a esta Controladoria-Geral do Estado (COE) das medidas que estão

sendo adotadas para o cumprimento das aludidas recomendações.

11. Por fim, ressaltamos que ao final do corrente exercício também serão

solicitadas informações sobre os procedimentos realizados atmentes às recomendações do

TCE e os resultados aJcançados, para que elas possam constar na Prestação de Contas do

Govemadorde 2015.

Outrossim, alertamos que o não atendimento das recomendações expedidas

pelo TCE poderã ensejar ressalvas ou mesmo irregularidades nas Contas Anuais do

Governador.

Atenciosamente,

SA JúNIOR

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 n~'100- Palácio Pi'dro Ludovioo Tcb:e1ra, 3~andar, SetorSuJ

CEP: 74015-908 - Goiánia - Goiás - Fone: (Ox~62) 3201-5362
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ESTADO DE GOlAS
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

Superintendência Central de Transparência Pública

Memorando 0.° 27/2015.

Em atenção ao memorando supra alinhavado, o qual versa sobre recomendações

expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado, prestamos as seguintes informações:

No que tange à recomendação para "disponibilizar. no portal da transparência. Iodos os

dados do Documento Único da Execução Orçamentária e Financeira - DUEOr~especialmente seu histórico; os

dados sobre os imóveis do Estado de Goiás; os índices econômicos do Estado, o acompanhamento da receita em

tempo rea'; os benefícios fiscais e econômicos por tipo de setor; e os benefícios (L!sistenciais concedidos

diretamente ou indiretamente, cujos recursos são oriundos do Tesouro Estadua/", esta Superintendência

•

Da: Superintendência Central de Transparência Pública

Para: Superintendência Central de Controle Interno

Assunto: Memo nO. 150/20 15-SCI.

Senhora Superintendente,

Goiânia, 10 de julho de 2015.

['.ai }~
'e~VCL~jó

't~/~/lf
IJ O ,

•

destaca que está promovendo, em conjunto com Superintendência Central de Tecnologia da

Informação da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento.SEGPLAN, a organização das

informações em realce para que as mesmas possam ser disponibilizadas no Portal da

Transparência até o mês de dezembro do corrente ano.

Relativamente ã necessidade de "Ampliar a possibilidade de elaboração dos relalórios no

Portal da Transparência aos demais softwares navegadores de internet, visto que atualmente tais relalórios

apenas são gerados por meio do "Mo= illa Firefox"", ressaltamos que o uso exclusivo do referido

navegador se dá pelo fato da Administração Pública utilizar-se de sistema de Business lntelligence

- BI que encontra-se, até a presente data, sem a devida atualização.

Tal atualização está prevista para ocorrer no mês de agosto do fluente ano e

possibilitará o acesso às informações disponibilizadas pelo BI em outros navegadores, como o

"Internet Explorer" e o "Google Chrome", facilitando, dessa forma, o acesso ã informação ao

cidadão.

Superintendência Central de Transparência Pública. SCfP - CGE

Rua 82 n." 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul. CEP: 74015-908 - GoiAnia - GO - Fone: 3201-5377

Bmdfl00nS
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ESTADO DE GoIÁs
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

Superintendência Central de Transparência Pública

Naquilo que se refere ao acompanhamento desta Superintendência quanto à

recomendação dirigida à Secretaria de Estado da Saúde!, informamos que a Superintendência

Central de Transparência Pública não só acompanhará seu atendimento, mas promoverá, em

conjunto com a SEGPLAN as ações necessárias para que as infonnações suscitadas pelo Tribunal

de Contas do Estado sejam disponibilizadas no portal httpJ/ostransparencia.saude.go.gov.br/

preferencialmente nos mesmos moldes que são disponibilizadas as informações relativas à

Administração Pública, fazendo-o, igualmente no Portal da Transparência.

Atenciosamente,

Maria~~~s Brandão

Superintendente

I Memo n~ 15012015-SCI, 4. parAgrafo: "Reproduzimos, também, 3 seguir uma recomendação do TCE que sem encammhada à Secretaria

de Sailde para conhecimento e adoção das medidas cabíveis para s~u atendimento, Ressaltamos que embora tal recomendação seja referente

ao /'<lrtal http://ostransparencia,SlIudc.&ogo\'br, o sitio Goiás Transparente também deve divulgar os dados relativos ás Organizações

Sociais, por meio de um link que remeta o usu!lTio àquele Portal. Dessa fClTIna,essa Superintendência deve acompanhar se todas as

mformações necess.ârias estAo sendo publicadas, confonne a seguinte ruomenrlação,"

Superintendência Central de Transparência Pública - scrr - CGE

Rua 82 n,o 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3" andar, Selor SuL CEP: 74015-908 _ Goiânia _ CO - Fone: 3201-5377

Brnd/1OO7l5
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Oficio n° 1.433/2015-CGE/GAII. 

	

Goiânia,,1 	de julho de 2015. 

Ao Exmo. Sr. 

CLEOMAR RIZZO ESSELIN FILHO 

Defensor Público-Geral do Estado 

74.000-000 Goiânia— Goiás. 

Assunto: Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás 

Senhor Defensor Público-Geral, 

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

Contas do Governador relativas ao Exercício de 2014, no qual expediu recomendações a 

serem adotadas pelo Governo do Estado de Goiás. 

2. Nesse documento, o TCE evidenciou, dentre outras ocorrências, a 

desconformidade constitucional dessa Defensoria Pública, ressaltando a necessidade de sua 

estruturação. 

3. Diante disso, encaminhamos, a V. Exa., em anexo, cópia do referido Parecer, 

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

transcrito a seguir: 

4. Solicitamos, portanto, a adoção de providências pertinentes a essa Defensoria 

para o atendimento das observaçOes apresentadas por aquela Egrégia Corte de Contas, de 

forma a corrigir essa desconformidade. 	 C3j-, , 	• 	,, 
. 0-5• :50 



5. Considerando que a implementação de ações visando o atendimento da 

recomendação do TCE envolve a atuação conjunta dessa Defensoria Pública e da Secretaria 

de Estado de Gestão e Planejamento (Segplan), informamos que a recomendação em análise 

também será encaminhada àquela Pasta para conhecimento e adoção de medidas pertinentes. 

6. Requeremos, ainda, no prazo de 60(sessenta) dias contados do recebimento 

deste, o encaminhamento a esta Controladoria-Geral do Estado (COE) das medidas que estão 

sendo adotadas para o cumprimento da aludida recomendação. 

7. Ao final do corrente exercício serão solicitadas informações sobre os 

procedimentos realizados atinentes à recomendação do TCE e os resultados alcançados, para 

que elas possam constar na Prestação de Contas do Governador de 2015. 

8. Outrossim, alertamos que o não atendimento das recomendações expedidas 

pelo TCE poderá ensejar ressalvas ou mesmo irregularidades nas Contas Anuais do 

Governador. 

Informações adicionais relacionadas a esse terna podem ser obtidas no 

Relatório sobre as Contas do Governador do Estado de Goiás — Exercício 2014, disponível no 

sitio do TCE, no endereço: http://www.tee.go.gov.briclownloads/weharquivos.aspx?cid=3487.  

Atenciosamente, 

ADAUTO/fARÍ OSA JÚNIOR 

Secretari4Estado-Chefe 

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 tf 400- Palâcin Pedro Ludov to Teixeira, 3" andar, Setor Sul 
CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (03862)3201-5362 
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Gabinete 

mesmo poderia ser determinada por ate normativo que não de iniciativa do chefe cio Poder 

Executivo (artigos 61, 81", 11, e 132 da Constituição Federal, e 118 e 119 da Constituição 

Esta(1ual). 

35. Por fim, como as modificações tencionadas com a minuta revelam nítido 

incremento da clespesa de pessoal •• com criação de cargos públicos, fixação de mmuneração 

de servidores, dentre outros pontos relacionados -, a edição da lei respectiva só pode ocorrer a 

partir de L/1/2015, a teor do artigo 21, parágrafo único, da Lei Complementar nacional n° 

I 01/2000. Consigno que a parte final desse parágrafo (mico do artigo 21 diz que este incide 

tambéln em relação aos órgãos descritos no artigo 20 da mesma legislação nacional; e isso, 

somado a atual ccluipolência entre Defensorias Públicas estaduais e Magistratura no que atina 

a autonomia orçamentária, faz segura a apheação às ditas Defensorias do artigo 21, partigralb 

único, da Lei Complementar n° 101/2000. 

36. Do exposto, com os acréscimos e ressalvas traçados, aprovo o Parecer n" 

00(1-3111 /20 I fl. 

37. Matéria orimitada, devolvam-se os autos à Secretaria da Casa Civil deste 

C stado, 

Gabinete do Procurador-Geral do Estado, em Goiânia, • 	de 

20 11. 

Alexandre Eduardo lelipeTocantins 

Procurador--Geral do Estado 

central. 



Processo n": 201410892001281 

Interessado: Defensoria Publica do Estado de Goiás 

Assunto: Projeto de Lei. 

DESPACHO N" 010/2015 GABINETE. 1- Tratam-se os presentes 

autos do encaminhamento de projeto de I,ei Complementar de reorganização e reestnituração 

da Defensoria Pública do Estado de Goiás (minuta). 

2. Encaminhado à Secretaria de Estado da Casa Civil o projeto, esta 
solicitou o pr 	iciamonto, primeira! fonte, da lirocuradoria-Geral do Estado de Goiás. 

3. Na Proeuradori-Geral do Estado, recebei] Parecer n" 
001341/2014 (fls. 86/94) da Procuradoria Administrativa, depois de encaminhado ao 

Procurador-Gcnd do Estado recebeu o 13espache "AG" 006281/2014 (11s. 95/106), que 

com os aexéscimos e ressalvas traçados, aprovou o Parecer n" 004344/2014. 

4. Orientada a maleria, retomou a Casa Civil, que por sua vez 

encaminhou a esta Defensor  ia Pública para conhecimento do Despacho "AG" ri° 006281/2014 
da PCRI. 

5. Inicialmente importante destacar que, por previsão constitucional 
c por meio da recente Endemia Constitucional n" 80/2014, foi conferido às Defensorias 

Publicas a autonoinia Inncional e administrativa, inclusive, restou determinada a aplicação do 

disposto nos artigos 93 c 96, inciso II, da Carta Republicana, no que couber. 

6. Verifica-se ainda, que a Lei Complementar n0  80/1994, no Titulo 
IV, Capitulo I -- Das Normas Gerais para Organização da Defensoria Pública dos Estados, no 

artigo 97-A já contemplava esta previsão Constitucional: 

"Ari. 97-Á -- À Delensoria Pública do Estado é assegurada 

autonomia funcional, administrativa e iniciativa para elaboração de 

sua proposta orçamentária, dentro dos limites estabelecidos na lei 

de diretrizes orçamentárias, cabendo-lhe, especialmente: 

abrir público e prover os cargos de suas Carreiras e 

dos serviços auxiliares; 

II ---- organizar os serviços auxiliares; 

III ---praticar atos próprios de gestão; 



IV--- compor os seus órgãos de administração superior e de atuação; 

V --- elaborar suas folhas de pagamento e expedir os competentes 

demonstrativos; 

VI 	 praticar atos e decidir sobre situação Jüncional e 

administrativa do pessoal, ativo e inativo da Carreira, e dos serviços 

auxiliares, organizados em quadros próprios; 

VI I -- exercer outras competências decorrentes de sua autonomia." 

7. O Despacho "AG" n" 006281/2014 (fls. 95/106) da Procuradoria-
Geral do Es mio ratifica a necessária aplicação prevista na norma constitucional, bem como 

seus desdobramentos contemplados na Lei Complementar 80/1994. 

8. Portanto, acolhe quase que na totalidade o texto original da minuta 

do Projeto de 1.,ei Complementar que, reorp,aniza e rcestnaura a Defensoria Pública do Estado 

de Goiás, mácsentada às lis. 03/84, tecendo algumas recomendações de alteração ou 
itcréscimos. 

9. Feitas as alterações e acréscimos pertinentes, o Despacho n" 

5472/SECC (fis. 107), que nos trouxe ao conhecimento o Despacho "AG" no 006281/2014 

(fls. 95/106), que aprovou com os acréscimos e ressalvas o Parecer n° 004344/201d — PA, 

ambos da Procuiradoria-Geral do Estado, recomendou que os autos ficassem sobrestados até o 

término do Mandato do Chefe cio Poder Executivo, em cumprimento ao disposto no parágraro 

único do ar 1. 21 da Lie' Complementar n" 101, de 0/1 de maio de 2000. 

10. Passado o período proibitivo e encerrado o prazo cle 
sobrestamonto, a Dia:ensona Pública do Estado de Goiás apresenta nova minuta do projeto de 

Lei Complementar, já introduzidas todas as alterações indicadas, minuta esta que deve ser 

recebida como texto definitivo do projeto de lei Complementar, e de consequência, seja 

remetido, em caráter de urgência, à Assembleia Legislativa para os trâmites legais. 

Gabinete do Defensor Público -Geral do Estado de Goiás, aos 29 de 
janeiro de 2015. 

CIo izze 	Filhè • 
De Censor Público-Geral do Estado de Goiás 
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PPA 2016-2919 PLANO DE DESENVOLVIMENTO ESTRATEGICO 

DESCRIÇAO: 

OBJETIVO!. 

INDICADORES: 

Diroc.D:o ALVO: 

RESPONSÁVEL!. 

PROGRAMA: 	1008- PROGRAMA ACESSO A JUSTIÇA INTEGRAL E GRATUITA 

EIXO: 	 QUALIDADE DE VIDA 

ÁREA: 	 PROTEÇÃO SOCIAL 

'PIPO: 	 FINAI ÁSTICO 

ÓRGÃO GESTOR: 	 '200- DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIÁS 

Facilitar o ill:CMAJ a justiça aos tleC.C5SfifillOM que 001111110Velll insurge...enleia de recurso% poro corI(IItlíi advagilrlo sem prejuízo dc çeLLstIsLcuILn e d.. 	ai RIR. 
garantindo a dignidade e reduzindo as desigualdades sociais auavés de unta assessoria integral. graluila de qtailitlatle. 

Garantir assislencia juridico, granais. judicial e etclrotudiatal nos necessitados do eslado, prestonclo.11ies o orienttnan e rt defasa ciis Iodos os grous e itIçOiteiaS. de 
modo coletivo ou 	 priolizondo a conciliscao e s prontoçilo dos diicitos humanos. 

CONGESTIONANIENTO DÁ JUS'IlÇA 

POP1.11..AÇÃO CÁ RENTE 1)() ESTA DO DE GOIÁS. 

CELINA PI:11E1RA ROTELLI SAN I INI 

SURSTIT UI() DO RESPONSÁVEL: 	 MARCEL() CRACIANO SOARES 

IN 	S 20 III. 2017 21119 lïIIAlDOr( 

OGE 1.050.000,00 1.11511.0011,00 O, 	0,00 10.0 

100 000,00 100 000.00 100.000.00 100.000.00 0 000,00 

CONVÉNIO 950.000 00 950.000.00 950.000.00 950.000,00 .1t00.000.00 

t, 1.11 L050.000.00 1.11511.01.0,00 .1150 	100, .L200.(L00,00 

AÇÃO; 
	

300l, - IMPLANTA00 1)0 NÚCLEO CÍVEL 

oro DA AÇÃO: 
	

PROJETO 

AÇÃO PRIORITÁRIA: 
	

SIM 

PLANO DE GOVERNO: 	NÃO 

ORGÃO RESPONSÁVEL: 	1200- DEItliNSORIA PUBLICA DO ESTADO DE GOIÁS 

SE.G.312NT0: 	 DIVERSOS 5 EGNIEEN1 OS 

FUNÇÃO: 	 ESSENCIAL A JUSTIÇA 

SUII-ItIINÇÁO: 	 DEFItSA 1)0 INTEIWSSE PUBLICO NO PROCESSO JUDICIÁRIO 

011.1EI IVO: 	 Implantar In-icicas 	assisténcia jurídica alteei:Limada eivel na capital e no i,,(eriiirdo Estado 

RESPONSÁVEL: 	 CELINA 19,121tIRA ROTELLISAN'l INI 

SUBSTITUTO DO RESPONSÁVEL: 	 MARCELO GRACIANO SOARES 

I1t0: 	 NÚCLEO CÍVEL IMPLANT 1 
	

LI. IE 
	

ACUMULA I IVO. SIM 

ItEGIONALIZAt,:À0 2016 2017 2018 21119 iGUAl "011 REGIÃO  

o METROPOLITANA DE GOIANIA ?. O O O 2 

F. Rfrtit tOCEN-IRO GOIANO (EIXO 1111-153) I O O O1 

DDctiko NORTE GOIANO O II 1 I 

RI'017.0 NORDESTE GOIANO O O o 1 

REGIÃO EN'l ORNO DO DISTR 1.0 FEDERAl O 3 O O 3 

REGIÃO SUDESTE GOIANO (ItSTRADA DE I' 	) O O I 

.(- 	11, GOIANO O O 2 o 2 

EGI ÃO SUDOESTE Gol ANO O 0 

REGIÃO OESTE GOIANO (EIXO (i()MÔO) O o 

EGIÃO NO Ra 	GOIANO (E. 	l') 	O 	0 O O O 

DYlAl Do EXEIICÍCIO  

U.O.: 	 . GABINETE DO DEFENSOR P1:111.1e()-GERAL DO EST 

ÓRGÃO ItXEC 
	

1200 - DEFENSORIA PúBLICA Do EsTA DO 1)15 GOIÁS 

2016 2017 2018 21119 

°GE 100.100,o0 1110.000310 I{l(}.00llÍlLl 100.000,011 .100.0110,110 

TI tS0111t0 10 000.00 10.000.00 10.000,00 10.000.00 10 onoDo 

CONVENÇO 90 000.00 90.000,00 90 000.00 90.000,00 360.000,00 

1011.0110,00 100.111111,011 100.000,011 Cíl0.lLlilJJIll .1 111,111 
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'PUBLICA 

„

PROPOSTA ORÇAMENTARIA 2016 
DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE GOIÁS 



D"LE Hl 50 R il. \ 

Ofício n°399/2015 

Goiânia, 30 de julho de 2015. 

Exmo. Sr. 
Thiago Mello Peixoto da Silveira 
Secretario de Estado de Gestão e Planejamento - SEGPLAN 

Assunto: Proposta Orçamentária da Defensoria Pública do Estado de Goiás para o 
exercício de 2016. 

Senhor Secretário, 

Tendo em vista o limite temporal estabelecido pela Lei de Diretrizes 

Orçamentárias e a autonomia funcional e administrativa da Defcnsoria Pública do Estado 

de Goiás, dela decorrendo a competência do Defensor Público Geral clo Estado para iniciativa 

da proposta orçamentária, nos termos do artigo 6°, VIII, da Lei Complementar Estadual n° 

51/2005, do artigo 134, §2°, da CF/88 e do artigo 120, §3°, da Constituição do Estado de 

Goiás, encaminho a Proposta Orçamentária da Defensoria Pública do Estado de Goiás 

referente ao exercício do ano de 2016: 

1 - Pessoal e encargos sociais; R$ 63.000.000,00 

2 - Juros c encargos da dívida pública; R$ 	0,00 

3 - Outras despesas correntes; R$ 13.540.000,00 

4 - Investimentos; R$ 	8.700.000,00 

5 - Inversões financeiras; R$ 	100.000,00 

6 - Amortização da divida pública. R$ 	0,00 

Total de Despesas do Orçamento da Delensoria R$ 85.310.000,00 

Programa de Assistência Judiciaria —Lei n° 17.701/2012 	R$ 6.054.207,96 

Despesa a ser incluída no Orçamento Geral do Estado nos termos do art. 12, da Lei 9.785/85 



DEy•ENsoRiA 
• G. 

0nm-á, 

A presente Proposta Orçamentária considera a manifestação do lliribunal de 

Contas do Estado de Goiás e da Controladoria Geral do Estado de Goiás, na apreciação das 

contas do Governo do Estado do exercício de 2014 (expedientes em anexo), no sentido de que 

é necessária a conformação da Defensoria Pública do Estado de Goiás aos ditames da 

Constituição Federal, com a devida estruturação. 

Oportunamente, esclarece-se que a despesa com o Programa de Assistência 

Judiciária (Advocacia Dativa), prevista na Lei 9.785/85, alterada pela Lei IV 17.701/2012, não 

deve ser contabilizada no orçamento da Defensoria Pública, em face do previsto no artigo 

120, §6°, da Constituição Estadual c no artigo 12 da Lei Estadual 9.785/85, que a inclui no 

"Orçamento Geral do Estado". 

Cientes da costumeira colaboração de Vossa Exa., renovamos protestos 

de elevada estima e consideração. 

Cordialmente, 

Cleomar,Rizzo Issselin 
Defensor Público-Geral do Estado 



fonna a corrigir essa desconformidade. 

' 

3J33:k: 
ry 

ESTADO DE GOIÁS 
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO 

GABINETE 

O fie" :3  1.433/2015-CGFIGAS. 	
Goiânia„3 33; de julho de 2015. 

Ao itsmo. Sr. 

CU:OMAR RIZZO ESSELIN FILHO 

Délhi:sor P óbl ieo-Gera1 do Estado 

1/3.000-000 Goiânia — Goiás. 

Assunto: Recomendações do Tribunal de 

Senhor Defensor Público-Geral, 

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

Co: s do Governador relativas ao Exercício de 2014, no qual expediu recomendações a 

sem: n adotadas pelo Governo do Estado de Goiás. 

2. 	 Nesse documento, o TeE evidenciou, dentre outras ocorrências, a 

descoliformiciade constinxional dessa Defensoria Pública, ressaltando a necessidade de sua 

3 	 Diante disso, encaminhamos, a V. Exa., cm anexo, cópia do referido Parecer, 

onde está destacada a recomendação do TC13 que é cie competência dessa Pasta, conforme 

transcrito a seguir: 

Solicitamos, portanto, a adoção de providências pertinentes a essa Dere:isola 

pai : o atendimento das observações apresentadas por aquela Egrégia Corte de Contas, de 



Considerando que a implementação de ações visando o atendimento da 

recomendação do TCE envolve a atuação conjunta dessa Defensoria Pública e da Secretaria 

de Estado de Gestão e Planejamento (Segplan), informamos que a recomendação em análise 

tailib5in será encaminhada àquela Pasta para conhecimento e adoção de medidas pertinentes. 

P. 	 Requeremos, ainda, no prazo de 60(sessenta) dias contados do recebiutewto 

dist:, o encaminhamento a esta Controladoria-Geral do Estado (COE) das medidas que estilo 

sendo adotadas para o cumprimento da aludida recomendação. 

Ao final do corrente exercício serão solicitadas informações sobre os 

procedimentos realizados atinentes à recomendação do TCE e os resultados alcançados, paul 

tine elas possam constar na Prestação de Contas do Governador de 2015. 

11. 	 Outrossim, alertamos que o não atendimento das recomendações expedidas 

pelo IfC15 poclera ensejar ressalvas ou mesmo irregularidades nas Contas Anuais do 

Goveniador. 

Informações adicionais relacionadas a esse tema podem ser obtidas no 

Rchrario sobre as Contas do Governador do Estado de Goiás — Exercício 2014,    disponível no 

shit, do TCE, no endereço: 1tip://www.toc.go.gov.briclownloads/svebarquivos.aspx?eic1-11487.  

ADAUTOIXANÈÍOSA JÚNIOR 
ti51.  

Sccretqrlotde Estado-Chefe 
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•Vi:NSORIA 

Cons&bo SflpCIIOr da Defensoria Púlilica do Estado de Goiás •-• CSDP 

• 

Durei isur Público ANTONIO CARLOS FERREIR.Á BRAGA—
Subduftosor Público 

Membro Nato 

Dercosorn Públiá TELMA muNpim DE SIQUEIRA 
Corregedora Geral 

Membro Nato 

Dcreiciora Pública FERNAND DA SILVA RODRIGUES FERNAND±S 
Membro Titúlar 

. 
Derensor Público TIAGO GRÉGORIC) PER_ 

Meinbm Titular 
'ANDES 

DercuRor Público MARCO TADEU DE PAIVA SILVA 

Membro Titular 



;111: 

ORÇAMENTO 2016 APRESENTADO 
PELO PODER EXECUTIVO 







puBLKA 

ESTUDO E DECISÕES 
ADMINISTRATIVA E JUDICIAIS 

SOBRE AUTONOMIA DAS 
DEFENSORIAS PÚBLICAS 

ESTADUAIS 
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Considerando que a icliplciacafiaço de flç();visando O itI  

do TCP: envolve a atuação conjunta dessa Deftuisoriíi Pública e da .-leerelaila 

d.:. Liado de ClesIN) e Planejamento (Slogplan), informamos que a ree[miendaçallo cianúlise 

rainly.ltil sen.] enearnilffiada àquela Pasta para conhecimento e adoção de medidas p‘alinealca. 

ainda, no 	 ill(sessenla) dlas conlados do 

O 	 n unialimywnw a esta Contmlndoria. elevar do Illslaclo (COE) das medida,: que esta° 

doi las para O clar,primento cia aludida recomendação. 

• A Final do corrente exereleio acra° soliellr 

LCiii zadoa atinentes a recomendação do c2E e os resultados Heam, dos, 

	

	 ri comam.  na  Prestaçlio de Conlas do Governador de 2015. 

Ouirossing 11()I'larilOS (100 O l'int) atell(liMC1110 (las ncoinciicõcscxpcuLida  

p()Clel'A ell' 	 011 1R:SJ11() irregularidaelc‘,s nas Collit..; \,1111:1k <10 

Inibia-nações a(licionais relacionadas n esse lema podem ser .),Itifta 

50 	 , as Contas cio Governador do Eslado de Cioi[lis 	El,xercielo 20 lel, diapoilivel no 

	

iii 
	 ço: 	 wc, 	p,ov.br/clo‘vulunds/ \ \tuba/ ("uivos aapy,,,i/1"-I'lv 

Atenc,osnnieiit  
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ADAU.R)10.‘,R1lOSA JÚNIOR 

Seekaallio dc Estado-Chefe 

cio EsUcIo, 82 it" ,11)11- 	i 1 1 1 it 	 11 
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...us. 	

3, Com /cilas consicioraorics, enciniitilitinc.se, os autos A Dílsorin Pública do 

Estado le Goiás, piara análise (lo pedido forimilislc, 

2013 

	Gabinete do Procura& 	d 	itdd 	( o 	
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PROCESSO N" : 20 I 	892001281 

INTERESSADO. Defensor Pública do Estado de Goiás 

ASSUNTO 	Projeto (Minuta) 

DESPACHO "AO" N." 	.0 O e; /20  E z r 	l• /b8 b)8 81" (Ibb 

Suercidrio cLi Casa Civil solicita orientação EI respeito de minraa de lei complementar, 

apresentada pelo Defensor Público-Geral do Estado, que, em essência, reorganiza 

Debensoria-PUblieb deste estado, estabelecendo disposições sobre o regime jurídico de seus 

membros e dos correspondentes servidores administrativos. 

2. A Procuradoria 8\ dministrativa, no Parecer n" 00434d/20H, analisou 08 

clisr sidvos do rulleprojem, Fazendo recomendações de iperreiviniliento de 'dignes de seus 

preceitos, co n Insule síntese que Se htr adiante, na qual c-legar:arei eventuais acrescimos 

ressalvas eis considerações da [leen opinativa. Todavia, inicialmenie, será l'iniieSS(1a0 (cera 

;i1graer comentários rbrerea da iniciativa do projeto de lei em comento, haja viela (JIJU. tid iclini 
11:10 abordado na peça opinativa sob apreço. 

3. (2onborinc é cediço, o constiruiffie derivado conferiu as Delensorias 

Públicas autonomia funcional e administrativa. Por meio da recente EC. 80/2011, inclusive, 

restou deierminada a aplicay8o do disposto nos artigos 93 e 96, Íl, da Carla 2epuhlieann, no 

que couber. 

	

d. Em rrizáo da rmlicaeão reniissiva dos arti 	, 93 e 96 ii da C:1788, bem 

como da 	 Kali:101nd e ndniiiijstraíjvacoiifcrjcra aCiiide 	Fie 15/0 1, a Cannilliii10 filie ali. 

alni a ii eiudva da lei complementar que trata da Ilefensoria Pública é exclusivaidc! 

andar e não do Chefe do Executivo.; 

11.11  (

Ni .1)111 j.r.y)1.(il 11.	. I 



2  

1

11 1

1 

1

3111111 1 	1 1111 

1 0

	

1

1 . 

1 1 1

1 1

. 	. 

op 

	



	

	

	 	 	

	

	

	

	

		 	

	

		



(1 MU 1) H11111 11 i

u

(

)



	 	

	

	

	



• 

 

  

II 

,

1

1 .

.

1 1 11

111 1 011 a ic [ 2 0 1 1 310 	' 11:1 11 11 1a 1 1 113 	11111111

.

1 1

1 1

3

c

, c

1

c

ci 

G

i 1 s;op 

1

L

	

1

1 1 1

as 1



-

,

	

	

as 

	

	

	 	

	

	

l'n iça verir o torrirriocr) e Lrc.! 	 	



	

	

	

. 

. 

	

	

	

	 	



	 	

	

		

	

	

	

	

	

	

	 		 	



) oir 
	

	

	

	

	 	



	

	

	

	
	

	

	
		

	
	

	

o 	

	

	

	

	

			

	 	



	

l

	

	

	 		



t

1

	

	
	

	

	

	

	

Idu 'til 

	



1

02111

1

2



m=no 	GOT/52 

PROCOMDORU. GEWAI, po Ewnmo 
luxm)UUXWA ADMIN1r;nuvYn05. 

.1.

.  

‘

• 1

il712

‘

1151/2



n 

inwo rsn 

.

, 	

.

,



1

0

-



.

1  cate, conto tio caso .vuhexamine, 

.

.

, 

in 	

, .  

.

60 

1



MSTROO 	CO XÁS 
/?1.10Ctlf1noort:U\ GERA:I:i 	DO ES1.94)0 

l'nOCURADOP:1:A. ADMINLESTWATT\fil. 

Iclipo 	

,Itil 	 	

C/9 

5. Inicialmente, é oportuno observar que a I.,e, 

SIde 19 de abril de 2005, que criou e organizou a Defensoria Pública do Estado 

de 	;. em seus artigos traiou da maKIria sob exame (aproveitament) 

dos servidones da l ioeuradoris de ASSiStênCia hldiGiária no (ill"WIN) (In DefeWU)ri:1 

PilhÍiC;1), SegllinÉCS 

Art:42. Ao servidor públie()Gtacinal ern tuividade, lotado 

na Procuradoria de Assisiêneia 301(ln:tarja da Procuradoria 

Geral do Estado de Goiás e CM 

Igenensor Público na (lata de insialanao da ikssembleiti 

Nacional Conslitu ide, 0 tissegurado o dineito de opygo prjo. 

cargo inicial da carreira instituída pia esta I.,ci 

Complementar, observadas as garantias c vedigiões 
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Estado de Alagoas 
MINISTÉRIO RÚBLICO DE CONTAS 

Pronowloriu-Geral 

ARECC R N. 	/2.01,1/213N 

Pra cesso ToziAL 9.513/2016 
[Relatar: Com:olheira Rosa Maria Ribeiro dc Albuquerque 
[Interessado: Defensor Público Geral do Estado dc Alaras 
Ass ente: Consulta 

Orgiío Ministerial: Procuradoria-Geral 

EM ENTA 

coNsuLTA. 	INDEPENDI;NOIA 	FINANCEIRA 	E 
ADMINISTRATIVA DA DITENSORIA PÚBLICA INSERIDA 
NO TEXTO CONSTITUCIONAL APÓS DA EDIÇÃO DA LEI 
DE RESPONSABILIDADE FISCAL. MUDANÇA DO QUADRO 
CONSTITUCIONAL QUE NÃO DEVE TER A SUA PLENA 

EFETIVIDADE OnSTADA PELA DEFASAGEM 
LEGISLATIVA. NECESSIDADE DE INTERPRETAR OS 
COMANDOS ANTIGOS DE ACORDO COM OS NOVOS 
REGRA MENTOS 	CONSTITUCIONA IS 	POSTOS. 
POSSIBILIDADE DE ENVIO DE PROJETO DE LEI PARA 
CRIAÇÃO DE CARGOS DE DEFENS012 PÚBLICO MESMO 
QUE O PODER ExEcurrivo EsTE.rA SOB RESTRIÇÕES EM 
RAZÃO DE ATINGIMENTO DO UMITE PRUDENCIAL QUE 
DISPÕE O ART. 27 DA LRF CONDICIONADA À 
DISPONIBILIDADE 	FINANCEIRA 	E 	EQUILÍBRIO 
ORÇAMENTÁRIO DO ÓRGÃO SOB PENA DE r/.4cirmÉNcLA 
DO EXECUTIVO SOBRE A DEEENSORIA MESMO SEM A 
CONSTÂNCIA DE ATO ESPECÍFICO NESSE SENTIDO. 
NECESSIDADE DE OBSERVAR APENAS AS EXIGÊNCIAS 
CONSUTPLKSONAIS CONTIDAS NO ART. 169, §In, INCISOS I 
E II, SEM OLVIDAR A INCIDÊNCIA DOS ARTS, 16 E 17 DA 
LRF 

Trata-se de processo de Consulta iniciado por Daniel Coalho 

Alcoforado Costa, ft:Censor Público Geral do Estudo cle Alagoas, no qual indaga sobre a 

possibilidade de a Defensoria Pública enviar projeto de lei à Assembleia Legislativa Estadual 

IIZtj)reviso de eriaçïío de cargos de Defensor Público, apesar de o Poder Executivo csladual 

lini/er ultrapassado o limite pruclencial de gastos com pessoal previsto na Lei de 

Reisponsabilidade 



Estado de Alagoas 
MINISTÉRIO PÚIII.,ICO DE CONTAS 

Procuradoria -Gero/ 

6. 	 Em análise 	satisfaça() do requisito formal de achnissib lidadc, 

consulta foi formulada por Daniel C031110 Alcoforado Costa, na condição de Defensor Público 

Geral do Estado, estando, portanto, incluído no rol de legitimados do urt. 6', inciso X, alínea 

"g", do RÍTCEAL, que se refere a "Diretor-Presidente ou equivalente de órgão autônomo, 

bem como das entidades que integrai» a administração indireta estadual e municipa ". Como 

bem se sabe, a Defensoria Pública 	úrgao de autonomia financeira e orçam:Iraria e o 

Defensor Público Geral ocupa O posto equivalente ao de Diretor 01.1 Presidente, por ser o 

responsável pelos atos financeiros da entidade e pOf representar insfitueionalmente o órgão 

para questões administrativas como a que ora se analisa. 

7. 	 No que 80 refere CO requisito de fundo, a interpretação coo unta do 

capta do inciso X, art., 6" e do ttrt, 189, ambos do RITCEAL, impõe que a consulta deva se 

referir à interpretação ou resolu0o de problemas que smjam na compreensão de disiositivos 

legais, e não dúvida do gestor sobre como proceder fiem° a situações tátiens que lhes sejam 

submetidas. A rigor, a consulta ú meio pelo qual o Tribunal esclarece nos jurisclicionados qual 

seu entendimento sobre comandos legais abstratos, cuidando, elo sua laalOida, de diveigancias 

interpretativas possíveis, reduzindo a insegurança jurídica e tornando previstveis as futuras 

manifestações do Tribunal, de forma que O jurisdicionado possa Com allieCedeaala CV tar que 

incorra em ilicito, adequando-se A resolnyáo exposta na consulta Por tal razão, o art. 189, do 

RETCEAL, afirma que a resposta á cousulta tem caráter normativo, caracterizando 

prejulgamento de tese, e não de fato ou ;tio concreto. 

8. 	 Nesse especifico, o questionamento cumpre a exigência no inc Ligai' a 

extensão interpretativa do artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal (.,C n. 101/00), 

considerando Os inovações constitucionais uJzielas pela ri,C, n. 45/2001 e 80/201 I, que 

dispõem sobre a independência runeional e administrativa do Órgão, ressaltando inclusive sua 

independência financeira pela iniciativa de sua proposta orçamentária (art. 134, §2°), assim 

como a iniciativa legislativa para a criação de cargos públicos no âmbito do próprio órgão 

(uri, 134, §4"). Questiona-se, portanto, sobrei precisão e adequação da carita inkalaci içá() e 

aplionflo das normas contidas na L.RF, zor serem iiiicriores a esse novo contexto 

constitucional, inexistente quando da sua vigência inicial. 

9. 	 Admissivel, poramto. a prosemo consulta. 

3 de 1 



li: A.lagous 
TICO Dl": (10NTA5 

ceifo) pura o Judiciário; 
e) 493'o (cillaronia o nove por cento) para o Executivo; 
d) 2% (dois por ciinto) pura o Ministdrio Público dos .1.":stados; 

14. 	 Conforme se vf., 	mencionados todos os Poderes ou instituições 

ti:lotadas de autonomia financeira A época da 
pela qual sffo reservados 

Ipereenni;iis independentes aos Poderes Leu, islativo, Executivo e Judiciário, ao Ministério 

:Público Fstadual, mencionado, 
responsável por 

.111)1T111.  com  () Poder 1-.11g1 8111iivo o mesmo v1d1 n.  Pefeenmal de 3%. No 2111ado de 

CabOaoPOder LegiOhlriVO 	percentual de 2% da 

rutin prevista na 1.,Rff cio Tribunal de Contas o ueseuite (1%). Nesse sentido, cada una opera 

independentemente sobre a parcela que lhe cabe. 

15. 	
Ocorre, entretanto que à Deíe,isorjn Pública não foi dispensuda 

cilia/quer previsno no momento de tal udiçai. leislativa, rio ano de 2000, o que se deu em 

virfinlc de a instituiçilo no fozar, à 	A. de relevante autononna expressada no iexto 
c;
onsiitueional, quadro que e alterou com o advento das Emendas Constitucionais ii. IS, de 

2bl/4, eu. 80, de 201.1. 

No luxo 	constitiiiiio a Defensoria jg cra reconhecida 

essencial à função jurif..licional do Estado, mas nada dispunha 

cniatizando-se 2IpeaaS a alai funsnio de defesa e orieninyfio jurídica dos 

necessitados e a necessidade de provimento do cargo por concurso público de provas e títulos. 

Atualmente, foi incluída no Titulo IV, Capitulo IV, unia seção específica destinada à 

páfensoria, dispondo sobre a sina autofoiniu administrativa, financeira, sobrou independência 

itiiicional, 	 0. unidade da inurituktno. alem de outras preriogintivas. Veja-se o 

seguinte comparativo entre o texto constitucional originário e o atual. 

17 	 Texto original: 

	

adiniiiistraçâo 
no exercido ria protissiio, nos limites da lei. 

l3.1. A ])ei-enf.:iria 
l`111 10(10S of. 



Est:ide te Al tt 	t.t 
NdINIS1Éld.10 P(Iidt,ICO Dif, CONTAS 

Prontrtathuid-Gerni 

vez que lhe é dada O iniciativa dc 	prOily,»1 	 Hárti de ein 

destinadas apenas a cada um dos Poderes Ou do Ministério Público, 

20. 	 Em verdade, O que se Veri nen á 	O GOnSii[1111]10 [derivado 

reformador caminhou no sentido da equiparaçáo institucional da Defensoria Pdb]ica ao 

Ministério Público, o que se visualiza <Ia ninntics leitura dos tirtigos constitucionais dàslinados 

a cada um dos enlirs para Miti Se Oünsi,sii: a similnridade. 'Mio demanda muito esforço, pois, 

constatar que as alterações no art. 13;1 foro), claramente inspiradas no art. 127, LISSim como o 

§il" daquele se assemelha ao §I" deste ao tratar da "unidade, indivisibilidade c independência 

funcionar. Do mesma maneira, o §2", do art. 134, á semelhante aos §§ 2°c 3° do ara 127. A 

segunda  pa rt e  do :.,54° do  ,Fint, 13d a i nda  atribu i a Dclhnsetrin Pública comnen.Incia parb 

processo legislativo referente ae estatuto da dancira, aos Cargos, remUnerações e orutininaeào 

da instituição, conthrtue inicialmente confedido ao Judiciário. 

91, 
ASSiin, peite° aDertuda a opheão eNposte no parecer da auditoria ao 

apontar que o legielador constituinte dei iva,h,  eine pretende mais uma ;iinctria apenas entre 

Poder Judiciário e Ministério Público, 	(j W..1 	nelria e dê, l'espeilachtS is peenhailidades, 

entre estes e a Dcfensoria Pública. ficando euidente a imposição de independèlleia 11211  gestão 

de seus recursos, livre de ingerências de quaiquer do,s Poderes ou de interesses extàrnos à 

entidade. 

1 97, 	 Cabe aS:anterar, ainda . !ape o eiucIaFin)e])10 Ice rcada aqui IllelleiOna(in 

independência financeira daDefensoria já foi objeto de molifcstação peio Supremo Tàibunal 

Federal, ao decidir pela impossibilidtale de o Cheib do Executivo alterar 	proposta 

orçamentária enviada pela Defensoria sol.; pont de ofensa ao comando constitucional. I 

nrdetdird,M) int ndm.' :dinitit.tPdtb, ) DE pREcErici rum.):\HE:NTAJ... 
Nikutm 	 !.;:Hiii.U.:NDO. ATO 1)0 POISM: EXECUTIVO 1)0 
I:STADO DA PARAW,A 	 ?'á-J PRO.HY.TO 	1.121 ORCADIDN'tÁRIA 
DE 201:1 ENCAi211IIIADD PDLO GOVERNADOR DD I..n'ADO DA PAI!CAiRA 
À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, DA PROPOSTA ORCA INTAR DA 
DEFENSORIA PÚBLICA FR) ESTACO. CABIMENTO DA ADPF, MÉRITO, 
VIOLAÇÃO DE 1,JEC1.2TC) FUNDAWIDNTAL CONTIDO NO MCI'. 131, 
DA cONSTÍCIDD,20 	 ACTL,HoNflA ADMiNisTEA'OA E 
FINANCEIRA DAS 	' 	 PliISLICAS riiiiTADUAIS, MEDIDA 
CAUT.ELAR. CU, i 

2. A a 1110/10mi:1 ad 	is 	i 	e financeirp da Defensprin I ublie, 
qualifien-se como preeelio fundamental, ensejando a cabimento de 
puis consiiIiii 	ediiiriliiindors do dever do Estado dr prestar 

(e 1.3 
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MINIS 1.11.1c 111Sinic. 	CONTAS 

ronde pruclonein1 1 que se relair 	 Ir .11 	buttr‘oilia. 	exicencias contidasrio loa. 169, §1°, incisos 1 e 11, da t..1tc loc1 	 (iii-Ph11112 	Si(11:15'50 'filliineeira e equilíbrio c:omito C o 01- i:.1•• , i'.1 	1 	 rirIell 	ali(ori)ri 
Ha lei 

de thretrizes oreamenttirias, sem oiviMir a 	H6[1(62 nos caminn(1•6: (los arts. 16 e 17 da 
1_,P1t, por se tratar de projeto 	ge:'(1/' ÉlITIVIC1110 d clespera. 

itjacraita 

	

.111111.11Ctt 	 .. 	O 
Procurador 's 	1 1. 	 Publieo d(ttontau 
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07/03/20T2 

ATT‘O DIRETA 

R SLATOR 

N.RQTSTS) 

I NTDO.(A/S) 

INTUO. (AIS) 

A () NT ( Ais) ) 

INTDOJA/s) 

A HV.( /S) 

ADV(A/S) 

(//beeei( (71/1)7);(///w/z/ C---?(.4rice/Te/,  

RH 

 

01/08/2012 
inteiro Tem 	AciecHn -1)Heien Ide 

vi.sN,k[u() 

INCONS'l JCIONALIDA 	/A56 mARANu7,0 

:MIN. ItICAIWO 1.,RWANITOletSeT 

:PeOCURADOR-CERAI.,  DA HRIeRNIC. 

:C;OVI/RNSDOR IX) 11,WAITO DO MARANHÀO 

:ASSEMSTRIA LI)CISTATIVA DO NSTAUC) IDC) 

MARANHAO 

:DEFRNSC)RIA 	Ptalf,]..iCA 	1)0 	 O 	U0 

MARANHAO 

:ITPE-MA 	ANA R1/iN VI \ NIRLO N VIDIUAL 

SAN,Ipmo 

:ASSOCIAÇÃO DIRRITOS HUMANOS EM ReDE - 

CONECTAS Df1:1)1TOS HUMANOS 

:INSTITUE) PRO BONO 

:ELONA MACHADO DE ALMEIDA 

:ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS [)IFENSURNS  

PÚBLICOS - ANADRP 

:ICOR TARIASAUSKAS 

:PIEI:MOTO CRUZ UM-11Ni 

],t meN07:  NoNsTrructoNAL AIH,  70,VII, 16, oANNT 

PARÁGRAFO ()mico, DA TE( 8.559/2006)  no us.¡A po Do 

MARANHÃO, QUIS, INSIMEM A DEFI/NSOICIA PNE3l/1CA NAQUItI.A 

UNIDADE DA IfPDEIZAÇÃO NA 1/STRU1D.J.RA DO l'CL)11.1/ 

NCI 	V() ..00A L. 01712,NSA AC) ARh )131, § 2, DA CONSTITUKOAO 

A 1.fe /IP/04 rel:orçou a uuioncctiia funcional e 	.1minisli 	vti St; 

tletensorias 1)1:d-diens esiacluais, ao assegurar-Tiles a 	 ;) 

propositurp cie seus orçamento (art. 134, 

Qualquer medida normativa que .hma  es 	uuLaviuniia ela 

l)el:ensoria Pública, vinculando-a a outros Poderes, em especial 

btece tiv o, i pl lura violação a Constituição Federal, Precedeules. 

A DI. julgada procedente. 

1

(rUCIJILI:111() 



,,/ 

A 10 I /1.056 / MA 

ACÓ r. 10 À o 

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do 

Supremo Tribunal Federal, em Sessão Plenária, sob a Presidencia do 

Senhor Mnkfto Cezar Pehdno, na conffirmidade da ata de julgamentos e 

Uns notas Isquigraficas, por unanimidade e nos termos do voto do 

Beittior, julgar procedente a ação Main'. Votou o 1'resiclunie„ 

atuar Pelais°. Impedido o Senhor Ndinisero Dias TM:MIL Ausentra 
justificadamente, o Senhor 11/11nistro Joaquim Barbosa. 

13raa 1 	7 de marco de 2012. 

RICARDO 1.,InNAN DO WSR f NELATOR 

2 
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TfunuNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARÁ 

C:0w; ti LTOlt TA 3URIDIGA 

coJ1p?eI1en(nJ íedernr a que cio referi) O ciriU),c) 13,1, Ibl", ria C.icm 	I 	, '

os pelil 

'15. A 1)cci)i da \covil:lufe, a licii C2()scriplciiriciritar n. 80/9/( que ilicainiii 

1) i I) 	) clii cicifiiiiciciris di'ailiasi cici ilida())  rio ()nitriu) federal ti <los 

normas gerias pai manizscao nos Estados, deve 

ser observada, 1)010 i;uprenio Tribunal Federal no 

julicainento da AI)I no. 2903: 

16. Nesse seniido, observe.. 	ic 	) 	;ai', da j.c: n. Flt)/91, 

princípo itisiiiireicirial da 'acataia:ui ia Pública a ificicirsiriciesiccica funcional. 

ial 	 binai a Nciiensoriiii 	como intsitnieCic), 

muna° enchi til» dos 	rriccribisis, «nqnarlo 	enhv isciiiiicau; do Fritada 

'17. Assim, ost6 cilarc) que o clicijscisitive. 	 é tinia) 

pois vincada a IJC11^(21'1Ii//riil 	

trianiln 	 pela 

/2001, 	 acirciiirurtis 

i 

Restai claro, porianio, O reconhecimcnio, tardo 1; doiaCamilo da 

iiirispraidOncia emanada do supremo Tribunal iledera I, qI.te 
110I ma, 

ela lerloral, estadual ou municipal, que consproninta a annumMa funcional, 

iciminicarativa e financeira das Detem:iodas Públicas cios ISsiados, (isl.( eivada de 

ineonslinicinisdidade. 

	

(alba 1 es e•ico, o conceito de muni-dado 

Cera: 5i/cizoCIO seci voto na .ADI /1.1 NS/SE, cio discorrer sobre a 

conferida as 1-Jaren:aflito; Públicas NsLadijajspcJa kc: (15/20151: 

Ninguém tem dúvida de que a lie 15/200a conE 	estia 

i.k,fellSOSiall Públicas 	 por ciact 
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Decisão do TPRS reafirma autonomia da Defensoria gaúcha e 
competência irrestrita em Direitos Humanos 
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SL 866 / ES 

manejado esta ação por meio de membro integrante da carreira. 

Isso porque seria atribuição exclusiva da Advocacia-Geral da 

realizar a representação judicial da União. 

Assim, pugna pela ilegitimidade da DPU, mas ratifica !os atos 

processuais praticados, requerendo a suspensão da decisão profdrida nos 

autos da nos autos da Ação Civil Pública 0000264-73.2008.4.02.5082. 

Instado a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opinou 

pelo indeferimento do pedido, em parecer assim ementado: 

É relatório necessário. 

Decido. 

Preliminarmente, enfrento a questão da legitimação da Defensoria 

Pública da União para integrar o polo ativo da presente suspensão. 

4 





SL 866 / ES 

Como relatado pela Defensoria Pública da União, já foram 

contabilizadas 58 (cinquenta e oito) ações com o mesmo ob etivo do 

processo em exame, o que demonstra o chamado "efeito multiplicador" 

da causa, podendo repercutir de maneira efetiva na atuação da DPU. 

Demostrada, assim, a satisfação do segundo requisito para 	o 

deferimento da suspensão. 

Nesse sentido foi a decisão tornada pela então Presidente Ministra 

Ellen Gracie, situação semelhante a ora analisada, na STA 183/RS, cujo 

trecho destaco por oportuno: 

Esclareço, por fim, que a decisão ,judicial ora combatida possui três 

comandos: 

i) implantação de núcleo da Defensoria Pública na 1.11ssecão 

Judiciária de Cachoeiro de 'tapem irim/ES, com lotação de pelo menos um 

defensor público Federal; 

• ii) atuação da DPU em lodos os processos da citada Subseção 

Federal que necessitem de assistência judiciária integrai e gratuita, bem 

como nos casos de curador especial e de réus indefesos nos p -ocessos 

criminais, conforme determinação dos respectivos juizos, devendo o 

defensor público federal designado comparecer, caso haja necessidade, 

Pelo menos duas vezes ao mês para o atendimento• das audiências 

designadas; 

iii) inclusão, no prazo de 20 dias, do valor necessário à imp antação 

6 
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SL 866 / láS 

Isso 	posto, 	defiro em parte o pedido para suspender a decisão 

proferida 	pelo 	Juizo da 1" 	Vara 	Federal 	da 	Subseção 	Judiciária de 

Cachoeiro de Itapemirim/ES, nos autos da Ação Civil Publicai0000264.- 

73.2008.4.02.5002, no tocante à determ inação de implantar núcleo da 

Defensoria Pública na Subseção Judiciária de Cachociro cie 

Rapem irim/ES, com lotação de pelo menos uni defensor público federal, e 

também em relação à ordem de que a Defensoria Publica da União 

deveria atuar em todos os processos da citada Subseção Federal que 

necessitem de assistência judiciária integral e gratuita, bem como nos 

casos de curador especial e de réus indefesos nos processos criminais, 

conforme determinação dos respectivos juizos, devendo o defensor 

público federal designado comparecer, caso haja necessidade, pelo menos t— 

duas vezes ao mês para o atendimento das audiências designadtrs. ..... 

—Mantic•í,1iiin, a ordem cie inclusão, no prazo de 20 dias cio valor 

necessário à implantação cle uma unidade da Defensoria Publica no 

orçamento da DEU, sob pena de multa diária de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), a ser destinada ao orçamento da DPU, que tem a atribuição 

exclusiva de decidir onde será aberta a nova unidade após a alocação de 

tal verba. 

Publique-se. 

Brasília, 26 de maio de 2016. 

Ministro 

Presidente 
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Projeto de Lei Orgânica da DPPE é entregue à Assembleia Legislativa 
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PUBLICAI 

EXPEDIENTES SOLICITANDO 
ESPAÇO FISICO/ESTRUTURAÇÃO 

DA DEFENSORIA PÚBLICA DO 
ESTADO DE GOIÁS 
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Goiânia, 20 de agosto de 2014. 

Ao Cel. ADAILTON FLORENTINO DO 
NASCIMENTO, Chefe do Gabinete Militar, para tratar 
comigo após a nova acomodação da PGE. 

(Protocolo ri.° 8326/14— Cleomar Rizzo Esselin Filho) 

MAMINTIS I PERILLO,v 
VERNADOR DO ESTADO 



Je.5 áit 1 

OFICIO N° 399/2014-GABINETE 	

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOP 

do Estado 



Goiânia, 28 de novembro de 2014. 

Ao Sr. LEONARDO MOURA 
VILELA, Secretário de Estado de Gestão e 
Planejamento, de acordo. Para atendimento após a 
reforma administrativa. 

(Protocolo n.° 10521/14 — Cleornar Rizzo Esselin Filho) 

M7k R CONI PERILLQ) 

OVERNADOR DO ESTADO 
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Ofício n' 916/2015 - GAB/GOIASPREV

Goiânia, 24 de agosto de 2015.

Exmo. Sr.

Adauto Barbosa Júnior

Secretário de Estado-Chefe

Controladoria-Geral do Estado

Rua 82 n.o 400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° Andar, Setor Sul

74015-908 - Goiânia-GO

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

Senhor Secretário-Chefe,

Em atençâo ao Oficio 1.436/2015-CGE/GAB o qual solicita adoção de

medidas com fins de atendimento às recomendações do Tribunal de Contas do

Estado de Goiás inerentes à Goiás Previdência - GOIASPREV -, evidenciadas no

"Parecer Prévio Contas Anuais do Governador Exercício 2014~ em que aponta, nos

itens 6, 11 e 12, a ausência de escrituração contábil do Déficit Atuarial do Estado e

demonstração do seu equacionamento, tecemos nossas considerações e

apresentamos as seguintes justificativas:

1, Em primeiro lugar cabe ressaltar que conforme legislação vigente o

cálculo atuarial do Estado de Goiás não apresenta déficit pois a

diferença negativa entre as receitas e despesas previdenciárias é

compensada por aportes financeiros do Estado.

2. A escrituração das receitas e despesas previdenciárias e aportes

financeiros futuros, de acordo com o cálculo atuarial, estão

devidamente contabilizados nas unidades orçamentárias: Fundo

Financeiro do RPPS (5750) e Fundo Financeiro do RPPM (5750)

Goiás Previdência. GOIASPREV

Av. Primeira Radial, fi' 586, SI. Pedro LudOl'ico, CEP 74826-300, Goiania.GO, FOfle (62) 3201.7800



( "

~ GOVERN9DE

C7G01ASPREV GO AS
cujas despesas futuras possuem contas redutoras por contribuições

e por aportes a, apresentam saldo zero.

3. Para que estes registros contábeis possam ser visualizados em

Balanço é necessário que este último seja apresentado a, gerado

pela Gerência de Contabilidade Geral da Superintendência do

Tesouro Estadual da Secretaria de Estado da Fazenda, com grau

de detalhamento de nível 4 pois como pode-se observar no próprio

Balanço Patrimonial 2014 da GOIASPREV as contas de provisões

matemáticas estão no nível 3 aparecem com saldo zero pelo fato

que as despesas são compensadas pelas contribuições e aportes.

Atenciosamente,

.AM/?,,/J.lÁ-c _'
Marlene Alvel d~~';lhoe Vieira

Presidente

Golas Previdência. GOIASPREV

Av. Primeira Radial, nO586, SI. Pedro Ludovico, CEP 74820-300, Goiãnia-GO, Fone (62) 3201-7800



t
Estado de Goiás

Procuradoria-Geral do Estado

Gabinete

Oficio n' 3lJ, /2015 - GAB

Goiânia, 11 de agosto de 2015.

Ao Exmo. Sr.

Adauto Barbosa Júnior

Controladoria-Geral do Estado

Goiânia - GO

Assunto: Resposta ao otieio n' 1.435/2015-CGE/GAB.

Senhor Secretário-Chefe,

Ao cumprimentá-lo, em atenção ao expediente supracitado, encaminho-lhe

cópia do Despacho "AG" n' 3628/2015, extraído dos autos do processo n'

201000003009587, para conhecimento da orientaçâo expressa sohre a matéria, dando conta

das ações com vistas a atender à decisão do STF nas ADI's n° 4357 e 4425, na [anna

modulada. Registro, por oportuno, que o feito tramita atualmente na Secretaria de Estado

da Casa Civil.

Respeitosamente,

é)JJ~W,
essandro de SanTiago Potenciano

S bprocurador-Geral do Estado

Praça Dr. Pedro Ludovico Teixeira n° 3. Centro. Goiânia-Goiás. Telefone (62) 3252-8582. CEP 74.003-0 la
www.pge.gll.go\..hr
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t
EstadodeGoiás

Procuradoria-Geral do Estado
Assessoria do Gabinete

I

003628

Processo n': 201000003009587

Interessado: PROCURADORIA-GERAL DO ESTADO DE GOIÁS - OF. 647/2010-GA

AssWlto: MINUTA

,

DESPACHO "AG" n.' u03628 12015-I.Trata-se de minuta de

alteração do Decreto n' 7.617, de 16 de maio de 2012, que fixa a tabela de deságio para

pagamento de precatórios por intermédio de acordo direto, nos termos do ar!. 2' da Lei n'

17.034, de 02 de junho de 2010, com redação dada pela Lei no 17.487, de 12 de dezembro de

2011.

2. A alteração restringe-se ao Anexo Único (tabela de deságio e forma de

parcelamento) e é justificada pela imprescindibilidade de adequação dos percentuais de

deságio e de redução por antecipação no pagamento ao limite de redução determinado na

modulação dos efeitos das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ADrs n'

4357 e 4425.

Na modulação referida manteve-se, quanto às formas alternativas de

pagamento previstas no regime especial, a possibilidade de realização de acordos diretos,

observada a ordem de preferência dos credores e de acordo com lei própria da entidade

devedora, com redução máxima de 40% do valor do crédito atualizado.

4. Registre-se que a Superintendência do EstaduallSEFAZ marúfestou.se,

via Despacho n' 67512015-STE (fls.l78), pela concordância com as alterações apresentadas às

fls. 174-176, afirmando que haverá impacto financeiro nas contas estaduais, visto que o valor

repassado aos tribunais competentes para saldar o estoque da dívida de precatórios é fixo para

o exercício de 2015 e corresponde à importância de R$6.691.531,06 (seis milhões e seiscentos

e noventa e um mil e quinhentos e trinta e um reais e seis centavos), conforme 30 Termo

~~-------
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Estado de Goiás

Procuradoria-Geral do Estado
Assessoria do Gabinete

2

Aditivo ao Convênio de Cooperação Mútua para Pagamento de Precatórios e Requisições de

Pequeno Valor, de 09.03.2015 (fls. 179-180).

5. Inobstante a proposta observe os limites consignados na modulação de

efeitos das decisões proferidas na ADI n' 4357 e ADI n' 4425 e inobstante a manifestação

favorável da SEFAZ, a concretização da alteração sugerida também reclama alteração dos

incisos I a III do art. 2' da Lei n' 17.034/2010, já que a redução "máxima" do valor do

precatório, nos acordos diretos, deve ser de 40% (quarenta por cento) do valor atualizado do

precatório, enquanto que a lei estadual prevê um deságio "mínimo" de 40% (quarenta por

cento) do valor atualizado do precatório (inciso I), no caso de pagamento à vista, e um

deságio de no "minimo" 35% (trinta e cinco por cento), no pagamento a prazo (inc. lI), e,

ainda, o decréscimo correspondente a cada ano de antecipação do precatório foi fixado em 1%

(um por cento) pela lei, enquanto que a alteração do decreto pretende 0,5% (meio por cento)

para cada ano de antecipação do precatório.

6. Em outros termos, considerando que o Anexo Único do Decreto n'

7.167/2012 trará um percentual mínimo de deságio fixado em 29,50% (vinte e nove e meio

por cento), abaixo dos percentuais legais, e que o percentual reduzido em razão da

antecipação pretendida na alteração do decreto é de 0,5% (meio por cento) para cada ano de

antecipação do pagamento do precatório, enquanto que a referida lei fixou o decréscimo

correspondente a cada ano de antecipação do precatório em 1% (um por cento).

7. Remetam-se os autos à Secretaria de Estado da Casa Civil, com a

recomendação de prosseguimento na edição do decreto, nos termos em que propostos às fls.

174-176, porém, também com a recomendação de alteração da Lei n' 17.034/2010,

expurgandodela os entravesacima apontados, quais sejam: o percentual "minimo"de deságio

de 40% e o decréscimo de 1% (um por cento) para cada ano de antecipação do precatório.

Gabinete do Procurador-Geral do Estado,
GOiânijÍJ~e ~ t2015.

r::,JH1Jj. V (J-.
Alexandre Eduardo Fel' e Tocantins

Procurador-Geral d Estado Márdo A. de S. Potendano

s~ •••dD Estado
P6E/GO
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ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
GABINETE

Ofício n' 1.435/2015-CGE/GAB.

Goiânia,J S de julho de 2015.

I. 55fJfA ' para conhecimento
Ao Exmo. Sr. e provldê"'[I_A~ oertinentes ~

ALEXANDRE EDUARDO FELIPE TOCANTINS GOiâno.d.'!.;2L/20-"=-,

Procurador-Ge~do Esm~o ~~

74000-000 GOlarua- GOIas'
OA8IG08875

_

(L~~ !J.I(~rY-otJ6-PGc
Assunto: Recomendações do Tribunal de Conms do Esmdo de tíõ'iãtC

Senhor Procurador-Geral,

O Tribunal de Conms do Esmdo de Goiás (TCE) emitiu Parecer prévio sobre as

Conms do Governador relativas ao Exercício de 2014, no qual expediu recomendações a

serem adomdas pelo Governo do Esmdo de Goiás.

2. Encaminhamosa V. Exa., em anexo, cópia desse documento, onde está

desmcada a recomendação do TCE que é de competêncía dessa Pasta, conforme transcrito a ~

seguir:

Recomendações:

[ ...1

18) Planejar ações com vistasa dor fiel cumprimento à nova situação gerada
pela modulação dos efeitos do decisão do Supremo Tribunal Federal nas
Ações Diretas que declararam inconstitucionais dispositivosque instituíram
regras gerais para o pagamento dos precatórios e criaram o regime especial
de pagamento adotado pelo Estadode Goiós;

3. Lembramos que recomendação relacionada a esse tema já havia sido expressa

pelo TCE no Parecer sobre as Contas do Governador de 2013. Na ocasião, esta Controladoria-

Geral do Esmdo (CGE), por meio do Oficio n' 1.866/2014-CGE/GAB de 7 de julho de 2014,

cientificou a PGE sobre o assunto em questão. Ao final do exercício, mediante o Oficio nO

3.421/2014-CGElGAB de 1i de dezembro de 2014, esta CGE solicitou informações sobre os



procedimentos realizados visando o atendimento da prescrição do TCE.

4. As informações prestadas por essa Procuradoria-Geral, por meio do Oficio n'

46/2015-PGE de 6 de fevereiro de 2015, foram incluídas no Relatório de Prestação de Contas

do Governador do ano de 2014, consolidado por esta CGE e encaminhado ao TCE.

5. A análise do TCE sobre essa matéria encontra-se no item 4.3 Sobre o

Atendimento às Recomendações Emitidas no Parecer Prévio do Exercicio de 2013 do

Relatório sobre as Contas do Governador de 2014, emitido pela Unidade Técnica desse

Tribunal, disponível no sítio do TCE, no endereço:

http://teenettee.go.gov.brlDownloads/Arquivosl003487/2 O14 Contas%20do%20Governador.pdf .

6. Nesse relatório (págs. 438 a 440), a Unidade Técnica do TCE destacou que não

foi atendida a recomendação para planejar ações com vistas a dar fiel cumprimento à nova

sitUllção 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. Foram apresentadas as considerações reproduzidas a seguir,

reiterando esse preceito no Parecer de 2014, tendo em vista que o STF concluiu a modulação

dos efeitos da decisão:

A Sefez evidenciou o interesse em postergar as ações para o momento em que
o STF conclua o julgamento do AOI 4357.Cabe saber Que diante de uma
decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).de declarar inconstitucionois
dispositivos do Constituição Federai, que instituiu regras geraIs para precatórios

e que criou o regime especial de pagamento, a Administração deve agir de

forma planejada, organizada e preventiva, na sentido de se evitar condições

desfavorâveis no fufuro, ou seja, nesse caso a inércia da administração pode

ser considerada contrârio aos princípios básicos da administração pública,

mesmo que foi decisão não tenha sido modulada.

No entanto, registre-se que na sessão plenária do dia 25 de março de 2015, o

plenário do STFconcluiu a mOduloção dos efeifos da decisão.

Acerca da conclusão dos efeitos da decisão. o $TF:decidiu dar sobrevida ao

regime especial para pagamento de precatórios por 5 (cíncol anos a conlar

de janeiro de 2016, tralou sobre o indice de correção dos precatórios,

convalidou as compensações, os leilões e os pagamentos à visto ocorridos atê

a dato do julgamento e delegou competência 00 CNJ poro trotar de algumas

questões relativas ao modelo de gestão de precatórios a partir da data da.

decisão.

Assim, com a conclusão do julgamento, em que o regime especial instituido

pelo artigo 97 do ADCT ganha uma sobrevida de cinco anos, as novos

sentenças que transitarem em julgado nesse periodo ainda integrarão esse

regime especial atê o prazo determinado pelo STF.

Conb'oladoria-Geral do Estado, Rua 82 n° 400 - Paládo Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul 7/">'
CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (0xx62) 3201-5361
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Assim,o Estadode GOiós,por meio dos atores participantes da gestão dos
precatórios, necessita estabelecer novas diretrizes para os pagamentos dos

mesmos,tendo em conta o novo prazo estipulado pelo STFe considerando

como marco inicial a data de 25/03/2015para os novosprecatórios no tocante
à correção e acordos diretos. Finalmente, assevera-se que somente o

planejamento e a implementação efetiva dos ações pela administração
estadual permitirão ao Estado dar fiel cumprimento à decisão tomada pelo
SupremoTribunalFederal.

Com efeito, temos o informar que a execuçõo precisa de toda cadeia

permltiró ao gestor evitar futuros desgastes que possam macular sua gestão
fiscal.

7. Solicitamos, portanto, a adoção de providências pertinentes à Procuradoria-

Geral do Estado para o atendimento das observações apresentadas por aquela Egrégia Corte

de Contas.

8. Considerando que a implementação das ações citadas na recomendação do

ICE envolve a atuação conjunta dessa PGE e da Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz),

informamos que a recomendação em análise também serà encaminhada àquela Pasta para

conhecimento e adoção de medidas pertinentes.

9. Requeremos, ainda, no prazo de 60(sessenta) dias contados do recebimento

deste, o encarninbamento a esta Controladoria-Geral do Estado (CGE) das medidas que estão

sendo adotadas para o cumprimento da aludida recomendação.

lO.
Por fim, ressaltamos que ao final do corrente exercício serão solicitadas

informações sobre os procedimentos realizados atinentes à recomendação do ICE e os

resultados alcançados, para que elas possam constar na Prestação de Contas do Governador de

2015.

Outrossim, alertamos que o não atendimento das recomendações expedidas

pelo ICE poderà ensejar ressalvas ou mesmo irregularidades nas Contas Anuais do

Governador.

Atenciosamente,

ControIadoria-Geral do Estado, Rua 82 nO 400- Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 30 andar, Setor Sul

CEP: 74015-908 - Goiania - Goiás - Fone: (0:0:62) 3201-5361
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Processo - 201400047002584

EXTRATO DE NOTIFICAÇÃO
Processo nO:201400047002584.
Assunto: Licttação-Dispensa.
Jurisdicionado: Tribunai de Justiça do
Estado de Goiás.
N°do Oficio: 0872 SERV-PUBLlCA/15, de
2910512015.
Notificado: DESOR. LEOBINO VALENTE
CHAVES.
Prazo: Peremptório de 15 (quinze) dias,
contados a partir do recebimento da
notificação,
Data da Notificação: 12106/2015.
Notificação: Tomar conhecimento da
Instrução Técnica nO42/2015, do Serviço
de Fiscalização de Obras e Serviços de
Engenharia-Edificações deste Tribunal de
Contas, caso queira, apresentar
justificativas que entender pertinentes.

Processo - 201300010012688

EXTRATO DE CITAÇÃO
Processo nO:201300010012688.
Assunto: Tomada de Contas Especial.
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da
Saúde - SES.
N°do Oficio: 0891SERV-PUBLlCA/15, de
29105/2015.
Citado: ANTONIO FALEIROS FILHO.
Prazo: PeremptÓrio de 15 (quinze) dias,
contados a partir do contados a partir da
data do recebimento da citação.
Data da Citação: 16/06/2015.
Citação: Tomar conhecimento da Instruçao
Técnica nO 115/2015, da Gerência de
Fiscalizaçf.io- Supervisao VI deste Tribunal
de Contas, bem como do Reiatório de
Auditoria nQ

095/2014 e do Certificado de
Auditoria TCE nO 095/2014, da
Controladoria-Geral do Estado, e, caso
queira, apresentar defesa.

Processo - 201400016000925

EXTRATO OECITAÇÃO
Processo nO:201400016000925.
Assunto: Dispensa de Ucitaçao.
Jurisdicionado: Secretaria de Segurança
Pública e Justiça.
N°do Oficio: 0901 SERV-PUBLlCA/15, de
29105/2015.
Citado: JOAQUIM CLÁUOIO
FiGUEiREOO MESQUITA.
Prazo: Peremptório de 15 (quinze) dias,
contados a partir do contados a partir da
data do recebimento da citaçao.
Oata da Citação: 1010612015.

Citação: Tomar conhecimento da Instrução
Técnica Conclusiva n° 130/2014, do
Serviço de Fiscalizaçao de Obras e
Serviços de Engenharia - Edificações deste
Tribunal de Contas, e, caso queira,
apresentar justificativas.

Processo - 201000047000221

EXTRATO DE INTIMAÇÃO
Processo nO:201000047000221.
Assunto: Representação.
Jurisdicionado: Secretaria de Estado da
Educação, Cultura e Esporte.
N°do Oficio: 0914 SERV-PUBLlCA/15, de
29/0512015.

Intimado: MARIA ESTER GALVÃO DE
CARVALHO.
Prazo: Peremptório de 15 (quinze) dias,
contados a partir do recebimento da
intimaçao.
Oata da Intimação: 15/0612015.
Intimação: Para informar se foi
implementada a normatizaçao da Lei nO
11.161/05,

Processo - 201400047001183

EXTRATO OE NOTIFICAÇÃO
Processo nO:201400047001183.
Assunto: Relatório de Gestão Fiscal.
Jurisdicionado: Tribunal de Contas dos
Municfpios do Estado de Goi~s.
N°do Oficio: 0916 SERV-PUBLlCA/15, de
2910512015.
Notificado: HONOR CRUVINEL DE
OLIVEIRA.
Prazo: Peremptório de 15 (quinze) dias,
contados a partir do recebimento da
notificaçao.
Oata da Notificação: 12/0612015.
Notificação: Tomar conhecimento do
Despacho nO266115, da Auditora Heloisa
Helena, bem como apresentar justificativa
elou colacione os documentos pertinentes,

Decisões
Tribunal Pleno

Parecer das Contas Anuais do
Governador

Ementa: Contas do Governador do Estado
de Goi~s relativas ao exerclcio de 2014.
Manifestaçao favor~vel à aprovaçao, com
ressalva, pela Assembleia Legislativa.
Recomendações.
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o Tribunal de Contas do Estado de Goiás,
reunido nesta data, em sessão
extraordinária, cumprindo o disposto no
inciso I do ari. 26 da Cons!üuiçao Estadual,
visando a apreciaçao do Processo n'
201500047000779 que trata das contas
anuais do Governo do Estado de Goiás
referentes ao exerclcio de 2014, e
Considerando que as Contas Anuais do
Estado de Goiás atinentes ao exerclcio de
2014 foram prestadas pelo Governador do
Estado de Goiás no prazo previsto no art.
37, inciso XI, da Constituiçêo Estadual;
Considerando a análise efetuada pela
Controladoria-Geral do Estado, 6rgêo
central do sistema de controle interno do
Poder Executivo, sobre as contas
consolidadas;
Considerando o Relatório Técnico do
serviço de Contas de Governo desta Corte,
onde restaram demonstrados os resultados
dos exames das Contas do Estado de
Goiás referentes ao Exerclcio de 2014;
Considerando que a análise técnica sobre
as Contas de Governo do exerclcio de
2014, bem como a emissão deste Parecer
Prévio, nao interferem nem condicionam o
posterior julgamento pelo Tribunal de
Contas dos administradores e demais
responsáveis por dinheiros, bens e valores
da administração pública direta, indireta, ou
fundacional, de qualquer dos Poderes do
Estado, bem como dos que derem causa a
perda, extravio, ou outra irregularidade de
que resulte prejuizo ao erário, conforme
disposto no art. 26, inciso 11, da
Constttuiçêo Estadual;
Considerando que as contas anuais
prestadas pelo Governador do Estado de
Goiás referentes ao exercicio de 2014,
constituídas do respectivo Balanço Geral
do Estado e das demonstrações técnicas
de natureza contábil, inclulram, além de
suas próprias, as da Assembleía
Legislativa, do Tribunal de Justiça e as do
Ministério Público, de fonna consolidada;
Considerando que o parecer deve refletir a
análise técnica das contas examinadas,
restando o seu posterior julgamento à

Assembleia Legislativa do Estado de
Goiás;
Considerando as manifestaçOes oriundas
deste Relator acerca das contas prestadas;
Considerando as determinaçOes de
instauração de procedimentos
fiscalizatMos especlficos em matérias
constantes do Relatório;
Considerando os documentos e
esclarecimentos prestados pelo Governo
Estadual; .

Resoive o Tribunal de Contas do Estado de
Goiás, pelos membros integrantes do seu
Tribunal Pleno, emitir Parecer Prévio
favorável á aprovaçao das contas
referentes ao exercicio financeiro de 2014,
com ressalva quanto ao deficit da Conta
Centralizadora do Estado, de
responsabilidade do Excelentfssimo senhor
Governador Marconi Ferreira PeriUo,
detenninando ao Poder Executivo que
elimine a atual sistemática da Conta
Centralizadora, com a expediçao das
seguintes recomendações, em face das
seguintes ocorrências detectadas:
1) Fragilidade no planejamento e na
execuçêo orçamentéria e financeira do
Estado, sem segregaçao das receitas por
fonte de recursos, em inobservancia ao
inciso I do artigo 50 da LRF;
2) Nao adequaçêo da contabilidade
estadual ao Plano de Contas Aplicado ao
Setor Público, às DemonstraçOes
Contábeis Aplicadas ao Setor Público, bem
como às demais exigências do Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público;
3) Ausência de evidenclaçao do
Inventário dos bens móveis e imóveis do
Estado, conforme estabelecido no Manual
de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público;
4) Aplicação a menor em programas e
projetos culturais no exercício de 2014, em
inobservância ao estabelecido na Lei
Estadual n' 15.63312006;
5) Fragilidade da carreira de
contadores no Estado, apresentando riscos
de fidedignidade dos registros e
demonstrativos contábeis;
6) Ausência de escrituração do deficit
atuarial do Estado em sua contabilidade, de
maneira a evidenciar o montante dessa
obrigaçao previdenciária no Balanço Geral
do Estado, bem como da demonstraçao do
seu equacionamento, por meio dos fluxos
das receitas e despesas do Plano
Financeiro e do Plano Previdenciário;
7) Fragilidade na definição das Metas
Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias,
necessitando de constantes revisOes;
8) BaÍXo recebimento de créditos
inscritos na dIvida ativa;
9) Necessidade de aprimoramento
das informações a serem disponibilizadas
nos portais de transparência e aos dados
que envolvem as Organízações Sociais;
10) Desconformidade constitucional da
Defensoria Pública do Estado de Goiás,
com necessidade de estruturaçao da
Instituição.
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1) Ade~ento e a
execuçao orçamentária e financeira do
Estado de modo que o projeto da Lei
Orçamentária para o exercido de 2016 já
contemple a segregação das receitas e das
despesas por fonte de recursos, em
cumprimento ao inciso I do artigo 50 da
LRF;

2) Aperfeiçoar a metodologia de
cálculo da previsáo da receITae fixaçao da
despesa, a fim de evitar distorçOes
relevantes entre os valores orçados e
executados;
3) Adequar imediatamente a
contabilidade estadual ao Plano de Contas
Aplicado ao Setor Público, ás
Demonstrações Contábeis Aplicadas ao
Setor Público, bem como às demais
exigências do Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público;
4) Inventariar todos os bens móveis e
imóveis do Estado, tendo em vista a
necessidade de reconhecimento,
mensuraçao e evidenciaçao desses bens
de acordo com as regras e prazos do
Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público;

5) Recompor, em 2015, o montante
Mo aplicado em programas e projetos
culturais no exerclcio de 2014, em
atendimento á Lei Estadual n' 15.633/2006;
6) Corrigir as inconSistências
verificadas na operacionalizaçêo da conta
agentes arrecadadores, incluindo os
recorrentes saldos negativos na conta do
Banco ltaú e os recorrentes saldos sem
movimentação de outros diversos agentes
arrecadadores;
7) Concluir a implantação do Sistema
de Contabilidade Geral do Estado e sua
integração com os demais sistemas
corporativos do Estado;
8) Promover concurso público e
assegurar a permanência de contabilistas
nos diversos órgaos elou 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 gestao das contas
governamentais;
9) Garantir treinamentos e atualização
constantes aos profissionais da érea
contábil, tendo em vista o novo padrão da
Contabilidade Aplicada ao Setor Público no
Brasil;
10) Promover a integraçao dos demais
poderes e 6rgaos ao Grupo de

Procedimentos Contébeis de Goiás
GTCONT;

11) Escriturar o deficit atuarial do
Estado em sua contabilidade de maneira a
evidenciar o montante dessa obrigação
previdenciária no Balanço Geral do Estado;
12) Demonstrar o equacionamento do
deficit atuarial por meio dos fluxos das
receitas e despesas do Plano Financeiro e
do Plano Previdenciário, evidenciando os
impactos nos limites de gastos impostos
pela LRF, conforme determina o ~ 5', do
ariigo 20, da Portaria MPS n' 403/2008;
13) Aprimorar o cálculo das metas
previstas no anexo de metas fiscais de
modo a atender as exigências da LRF, que
sao perenes, e nao as do Programa de
Ajuste Fiscal, que sao temporárias;
14) Empenhar esforços no sentido de
incrementar o recebimento dos créditos
inscritos na divida ativa;
15) Disponibilizar, no portal da
transparência, todos os dados do
Documento Único da Execução
Orçamentária e Financeira - DUEOF,
especialmente seu histórico; os dados
sobre os imóveis do Estado de Goiás; os
Indices econômicos do Estado; o
acompanhamento da receita em tempo
real; os benefícios fiscais e econômicos por
tipo de setor; e os benefícios assistenciais
concedidos diretamente ou indiretamente,
cujos recursos sao oriundos do Tesouro
Estadual;
16) Ampliar a possibilidade de
elaboraçao dos relatórios no Portal da
Transparência aos demais softwares
navegadores de internet, visto que
atualmente tais relatórios apenas sao
gerados por meio do "Mozilla Firefox";
17) Inserir no portal
http://ostransparencia.saude.go.gov.br as
informações referentes aos empregados
admitidos, demitidos, salários auferidos
pelos diretores e funcionários, beneficios
concedidos, relatórios dos repasses
recebidos e dos recursos gastos e
eventuais devoluções de recursos
financeiros ao Estado de Goiés quando nao
a Iicados pela Organização Social;
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19) Elaborarrelatóriode gestao a ser
encaminhado juntamente com as Contas
do Governador, abrangendo todas as
empresas em que o Estado de Goiás figura
como sócio majoritário ou nao, informando
os recursos despendidos e recebidos pelo
Estado por meio das mencionadas
sociedades, os seus respectivos balanços
anuais e o desempenho das entidades nos

referidos exercidos:
20) Acompanhar e garantir que os
valores empenhados, pagos e transferidos
para aumento de capital das empresas
estatais estaduais sejam integralizados

tempestivamente;
21) Elaborar demonstrativo que
evidencie o montante dos benefIcios fiscais
concedidos em cada exercicio e as
respectivas açOes adotadas para
compensar tais renúncias, em

conformidade com o inciso 11,do art. 5°, e o

artigo14,da LRF;
22) Acelerar a adoça0 e implanlaçao
de um sistema de controle de custos, em
atendimento ao disposto no ~ 3° do artigo

50 da LRF;
23) Conformara DefensoriaPúbiicado
Estado de Goiás aos dilames da

ConslituiçaoFederai.
Presentes à sessio a Conselheira Carla
Cíntia 5antillo (Presidente), os
Conselhslros Edson José Ferrari,
Kennedy de Sousa Trindade, Celmar
Rech (Relator),SauloMarquesMesquita,
HelderValln Barbosa e o Procurador de
Contas Fernando dos Santos Carneiro,
membro do Mlnlstérlo Público de

Contas.
Pareceraprovado em 15/06/2015.

Fim da Publicação.

PROTOOOLO SETORIAL
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Goiânia, ob de fevereiro de 2015

Exmo. Sr.
Adauto Barbosa Júnior
Secretário-Chefe da Controladoria-GeraI do Estado
Goiânia-GO

Ref. Oficio n.' 3.421/20l4-CGE/GAB

RECEBEMOS
Em.__ '--_.J_
-_.__ .

Senhor Secretário,

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

informar o que segue.

O Tribunal de Contas do Estado de Goiãs, no corpo do parecer prévio sobre

as contas prestadas pelo governador relativas ao exercício de 2013, reiterou anterior

recomendação de "planejar lIÇÕescom 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,"

Segundo consta do item 5.1.1 de relatário elaborada naquela Corte, onde

formuladas "Recomendações ao Governo do Estado de Goiãs do Relatório sobre as Contas

do Governador", "toma-se relevante que o gestor preveja os possiveis desdobramentos .da

ação ern voga, estabelecendo um prévio planejamento para adequação a cada um desses."

No Oficio n.' 13/20l4-PGE, encaroInhado a V. Exa., esclareci os motivos

que então impediam o cumprimento integrai da recomendação agora reiterada. AqW;les

motivos ainda persistem, de sorte que não vejo razão para alterar substancialmente meu

anterior pronunciamento. Daquele expediente, a propósito, extraio a seguinte passagem:

Praça Pedro Ludovico Teixeira, n.o 3, Centro, Goiânia/GO, (62) 3201-6100
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o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), de fato, chegou, por

maioria, à conclusão sobre serem inconstitucionais diversos dispositivos

da Emenda n.' 62/09, que altera a redação do art. 100 do corpo

pennanente e acrescenta o art. 97 ao Ato das Disposições Constitucionais
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 apreciaria a forma com que serão modulados os

efeitos dessa decisão, nos termos do art. 27 da Lei n.' 9.868199. A questão
ainda se encontra pendente.

Em 1I de abril de 2013, o relator para o acórdão, ministro Luiz Fux,
proferiu decisão da qual se extrai o seguinte excerto:

"( ...) 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
14/0312013, segundo a sistemática vigente à época, respeitando-se

a vinculação de receitas para fms de quitação da divida 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
detenninou que persiste a eficácia dos dispositivos da Emenda 0.° 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.' 17.034/10, que

atua1mente regula a matéria. Assim é que o Tribunal de Justiça do Estado

de Goiás vem mantendo a realização das audiências de conciliação

perante juizo 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 fonna.:

Salientou que, quanto à declaração de inoonstitucionalidade do ~ 15
do art. 100 da CF e do art_ 97 do ADCT, ambos incluidos pela EC
62/2009, deveriam ter seus efeitos modulados no tempo. Explanou

que, embora fosse desejável que os citados entes políticos

honrassem as suas dfvidas 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
responsaveis pela recalcitrância da Fazenda Pública em pagar as

suas dividas. 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 6212009. Defendeu que a presente proposta de
modulação manteria, por cinco anos, com base no principio

Praça Pedro Ludovico Teixeira, 0,0 3. Centro, GoitnialOO, (62) 3201-6100

-+;



EstadodeGoOs
PrOOllradona-GeraJdoEstado

constitucional da segurança jurídica, todas as demais previsões do

regime jurídico especial criado pela EC 6212009. Acentuou que

essa proposta conteria as seguintes regras: a) seriam considerados

válidos os pagamentos realizados até o ttánsito em julgado das ADI

4425/DF e 4357/DF nas modalidades leilão e quitação por acordo,

porque essas funoas de pagamento teriam sido declaradas nulas

com eficácia ex nune, certo que não poderiam ser utilizadas

doravante; b) seriam mantidos os percentuais mínimos da receita
corrente liquida, vinculados ao pagamento do precatório (ADCT,

art. 97, ii I' e 2'), o que penoitiria que Estados, Distrito Federal e

Municípios dessem continuidade à quitação de suas dívidas sem

prejudicar o atendimento de outras finalidades de interesse público;
c) até o final do exercicio financeiro de 2018, Estados, Distrito

Federal e Municípios devedores que pagassem precatórios pelo

regime especial aqui modulado não poderiam ter valores

seques1rados, exceto no caso de não liberação tempestiva dos

recu,,"s de que tratariam o ii I', lI, e 2' do art. 97 do ADCT, por
força do art. 97, i 13, do ADCT. Esclareceu que, caso não

houvesse liberação tempestiva dos recursos vinculados ao
pagamento dos precatórios (ADCT, ar!. 97, i 10): I) haveria "... o

sequestro da quantia nas contas de Estados, Distrito Federal e

Municípios devedores, por ordem do Presidente do Tribunal

referido no i 4' do art. 97 do ADCT, até o limite do valor não

liberado"; lI) 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 tem automaticamente poder

Iiberatório ao pagamento de tributos de Estados, Distrito Federal e

Municípios devedores, até onde se compensarem"; e ID) "o chefe
do Poder Executivo responderá na forma de legislação de
responsabilidade fiscal e de improbidadeadministrativa"
(art. 97, i 10, I, 11e 111,do ADCT).

Em seguida. na mesma sessão do Tribuna~pediu vista o ministro Luís
Roberto Barroso, em cujo gabinete os autos ainda se encontram.

Desde quando foi feito esse relato, poucos novidades tiveram lugar na

tramitação da ADI 4357. O ministro Barroso proferiu o seu voto, de cujo conteúdo o

Infonnativo Semanal do Supremo Tribunal Federal faz a seguinte descrição:

Em votD-vista, o Ministro Roberto Barroso acompanhou, em linhas
gerais, o voto proferido pelo Ministro Luiz Fux.,relator.Aderiu à proposta
geral de modulação do prazo de cinco anos para a subsistência da EC
62/2009. Conferiu, de igual modo, efeitos retroativos à declaração de
inconstitucionalidade da expressão contida no ~ 2° do art. 100 da CF,
relativamente aos credores com 60 anos de idade, bem assim da expressão

Pmça Pedro Ludovico Teixeira, aO 3. Centro, GoiânialGO, (62) 3201-6100
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constante no ~ 12 do mesmo preceito, acerca da correção dos indébitos
tributários. Na sequéncia, acolheu soiução intennediária fonnulada pelo

relator que, ao reajustar o voto, declarou a inconstitucionalidade da

sistemática da compensação, com efeitos "ex tunc", apenas nas situações

em que houvesse ajuizamento de demanda por particular, com pedido de
declaração de inconstitucionalidade dos ~~ 9' e 10 do art. 100 da CF. Nos

casos em que o credor se confonnasse com a compensação, ou adotasse

esse mecanismo, os pagamentos manter-se-iarn hígidos. Assim, as
compensações já realizadas até a data do julgamento seriam válidas,

resguardados os direitos dos credores que ingressaram em juízo para
questioná-Ias. O Ministro Roberto Barroso considerou, ainda, que o
Indice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança que

tivesse servido de base parao pagamento dos acordos deveria subsistir até
14.3.2013, data da conclusão do exame de mérito das ações diretas. Nesse
tópico, o Ministro Luiz Fux reajustou seu voto. Em acréscimo, o Ministro
Roberto Barroso apresentou proposição de quatro medidas de transição

para viabiliw o pagamento dos precatórios, a saber: I) utilização

compulsória, a partir de 1'.1.2015, de 70% dos recursos da conta dos

depósitos judiciais tributários para o pagamento de Precatórios; 2)

subsistência limitada da possibilidade de acordo direto, observada a

ordem de preferência dos credores e a redução máxima de 25% dos seus
créditos, devidamente atualizados; 3) possibilidade de compensação de

precatórios vencidos com dívida ativa já inscrita; e 4) elevação, em Io/~

da vinculação de receitas COrrentesliquidas destinadas a Precatórios em

0,5% em 2015 e 0,5% em 2016, para os entes que não tivessem condições
de dividir o saldo devedor por cinco e pagar 1/5 por ano. Nessa última

hipótese, se houvesse a demonstração de que a entidade federativa não
conseguiria majorar a vinculação sem comprometer outras obrigações
COnstitucionais,poderia deixar de aumentá-Ia, no entanto, vedar-se-ia a
realização de publicidade institucional. Após o voto do Ministro Teori

Zavascki, que seguiu, na íntegra, o voto do relator, inclusive com os
referidos reajustes, pediu vista dos autos o Ministro Dias Toffoli. ADI

4357 QOIDF e ADl 4425 QOIDF, reI. Min. Luiz Fux, 19.3.2014. (ADI-4357).

Como se pode facilmente perceber, de uma certa maneira alguns dos ajustes

sugeridos pelo ministro Barroso estão prejudicados ou, pelo menos, deverão ser

refonnulados, porque referentes a providéncias que deveriam ter sido tomadas já em 2014

(na elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2015, por exemplo). Tal

circunstância bem demonstra o risco que há em fazer prognósticos a respeito do

cumprimento futuro de decisões judiciais sobre cujo conteúdo ainda há Incerteza.

No presente momento - e há quase um ano - é aguardado o voto do ministro

Dias Toffoli, que seria o quarto a se pronunciar num colegiado de onze juizes. Com os

ajustes sugeridos pelo ministro Barroso e Incorporados ao voto do relator, é visível o
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propósito de criar uma situação transitória que viabilize a quitação dos precatórios judiciais

vencidos (Parcelamento, aumento da margem de vinculação das receitas públicas a essa

atividade, proibição de propaganda institucional). Note-se que nenhuma dessas medidas,

da forma como sugeridas, encontra-se prevista na Constituição ou em lei. Não se pode

deixar de ter presente, por outro lado, que se o Estado de Goiás tivesse tentado se preparar

para a adoção delas, leria perdido tempo, dado que o julgamento, já em curso o exercício

financeiro de 2015, ainda não foi concluído.

Não seria também impertinente, nesta oportunidade, a seguinte observação:

a unidade administrativa desta Procuradoria-Geral atualmente encarregada da elaboração

de cálculos relativos a processos judiciais e ao acompanhamento dos precatórios enfrenta

uma crise permanente de recursos humanos, isso a despeito das reiteradas solicitações de

providências feitas pela direção desta casa aos órgão competentes para a solução do

problema, sobretudo a SEGPLAN. É dizer: referida unidade não dispõe de pessoal

suficiente sequer para atender a demanda atual de serviço, COminevitáveis prejuízos ao

Estado. Quando não há meios de executar de forma apropriada sequer tarefas pendentes e

corriqueiras, relativas a um setor crítico para a atuação da PGE, a atividade de planejar

ações futuras com base em juízos especulativos (é o que o Tribunal de Contas parece

esperar da Procuradoria) se apresenta inviável.

Assim sendo, repito que 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 ADI 4357.

Sendo o que havia a informar, renovo protestos de distinta consideração.

Atenciosamente

Praça Pedro Ludovico Teixeira, n.O 3, Centro, GoiânialGO, (62) 3201-6100
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Ofício n' '13~/2015-GSF

Goiânia, 11 de agosto de 2015.

Ao Exmo. Sr.
ADAUTO BARBOSA JÚNIOR
Secretârio de Estado-Chefe da Controladoria-Geral do Estado
Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, n' 400, 3' Andar, Setor Sul
74.088-900 Goiânia-Goiás

Assunto: Oficio n' 1.434/2015-CGE/GAB. Parecer prévio do TCE. Contas do

Governador. Exercicio de 2014.

Senhor Secretário-Chefe,

Ao me reportar ao Oficio n' 1.434/2015-CGE/GAB, por meio do qual V.
Exa. envia a esta Secretaria cópia do Parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado
de Goiás sobre as Contas do Governador relativas ao exercicio de 2014, a fim de que
esta Pasta informe as medidas que estâo sendo adotadas para o cumprimento das
recomendações daquela Corte de Contas ali destacadas, encaminho-lhe os
Memorandos n" 140/15-STE, 0100/15-SRE e 010/2015-SCG, das Superintendências
do Tesouro Estadual, da Receita e de Contabilidade Geral, respectivamente,
infonmando as providências adotadas no âmbito das unidades fazendárias envolvidas
na prestaçâo anual das contas governamentais.

Por pertinente, vale repisar que, mediante o Oficio n' 600/15-GSF (cópia
anexa), solicitou-se a essa Controladoria o acionamento dos órgâos e entidade
especificados, relativamente às recomendações que são afetas às suas competências.

Atenciosamen;i~KM fbtJ ~~,
ANA CARLA ABRAo COSTA

Secretária de Estado da Fazenda
Edson Ronaldo Nascimento

superintendente Executivo I SEFAZ - ao
Delegação _ portaria nO 03512015

Gabinete da Secretária de Estado da Fazenda
Av VereadllT José MOllleiro. n' 2233. Selar Nova Vila, CEP, 74,653.900 - Goiânia - Goias

Te1efonrs (OH62) 3269 - 2501 0,,3269 - 2502





t
ESTADO DE GOIÁS

SECRE'TAR1A DA FAZENDA

Memorando n.' J~D/15 - STE
Goiânia, 0+ de julho de 2015.

Da:

Para:

Assunto:

Superintendência do Tesouro Estadual

Gerência da Secretaria Geral

Memorando n' 452/2015-GESEG

Senhora Gerente,

Através do Memorando em epigrafe, e de ordem da Senhora

Secretária, a Gerência da Secretaria Geral encaminha o Parecer Prévio das Contas Anuais

do Governador relativas ao exercicio de 2014, o qual se encontra disponivel no sitio do

Tribunal de Contas do Estado (TCE/GOj, para conhecimentos, observância e

apresentaçâo de justificativas sobre as recomendações expedidas por aquela Corte de

Contas.

A seguir sâo apresentadas as medidas adotadas por esta

Superintendência para cada uma das recomendações do TCE, no que diz respeito âs

atribuições desta Unidade:

5 Recompor, em 2015, o montante não aplicado em

programas e projetos culturais no exercício de 2014, em

atendimento à Lei Estadual n' 15.633/2006.

Justificativa:

A Lei Estadual n' 15.633/2006 em seu art. 8' determina:

"Art. 80 Fica vinculado ao FUNDO CUL rURAL, devendo ser

consignado anualmente em seu orçamento setorial, o valor

correspondente a 0,5% (cinco décimos por cento) da receita

tributária liquida do Estado, nos termos do !i 60 do art. 216 da

Constituição Federal

--------~~.
Superintendência do Tesouro Estadual

Av Vereador José Monteiro. nO. 2233. Setor Nova Vila CEP: 74.653-900 - Goiânia- Goiás
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Parágrafo único. A vinculação a que se refere este artigo será

implementada progressivamente em parcelas anuais até

completar o vator correspondente a 0,5% (cinco décimos por

cento) ali previsto, devendo, no primeiro ano, correspondente ao

exercicio de 2014, ser consignado 1/3 (um terço) daquele valor,

no segundo ano, 2/3 (dois terços) e, no terceiro ano, o restante."-

Redação dada pela Lei n' 18.710, de 23-12-2014. (grifo nosso)

Não existe fundamento legal que dispõe sobre o conceito de

receita tributária liquida. Porém, pelo princípio constitucional da

razoabilidade, entendemos que a receita tributária liquida não

pode conter os valores arrecadados das taxas que compõe a

receita própria de diversos órgãos do Poder Executivo e dos

demais Poderes e órgãos autónomos do Estado, pois o Tesouro

Estadual não possui a gestão sobre essas taxas arrecadadas.

Como exemplo citamos as taxas judiciárias cobradas e

arrecadadas pelo Poder Judiciário e que integram as receitas da

unidade 0451 - FUNDO ESP. JUIZADOS DO PODER

JUDICIARIO, e também as taxas pelo exercício do poder de

policia cobradas e arrecadadas pelas unidades 5901- DETRAN,

6701 - AGETOP, 6601 - AGRODEFESA, dentre outras.

Por essa razão, entendemos que a base de cálculo da receita

tributária liquida deva ser apurada com base no Anexo 10 - 9996

_ Administração Direta, inclusive por analogia à base de cálculo

das demais vinculações constitucionais com saúde, educação e

ciência e tecnologia, uma vez que a aplicação do recurso em

cultura é apurado levando em consideração as despesas

realizadas na fonte 00 - Recursos Ordinários do Tesouro

Estadual.

Dessa forma, solicitamos análise por parte do TCE sobre as

considerações acima, informando que foi enviado à Casa Civil

minuta de projeto de lei que regulamenta a questão.

Superintendência do Tesouro Estadual

Av Vereador Jose Monteiro, nO. 2233, Setor Nova Vila CEP: 74.653-900- Goiânia - Goiãs

murilo-Isbk/lsefllz.go.gov.hr • Telefone 3269. 2521 - 2496 - 2047
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9 - Garantir treinamentos e atualização constantes aos

profissionais da área contábil, tendo em vista o novo padrão da

Contabilidade Aplicada ao Setor Público no Brasil.

Quanto a essa recomendação, a SEFAZ informa que está em

andamento processo para contratação de vagas no Curso de Pós

Graduação lato sensu, nivel de especialização, em Controladoria e

Contabilidade Pública a ser ministrado pela Faculdade de

Administração, Ciências Contábeis e Economia da Universidade

Federal de Goiás.

Tal aquisição está contemplada pelo Programa de Modernização da

Administração Fazendária do Estado de Goiás - PROFISCO/GO (BR-

L1233-2906/0C-BR), produto 5.2 -Implantação de Programa Contínuo

de Certificação dos Gestores de Financeiros do Estado. Item do PA

4.3 - Capacitação na área financeira.

Temos a intenção de contratar 25 vagas desse curso, podendo ser

menos em função do número de candidatos selecionados. O processo

seletivo ficará a cargo da instituição responsável pela organização do

curso. A previsão de desembolso ê de atê R$ 200.000,00.

13 - Aprimorar o cálculo das metas previstas no anexo de metas

fiscais de modo a atender as exigências da LRF, que são

perenes, e não as do Programa de Ajuste Fiscal, que são

temporárias.

Informamos que as metas previstas no Anexo de Metas

Fiscais constantes do projeto da Lei de Diretrizes

Superintendência do Tesouro Estadual

Av Vereador José Monteiro, nO. 2233, Setor Nova Vila CEP: 74,653-900 - Goiânia - Goiás

murilo-bb@setaz.go.gov,br - Telefone 3269. 252 t - 2496 - 2047
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Orçamentárias - LDO 2016-2018 foram projetadas em,

consonãncia com a LRF.

Em relação á ressalva quanto ao déficit da Conta Centralizadora dos

Estado, apontada no referido parecer prévio, determinando ao Poder Executivo que elimine

a atual sistemática da Conta Centralizadora, temos á esclarecer:

• Foi aprovada a Emenda Constitucional n' 50 de 11 de

dezembro de 2014, que em seu Art. 39 promoveu a desvinculação em 20% (vinte por

cento) das receitas correntes do Tesouro Estadual e ás diretamente arrecadadas por

autarquias, fundações públicas e fundos especiais do poder executivo vinculadas a órgãos

e entidades, fundos ou despesa, até 31 de dezembro de 2023. Este recurso será utilizado

para amortizar o saldo da conta centralizadora (vide Decreto n' 8.363 de 20 de maio de

2015).

• Iniciamos o processo de criação da Conta Unica do Estado de

Goiás, nos moldes do modelo implantado no governo federal e em diversas outras

unidades da federação como os estados de Santa Catarina e Minas Gerais. Com a criação

da conta única ficará mais fácil a avaliação conjunta da visão orçamentárialfinanceira,

ocorrerá drástica redução dos registros contábeis e dos documentos de prestação de

contas e consequentemente a movimentação financeira ficará mais transparente. No dia

29 de maio deste ano, foi publicada no Diário Oficial a Portaria Intersecre!arial N' 002/2015

entre a Secretaria da Fazenda e a Secretaria de Gestão e Planejamento, instituindoum

grupo de trabalho com o intuito de redesenhar e apresentar um novo processo da

sistemática de Conta Única do Tesouro. O prazo máximo para apresentação da nova

proposta é de 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data de publicação da referida

portaria.

o trabalho inicial do grupo de trabalho foi desenhar os processos

atuais de arrecadação, execução financeira e de contabilidade com o intuito de identificar

os principais pontos de alteração para a nova sistemática. Entre os dias 17 e 19 de junho,

o grupo contou com a visita técnica de um renomado consultor em finanças públicas, Paulo

Henrique Feijó, analista de finanças e controle da Secretaria do Tesouro Nacional e

atualmente, subsecretário de Modernização da Gestão de Finanças Públicas da SEFAZ d/O ~~

Superintendência do Tesouro Estadual 7~ '
Av Vereador José Monteiro, nO.2233, Setor Nova Vila CEP: 74.653-900 - Goiânia - Goiás
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Rio de Janeiro. Devido sua ampla experiência em Modernização de Gestão de Tesouraria,

incluindo a implementação da conta única, o consultor pôde explanar e esclarecer vários

aspectos concernentes ao processo atual vivenciado pelo Estado de Goiás, bem como

sugerir mudanças relevantes para a remodelagem na nova sistemática.

A fase atual do projeto ê a readequação e redesenho dos processos

nos moldes conceituais da conta única, sendo que o término desta está previsto para o fim

do mês de agosto. Cumprido este prazo, serão contratadas uma consultoria em

Modernização da Gestão de Tesouraria abrangendo Arrecadação, Contabilidade (PCASP),

Conta Única e Programação Financeira, bem como uma empresa de desenvolvimento de

software com o intuito de implementar e adaptar os sistemas de arrecadação, execução

orçamentária e financeira e de contabilidade ao modelo de conta única.

O cronograma do projeto da Conta Única do Tesouro Estadual tem

como prazo final sua implantação atê a data de 31 de dezembro de 2016, todavia, esforços

estão sendo feitos para que as receitas do Tesouro sejam já implementadas na sistemática

de conta única atê o fim deste ano, ficando as demais receitas do Estado a serem

inseridas em 2016.

Atenciosamente,

MURILO LUC
Superintendente

'/' ~
UZA'!lARBQSA

o Tesouro EStadual

Superintendência do Tesouro Estadual
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SUPERINTEND.NCIADARECEITA

Memorando n' 0100/15 -SRE.
Goiânia, 07 de julho de 2015.

Da : SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA (SRE)

Para : GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA FAZENDA

Assunto : Memorando n' 450/2015-GESEG

Senhora Secretária,

Em atençâo ao Memorando n' 450/2015-CGAB, que encaminha cópia das
recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE) no Parecer Prévio
sobre as Contas Anuais do Governador - Exercícío de 2014, com relaçâo ás atribuições
inerentes a esta Pasta, esclarecemos:

Nos últimos anos, a recuperação de créditos inscritos em dívida ativa foi uma

constante preocupação da Administração Tributária, sendo que especificamente no
exercício de 2014, levando-se em consideração as recomendações do TCE, efetivamos
diversas providências necessárias ao incremento desse recebimento, destacando-se as

seguintes medidas:

1- Execução do programa REGULARIZA constituido de medidas facilitadoras para a
quitação de débitos relacionados inicialmente com o ICMS (desconto em juros e multas e
possibilidade de efetuar o pagamento parcialmente utilizando-se de créditos acumulados)
e que posteriormente abrangeu, também, o IPVA e o ITCD. O resultado foi a negociaçâo
de aproximadamente R$ 1 bilhão em dividas, dos quais R$ 448 milhões foram pagos à
vista até dia 30/12/2014;

2- Remissão total de créditos tributários inscritos em dívida ativa até 31 de dezembro de

2007, cujo valor, após aplicação das reduções previstas, não ultrapassasse o montante

de R$ 11.330,89 (onze mil, trezentos e trinta reais e oitenta e nove centavos), por meio
da Lei n'18.459/2014. Assim, houve a extinção imediata de 77.096 processos, que
reduziram a divida em R$ 2.610.052.648,04 (dois bilhões, seiscentos e dez milhões,
cinquenta e dois mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quatro centavos);

3- Intensificação contínua da atuação dos Núcleos Jurídicos Regionais que tem como

principal atribuição a promoção da interação e aproximação da fiscalização tributária com
o Ministério Público, o Poder Judiciário, a Procuradoria do Estado e a Polícia Civil;

4- Manutenção do convênio entre o Estado de Goiás e a SERASA para disponibilização de

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;

Superintendência da Receita - e-mail: sre@sefaz.go.gov.br
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Memorando n' 0100/15 -SRE.

5- Execução pela Gerência de Recuperação de Crêditos (GERC) das seguintes melhorias
na cobrança de crêditos tributários:

a) Aperfeiçoamento dos procedimentos de cobrança do sujeito passivo inadimplente

com a Fazenda Pública Estadual, visando o recebimento dos crêditos tributários em
diversas fases do processo a, preferencialmente, antes de sua inscrição em dívida

ativa, com a utilização de mala-direta, telecobrança e por meio eletrõnico (e-mail), este
com confirmação do recebimento pelo contribuinte, totalizando 893.712 cobranças
realizadas em 2014.

b) Desenvolvimento e manutenção de módulos para saneamento automatizado do

processo e inscrição em dívida ativa relativos aos dêbitos de IPVA, incrementando
suas cobranças;

c) Envio de notificação de cobrança com documento de arrecadação (DARE 2.1)
conjugado, destinado ao sujeito passivo cujo dêbito encontra-se em vias de ser inscrito
em dívida ativa e, tambêm, aquele que já foi inscrito;

d) Aprimoramento de sistema informatizado para a realização de investigação patrimonial
dos devedores cujos créditos serão encaminhados para cobrança judicial, conforme

disposto na Lei n' 11.651/1991, artigo 190-8, parágrafos l' e 2', e na Lei n'
16.077/2007, artigo 2', inciso 11;

e) Conclusão de estudo e início da implementação de critêrios mais efetivos para análise
dos contribuintes sujeitos ao arrolamento administrativo de bens, quando satisfeitas as
condições legais;

f) Adequação do sistema informatizado da SEFAZ, com o desenvolvimento de novo
módulo dedicado ao parcelamento;

g) Disponibilização ao devedor, por meio do Portal do Contabilista, da possibilidade de
levantamento simplificado de dêbitos via web;

h) Realização do saneamento dos processos antes da inscrição em divida ativa e na

SERASA, visando dar efetividade à futura execução fiscal e à cobrança administrativa.

Para 2015, estamos programando a implementação das seguintes medidas
que julgamos capazes de promoverem um salto qualitativo e quantitativo nos resultados da
arrecadação estadual:

1- Aprimoramento dos mecanismos do Grupo de Proteção á Ordem Tributária (GPROT)
com o objetivo de implementar, de forma conjunta e integrada, ações no âmbito do

Estado de Goiás, visando a agilização da execução fiscal e o combate à sonegação
fiscal;

2- Intensificação da cobrança junto aos núcleos jurídicos, antes da representação fiscal

para fins penais;

3- Desenvolvimento de sistemas informáticos para agilizar os procedimentos de inscrição
em dívida ativa;

4- Criação de sistema corporativo de busca de bens para melhor instruir os processos de

__ e_x_e_cu_ç_ã_O_;----~----------------_Q_--
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5- Melhoria e ampliação das cobranças extrajudiciais, inclusive com a formalização de
Acordo de Cooperação entre o Estado de Goiás e o Instituto de Estudos de Protestos de
Titulas do Brasil Seção Goiás - IEPTB/GO visando estabelecer as condições e
procedimentos para se efetuar o protesto extrajudicial da certidão de divida ativa (COA);

Esclarecemos ainda, com relação á recomendação para elaboração de
demonstrativo que evidencie o montante dos benefícios fiscais concedidos em cada
exercício e as respectivas ações adotadas para compensar tais renúncias, que:

1- A maioria dos beneficios existentes são antigos, anteriores, inclusive, á edição da Lei de
Responsabilidade Fiscal (LRF), e não comprometem as metas fiscais estabelecidas pelo
Estado, uma vez que os mesmos já estão expurgados da receita estimada (Inciso I do
art. 14 da LRF);

2- O Estado de Goiás historicamente não tem adotado como política tributária a concessão
ou ampliação do incentivo ou beneficio decorrente da condição contida no inciso II do
art. 14 da LRF, dispensando-se, portanto, a valoração das medidas de compensação;

3- Anualmente o Demonstrativo da Renúncia de Receita com o Demonstrativo de
BeneficIos Tributários é apresentado em Anexo da Lei de Diretrizes Orçamentária,
inclusive com a sua projeção para os exercicios de 2015 a 2017 (Anexo 11da Lei nO
18.634, de 21/0712014);

4- A concessão dos beneficios obedecem as disposições do inciso I do art. 14 da Lei de
Responsabilidade Fiscal, pois o montante do impacto orçamentário-financeiro foi
devidamente apurado e foi levado em conta na previsão de receita constante da lei
orçamentária anual. Portanto, os beneficios não prejudicaram a arrecadação tributária e,
assim, não prejudicaram o atingimento das metas fiscais pelo Estado de Goiás, como se
vê no resultado positivo da arrecadação/receita publicada no Portal da Transparência do
Governo de Goiás.

Atenciosamente,

-------.;:,,=,.=,"",,=,,",,"'"'''',,'",''. Ro..::;"c.;Il.;-.c-::~m;;:."';/:c:,;:~@o=.f;;u;-;.g;;-o.g::;o;;-, .;;;bf-------~
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Memorando nO01012015-SCG

Goiânia, 06 de Julho de 2015.

Da: Superintendência de Contabilidade Geral

Para: Gerência da Secretaria-Geral

Assunto: Resposta ao Memorando nO451/2015/GESEG.

Senhora Gerente,

Em resposta ao Memorando nO451/2015-GESEG, de 30 de junho de

2015, esta Superintendência vem, através deste e conforme relatório anexo,

apresentar as seguintes justificativas quanto às recomendações exaradas pelo

Tribunal de Contas do Estado de Goiàs - TCE, através do PARECER PRÉVIO DAS

CONTAS ANUAIS DO GOVERNADOR EXERCíCIO DE 2014.

Atenciosamente,

Carlos Rob ernandes

Superintendente em Exercicio

Superintendência de Contabilidade Geral/Gerência de Contabilidade Conservadora
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Relatório Anexo ao Memorando nO010/2015-SCG

Recomendações / Justificativas:

1) Adequar o planejamento e a execução orçamentária e financeira do

Estado de modo que o projeto da Lei Orçamentária para o exercicio de

2016 já contemple a segregação das receitas e das despesas por fonte

de recursos, em cumprimento ao inciso I do artigo 50 da LRF.

- Já estamos trabalhando para elaborar a tabela de fonte/destinação de

recursos para ser implementada e executada no novo sistema de

Contabilidade (Sistema de Contabilidade do Estado de Goiás - SCG),

sendo que já nos reunimos inicialmente com a Superintendência de

Orçamento e Despesa/SEGPLAN para tratar desse assunto;

2)

3) Adequar imediatamente a contabilidade estadual ao Plano de Contas

Aplicado ao Setor Público, ás Demonstrações Contábeis Aplicadas ao

Setor Público, bem como ás demais exigências do Manual de

Contabilidade Aplicada ao Setor Público.

- O SCG já está trabalhando em paralelo com o Sistema atual de

contabilidade do Estado de Goiás - SCP na contabilização dos fatos contábeis

existentes nos órgãos/entidades. As demonstrações contábeis exigiveis no

Manual de Contabilidade da STN - MCASP para o exercicio de 2015 estão

sendo implementadas pelo técnicos de informática. A expectativa é que

possamos ter concluído a implementação do PCASP e das DCASP no SCG

na metade do segundo semestre do exercício corrente. A partir de 01 de

janeiro de 2016 o SCP deverá ser desativado, passando a operar então o

SCG. As contas do exercício financeiro de 2015 serão apresentadas em

conformidade com o PCASP. Quanto ás demais normas constantes no

MCASP, estas serão implementadas segundo o cronograma a ser definido

pela STN.

4) Inventariar todos os bens móveis e imóveis do Estado, tendo em vista a

necessidade de reconhecimento, mensuração e evidenciação desses

bens de acordo com as regras e prazos do Manual de Contabilidade

Aplicada ao Setor Público.

- O Decreto nO7.906, de 11 de junho de 2013, instituíu a obrigatoriedade de

realizar os procedimentos de inventário, reavaliação, redução do valor

recuperável de ativos, depreciação, amortização e exaustão dos bens do

Estado. O procedímento de inventário já foi concluído pela maioria dos órgãos

Superintendência de Contabilidade Geral/Gerência de Contabilidade Conservadora
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e entregue para a Superintendência de Patrimônio do Estado/SEGPLAN.
Para se avançar na questão de ajustes patrimonial e operacionalização das
regras do MCASP, necessário aguardar a conclusão da construção do
Sistema de Patrimônio, a cargo dos técnicos de informática da SEGPLAN.

5)

6) Corrigir as inconsistências verificadas na operacionalização da conta

agentes arrecadadores, incluindo os recorrentes saldos negativos na
conta do Banco ltaú e os recorrentes saldos sem movimentação de

outros diversos agentes arrecadadores.
- Cabe ressaltar, que o Tribunal de Contas do Estado - TCE já havia
requisitado informações relacionadas ao saldo negativo da conta agentes
arrecadadores, tendo sido enviado a seguinte resposta: "Além dos

esclarecimentos prestados na resposta ao item 17 do memorando 01412015 - Serv-

CGoverno verificou-se que, por um erro no sistema de contabilidade, que considerava

apenas como agente arrecadador o banco Ifaú (Banco 341, sucessor do Banco 031 - BEG),

o saldo da conta 1,1.1.2.0..0.0.0.0. acumulou saldos negativos de maio de 20.10. até o final de

20.13, No ano de 20.14 o problema no sistema foi corrigido, contudo ainda está em estudos o

procedimento contábil para co"igir o saldo negativo acumulado no passado", Lembramos

que, além da correção a ser feita na escrituração contábil no sistema SCP,
esse problema deixará de existir definitivamente com a implementação da

"Conta Única do Tesouro" (projeto está em fase de estudos e
implementação), que adotará uma nova sistemática para a contabilização da
das receitas arrecadadas pertencentes ao Estado de Goiás.

7) Concluir a implantação do Sistema de Contabilidade Geral do Estado e
sua integração com os demais sistemas corporativos do Estado.
- Os trabalhos para a implantação do Sistema de Contabilidade do Estado de
Goiás - SCG está sendo feito dentro dos parãmetros exigidos pela Secretaria
do Tesouro Nacional - STN, sendo que até a metade do segundo semestre
do atual exercicio o mesmo deverá estar funcionando perfeitamente. Vale
ressaltar que o Setor Central de Contabilidade do Estado passa por um
momento de reestruturação, onde a partir dessa, será dado total apoio para
que todas as ações relacionadas á nova contabilidade pública possam ser

efetivadas.

8)

9) Garantir treinamentos e atualização constantes aos profissionais da área
contábil, tendo em vista o novo padrão da Contabilidade Aplicada ao
Setor Público no Brasil.

Superintendência de Contabilidade GerallGerência de Contabilidade Conservadora
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- Após a conclusão das alterações determinadas pela STN, mais

precisamente quanto á implantação do PCASP e das DCASP, faremos uma

capacitação a todos os contabilistas atuantes nos órgãos/entidades, visando

explicitar sobre o funcionamento do sistema SCG. A partir daí e de acordo

com a necessidade, iremos procurar efetivar a capacitação continua dos

profissionais que lidam com a execução contábil, seja através da Escola de

Governo ou através de parcerias com entidades diversas, principalmente com

o Conselho Regional de Contabilidade - CRCGO. Vale ressaltar que o Poder

Executivo do Estado de Goiás, preocupado com essa situação, está

custeando 25 (vinte e cinco) bolsas para o curso de especialização -

"Controladoria e Contabilidade Aplicada ao Setor Público", na Universidade

Federal de Goiás - UFG.

10)Promover a integração dos demais poderes e órgãos ao Grupo de

Procedimentos Contábeis de Goiás - GTCONT.

- O Decreto nO7.586, de 29 de março de 2012, que instituiu o Grupo de

Procedimentos Contábeis - GTCON traz:

Art 2° O GTCON/GO terá a seguinte composição:

1- 08 (oito) bacharéis em Ciências Contábeis, habilitados no Conselho Regional de

Contabilidade do Estado de Goiás, servidores da administração estadual, indicados pela Gerência de

Contabilidade Geral da Secretaria de Estado da Fazenda,

1/ - observados, em cada caso, o interesse e a conveniência da participaçllo, 01

(um) Bacharel em Cít1ncias Contábeis, habilitado no Conselho Regional de Contabilidade do Estado

de Goiás, representantes de cada um dos seguintes Poderes e órgãos, a serem indicados pelos

respectivos titulares ou presidentes:

a) Assembléia Legislativa;

b) Tribunal de Contas do Estado;

c) Tribuna! de Contas dos Municfpios;

d) Poder Judiciário;

e) Ministério Público;

O Goiás Previdência -GOJASPREV.

Art. 3° Conforme o impacto das adaptações previstas no art. 1° deste Decreto nas

respectivas áreas deverão ser convidados para participar das reuniões e debates do Grupo de

Trabalho representantes das unidades dos seguintes órgãos:

I - da Secretaria de Estado da Fazenda:

a) Superintendência do Tesouro Estadual;

b) Superintendência de Administração Tributária,

1/- da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento.

a) Superintendência de Orçamento e Despesa;

b) Superintendência de Património do Estado;

c) Superintendência de Tecnologia da Informação;

Art, 4° Poderão, ainda, ser convidados para participar das reuniões do GTCON/GO

representantes de outras Superintendências e Diretorias, órgãos e entidades da administração
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pública federal, estadual e municipal, bem como especialistas em contabilidade pública, com a

finalidade de subsidiar o Grupo de Trabalho com dados necessários à consecução de seus objetivos.

O GTCON solicitou a indicação de 01 (um) representante de cada Poder para

os titulares dos mesmos. Houveram reuniões de junho de 2012 até março de

2014. Nesse periodo, a Assembleia Legislativa e o Poder Judiciário enviaram

seus representantes regularmente. O Ministério Público e o Tribunal de

Contas dos Municipios enviaram os seus representantes em apenas 01

oportunidade cada.

Pretendemos reativar o GTCON para avançarmos com as mudanças

contábeis em curso e nesse momento iremos convidar todos os

representantes legalmente indicados de todos os órgãos e Poderes.

11)Escriturar o déficit atuarial do Estado em sua contabilidade de maneira a

evidenciar o montante dessa obrigação previdenciária no Balanço Geral

do Estado.

- Ações serão tomadas no sentido de corrigir essa recomendação.

",,'~".JJ1!."",
Superintendente em Exercicio
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ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DA FAZeNDA

Ofício n06oo/15 - GSF

Ao Exmo. Sr.

ADAUTO BARBOSA JÚNIOR

CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Assunto: Parecer Prévio das Contas Anuais do Governador de 2014.

•

,.

Senhor Secretário,

Em análise do Parecer Prévio das Contas Anuais do Governador

do exercício de 2014 disponível no site do Tribunal de Contas do Estado de Goiás-

TCE, especialmente quanto ás ressalvas e recomendações expedidas por aquela

Corte de Contas constantes do referido parecer prévio do Poder Executivo,

solicítamos que esta Controladoria Geral do Estado - CGE acione os diversos órgãos

abaixo para que tomem conhecimento das recomendações exaradas no parecer, bem

como informem as medidas a serem adotadas a fim de atendê-Ias ou apontem as

justificativas, se for o caso, da impossibilidade de atendimento das mesmas.

Segue abaixo a transcrição dos ~ens 2,8,11,12,15,16,17,18,

19, 20, 22 e 23 que fogem da alçada de competência da SEFAZ, e que sugerimos

seja solicitado os devidos esclarecimentos~ustificativas dos órgãos competentes, e

após enviadas à esta Pasta a fim de elaborar resposta àquela Corte de Contas.

Competência da Secretaria de Gestão e Planejamento - SEGPLAN:

2) 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;

8) Promover concurso público e 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 ~

Gabinete da Seaetária de Estado da Fazenda
Av Vereador Jose Monteiro, nO. 2233, Setor Negrao de Uma CEP: 74.650-300 _ Goiênia _ Goiás

T••••GDIl,õECOPfllTE
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demonstrativos contábeis e contribuir para uma melhor análise da gestão das contas

governamentais;

20) Acompanhar e garantir que os valores empenhados, pagos e transferidos para

aumento de capital das empresas estatais estaduais sejam integralizados

tempestivamente;

22) Acelerar a adoção e implantação de um sistema de controle de custos, em

atendimento ao disposto no ~ 3°do artigo 50 da LRF;

23) Conformar a Defensoria Pública do Estado de Goiás aos dnames da Constnuição

Federal.

Competência da Goiás Previdência - GOIASPREV:

11) Escriturar o déficn atuarial do Estado em sua contabilidade de maneira a

evidenciar o montante dessa obrigação previdenciária no Balanço Geral do Estado;

12) Demonstrar o equacionamento do déficit atuarial por meio dos fluxos das receitas

e despesas do Plano Financeiro e do Plano Previdenciário, evidenciando os impactos

nos limites de gastos impostos pela LRF, conforme determina o ~ 5°, do artigo 20, da

Portaria MPS nO403/2008;

Competência da Procuradoria Geral do Estado - PGE:

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

modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas

que declararam inconstitucionais dispositivos que instituíram regras gerais para o

pagamento dos precatórios e criaram o regime especial de pagamento adotado pelo

Estado de Goiás;

Competência dessa Controladoria Geral do Estado - CGE:

Gabinete da 8eae111rla de Estado da Fazenda
Av Vereador José Monteiro, nO. 2233, Setor Negrlo de Uma CEP: 74.650-300 _ Goiânia _ Goiás

l'AGOIGECOPISTE
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15) Disponibilizar, no portal da transparência, todos os dados do Documento Único da

Execução Orçamentária e Financeira - DUEOF, especialmente seu histórico; os

dados sobre os imóveis do Estado de Goiás; os Indices econômicos do Estado; o

acompanhamento da receita em tempo real; os beneficios fiscais e econômicos por

tipo de setor; e os beneficios assistenciais concedidos diretamente ou indiretamente,

cujos recursos são oriundos do Tesouro Estadual;

16) Ampliar a possibilidade de elaboração dos relatórios no Portal da Transparência

([ aos demais softwares navegadores de intemet, visto que atualmente tais relatórios

apenas são gerados por meio do "Mozilla Firefox";

17) Inserir no portal http://ostransparencia.saude.go.gov.br as infonnaçôes referentes

aos empregados admitidos, demitidos, salários auferidos pelos diretores e

funcionários, beneficios concedidos, relatórios dos repasses recebidos e dos recursos

gastos e eventuais devoluÇÔes de recursos financeiros ao Estado de Goiás quando

não aplicados pela Organização Social;

19) Elaborar relatório de gestão a ser encaminhado juntamente com as Contas do

Govemador, abrangendo todas as empresas em que o Estado de Goiás figura como

sócio majoritário ou não, infonnando os recursos despendidos e recebidos pelo

Estado por meio das mencionadas sociedades, os seus respectivos balanços anuais

e o desempenho das entidades nos referidos exercícios;

Assim, solicitamos providencías desse órgão para o pronto
atendimento dessas recomendações.

Atenciosamente,

~u,A~
ANA CARLA ABRÃO COSTA

Secretária da Fazenda do Estado de Goiás

Gabinete da secretária de Estado da Fazenda
Av Vereador José Monteiro, nO. 2233, setor Negrão de Uma CEP: 74.65D-300 _ Goiânia _ Goiás

TAGOIGECOP/STE
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ESTADO DE GOIÁS
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

GABINETE

Oficio n" 1.965/2015-CGElGAB.

Goiânia. '2.~ de setembro de 20]5.

A Exma. Sra.

RAQUEL FIGUEIREDO ALESSANDRJ TEIXEIRA

Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto; Reiteração Of. n" 1.437/2015-CGE/GAB de 151712015

Senhora Secretária,

Esta Controladoria-Geral do Estado (CGE), por meio do Oficio n" 1.437/2015-

CGE/GAB, de 15 de julho de 201 S, cópia anexa, encaminhou a V. Exa. cópia do Parecer

Prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) sobre as Contas do

Governador relativas ao Exercício de 2014.

2. Nesse expedieme, alertamos que o TCE evidenciou no referido Parecer. dentre

outras ocorrências, a aplicação a menor em programas e projetos culturais no Exercício de

2014, não atendendo o que a Lei Estadual nO 15.63]/2006 estabelece.

3. Naquela ocasião, esta CGE ressaltou a recomendação expedida pelo TCE que

compete a essa Secretaria, transcrita a seguir, e solicitou a adoção de providências com vistas

a seu atendimento:

Recomendações:

[... 1

5) Recompor, em 2015. o montante não aplicado em programas e
projetos culturais no exercicio de 2014, em atendimento à Lei Estadual
n° 15.633/2006;

4. No aludido oficio, esta CGE também requisitou de V. Exa. informações sobre

elaine/apd/cge.

~~----_Ij



as medidas que seriam tornadas para o cumprimento dessa prescrição daquela Egrégia Corte

de Contas.

5. Considerando que até a presente data não houve resposta por parte dessa

Secretaria, reiteramos as solicitações expressas no mencionado oficio, para que sejam

envidados todos os esforços para atender à recomendação do TCE de responsabilidade dessa

Secretaria e, ainda, que V. Exa. infonne a esta CGE, no prazo de 15(quinze) dias úteis

contados do recebimento deste, os procedimentos que estão sendo realizados nesse sentido.

Por fim, alertamos novamente que o não atendimento das recomendações

expedidas pelo TCE poderá ensejar ressalvas ou mesmo irregularidades nas Contas Anuais do

Governador.

Atenciosamente,

~ da SiIYiIGó~
Sllb-Cl:e!l da CDIl1:ttadOrJalcert. do Eslal!o

~~1f)l7j2[)"-C~

Secretário

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 n" 400 - Palá,io Pedro loudovi,o Teixeir", 3" ilJIdar, Sctor Sul

CEP: 74015-91)8 - Goiânia. - Goiás - Fone: (Oxx62)3201-3362

~
----------------------------------------
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ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
GABINETE

Oficio n' 1.967120I5-CGElGAB.

Goiânia, 1Jl, de setembro de 2015.

Ao Exmo. Sr.

THIAGO MELLO PEIXOTO DA SILVEIRA

Secretário de Estado de Gestão e Planejamento

74.000.000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Reiteraçao Of. n' 1.439120I5-CGElGAB de 151712015

Senhor Secretário,

Esta Controladona-Geral do Estado (CGE), por meio dn Oficio n' 1.43912015-

CGE/GAB, de 15 de julho de 2015, cópia anexa, encaminhou a V. Exa. cópia do Parecer

Prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás (ICE) sobre as Contas do

Governador relativas ao Exercício de 2014.

2. Nesse expediente, esta Controladoria-Geral do Estado (CGE) ressaltou as

recomendações a serem adotadas pelo Governo do Estado de Goiás expedidas pelo TCE no

referido Parecer, evidenciando aquelas de competência dessa Secretaria, transcritas a seguir, e

solicitando a adoção de providências com vistas a seu atendimento:

Recomendações:

-4) Inventariar fodes os bens móveis e imóveis do Estado, lendo em

2) Aperfeiçoar a metOdOlogia de cálculo da previsão do recello e
fixação da despesa, o fim de evitar distorçôes relevantes enlre os
valores orçado! e executodm;

1) Adequar o planejamento e a execuç(")o orçamentório e financeiro

do Estado de modo que o projeto do lei Orçamenl6rio paa o
exercício de 2016 jó contemple a segregação das (eceitas e dos
despesas por fonte de recursos,em cumprimento ao inciso I do artigo
50da lRf;

<
j0(i0!f--~

_rP'D\ &,. ,,\. [...1
~l::V"'"l.c. .ç;i>(':;,o~

r- '"9, ~;;ó\()J
" _""0 \\1

1::10.\6"

"
Controladoria-Gernl do Estado, Rua 82rf' 400 - Palácio Pedro Ludovioo Teixeira.-3" andar. 5etorSul

CEP: 74015-908 - Goiártia _ Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5362
. ,



3.

visto a necessidade de reconhecimento, mensuroçào e evidenciação

desses bens de acordo com os regras e prazos dO Manual de

Contobilidade Aplicada ao setor Público;

{...{

7) Concluir o Implantação do Sistema de Contabilidade Geral do

Estado e sua integração com os demais sislemos corporolivos do
Estado;

8] Promover concurso público e assegurar o permanência de

contabilistas nos diversas órgãos elou entidades do Estado, por meia

de um plano de carreira que valorize tais profissionais. visando garantir
a fidedignidade dos registros e demonstrativos contábeis e contribuir

para uma melhor onóflse da ges1ão das contas governamentais;

9) Garantir treinamentos e a1ualizaçõo constan!es aos profissionais da

órea contábil, tendo em vista o novo padrõo da Contabilidade
Aplicada ao Setor Público no Brasil;

10)Promover a integração dos demais pOderes e órgõos ao Grupo de
Procedimentos Contábeis de Goiós GTCONT;

(..{

13)Aprimorar o cálculo dos metas previstos no anexo de metas fiscais

de modo o atender as exigências da tRF. que são perenes, e não os
do Programa de Ajusle Fiscal.que são temporórias;

[...{

20) Acompanhar e garantir que os valores empenhados. pagos e

transferidos poro aumento de capital das empresas estotais estaduais
:;.ejamintegralizados tempestivamente;

[ ..]

22) Acelerar a adoção e implontação de um sistema de conlrole de

custos, em a1endimento ao disposto no S 3°do artigo 50 da LRF;

23) Conformar a Defensoria Publico do Estado de Goi6s aos ditames
do Constituição Federal.

No aludido oficio. esta CGE também requisitou de V. Exa. informações sobre

as medidas que seriam tomadas para o cumprimento das prescrições daquela Egrégia Corte de

Contas.

4. Considerando que até a presente data não houve resposta por parte dessa

Secretaria, reiteramos as solicitações expressas no mencionado oficio, para que sejam

envidados todos os esforços para atender às recomendações do TCE de responsabilidade

dessa Secretaria e, ainda, que V. Exa. informe a esta CGE, DO prazo de 15(quinze) dias úteis

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82n&'K(l- Pah\cio Pedro Ludoviro Teixeira, 3"

CEP: 74015-9!J8 - Goiâ"ia - Gol.1s - Fom~: (0u62J 3201-5
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contados do r«ebimento deste, os procedimentos que estão sendo realizados nesse sentido.

Por fim, alertamos novamente que o não atendimento das recomendações

expedidas pelo TCE poderá ensejar ressalvas ou mesmo irregularidades nas Contas Anuais do

Governador.

Atenciosamente,

Secr .o de Estado-Chefe

~
SUb-Mda~rt'BdilFl3Ge'aloo Em.il

P01l2fIô /,I ClJl'QO;(. CGE

ContI"oladoria-Geral do Estado, Rua 82 nO 4Ol1-PaIkio Pedro Ludovico Teixeira, 30 andar,5ctoJ Sul

CEP: 74015-9íIl- GoJania - Goiás - Fale: (Oxx62) 3201-5362
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ESTADO DE GOII}S

CONTROLADORIA.GERAL DO ESTADO

GABINETEI

Ofibio n' 1.9661201S-CGE/GAB.,
Goiânia, e,,"i de setembro de 20)5.

I

I

Ao IExmo. Sr.
I

LEONARDO MOURA VILELA

See1retário de Estado da Saúde,
74.000-000 Goiânia - Goiás.

I
Assunto: Reiteração Of. n' 1.438/201S-CGE/GAB de ISnt20lS

I
Senhor Secretário,

Esta Controladoria.Geral do Estado (CG l, por meio do Oficio n' 1.43812015-

CdVGAB, de IS de J'ulho de 2015, cópia anexa, endaminhou a V. Exa cópia do Parecer' I .
Pré!,;o emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) sobre as Contas do

GoJemador relativas ao Exercício de 2014. I

2. I Nesse expediente, alertamos que o TCE Ldenciou no referido Parecer, dentre

ou+ ocorrências, a necessidade de aprimoramento 1as informações disponibilizadas nos

portais de transparência quanto aos dados relativos às Otganizações Sociais.

3. : Naquela ocasião, esta CGE ressaltou a lomendação expedida pelo TCE que

co~pete a essa Secretaria, transcrita a seguir, e solicito~ a adoção de providências com vistas
,

a ser atendimento:
Recomendações:

I...J

, K,"'o ••

I

, ,,,,.-\/,,,,/.<" '/~" 17) Inserir no por1a! hHp:/Iostronsparencio.soude.go.gov,br as
\,J "" informações referen1esaos empregados admitidos, demitidos, salários

d~J./";-{..','é" -" ~~ auferidos pelos diretores e funCionários, beneffcios concedidos .
. ,,,':,;.v-"" \\~~ ....•.." .-",.~', relatórios dos repasses recebidos e dos recursos gostos e evenfuois

,,;:,}':i''''' I \\){..,--'\i'{"1\1-<'",.;,)~._"'- devoluções de recursosfina~ceiros 00 Estado de Goi6s quando nôo

\~~~~ '- :";1' ~'=j~,-;;;,;~~~:/[:" ap~codos pela Orgonizaç60 Social;

"'J~ / 'C' I"'rJ?"':Y'.,., !1"~':,-,.~,

<O""'r,'.'-, - Controladoria-GeraJ do Estado, Rua 82 ti" 400 - Palácio pedrO tlldovico Telxeira,.3° andar, Setor 5

CEP; 74-015-908- GoiArja - ~s- fone: (Ox:.:62)32tn-5362

elainc/llpd/cge.



4. No aludido ofici1o, esta CGE também requisitou de V. Exa. infonn~ções sobre

as medidas que seriam tornadas para o cumprimento da prescrição daquela Egrégi~ Corte de

Contas. I

,

5. Considerando que até a presente data não houve resposta por parte dessa, ,,
Secretaria, reiteramos as soHdtações expressas no mencionado oficio, para que sejam

envidados todos os esforços p~ atender à recomendação do TCE de responsabilidade dessa,
I •

Secretaria e, ainda, que V. Exa, informe a esta CGE, no prazo de lS(quinze) Idias úteis

contados do recebimento des~e, os procedimentos que estão sendo realizados nesse sentido.

I
Por fim, alertamos novamente que o não atendimento das recomendações

I '
expedidas pelo TCE poderá ensejar ressalvas ou mesmo irregularidades nas Contas Anuais do

Governador.

Atenciosamente! ,
I
I

OSAJÚNIOR

de Estado-Chefe _daSil¥aG~
SIbCle~(lt~lllIla~GeJ!oj~~~~

Pl\IIana 1I!00112O~ • CGE,

Controladorlll.-Geral do Btado, Rua.S2 nV 400 - PaláOo Pedro Ludovico Tei;(eira, 3" mdar, Setor Sul
CEP: 74Ot5-<;m - Goiânia - Goiás - FOlW: (OXJ:62) 3201-5362



OFÍCIO N' 1:279C /2015/SUEX/SEDUCE 

Goiânia, CS de (24in:91) de 2015. 

Ao Exmo. Sr. 

Adauto Barbosa Júnior 

Secretário de Estado-Chefe 

Controladoria-Geral do Estado 

Goiânia-GO 

Assunto: Informação 

Senhor Secretário, 

Em atenção ao Ofício n° 1965/2015 — CGE/GAB, de 28 de setembro de 

2015, alusivo à reiteração do Ofício n° 1.437/2015-CGE/GAB, de 15 de julho de 2015, 

informamos a Vossa Excelência que esta Secretaria de Estado de Educação, Cultura e 

Esporte/SEDUCE está adotando as providências necessárias, a fim de atender â recomendação 

do Tribunal de Contas do Estado de Goiás e, também, aguarda a resposta da consulta 

realizada pela Secretaria de Estado da Fazenda, referente à metodologia de cálculo para a 

apuração da Receita que constitui a base de cálculo da referida vinculação. 

Atenciosamente, 

Ivo C ar Vilela 
Superintende te Executivo 



	

á a 



•_sus.1
Oficio n' 3766/2015-GAB/SES-GO

SECRETARIA
DE ESTADO DA SAÚDE

GOVERNO DE

GOIÁS

Goiânia,5 de Outubro de 2015.

Ao Excelentíssimo Senhor

ADAUTO BARBOSA JúNIOR

Secretário de Estado-chefe Controladoria-Geral do Estado

Rua 82, nO 400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul

Cep: 74015-908 - GoiânialGO

Assunto: Ref.: Oficio nO 1.966/201S-CGE - o qual reitera o Oficio nO 1438/2015-CGE

recomendações TCE.

Senhor Secretário

Em atenção ao Oficio na 1.96612015-CGE/GAB, O qual reitera o Oficio nO 1.438/2015-

CGElGAB, referente ao Parecer Prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás

(TCE) sobre as Contas do Governador relativas ao exercício de 2014, informamos a Vossa

Senhoria que esta Pasta encaminhou o Oficio nO 3473/2015-SCAGES/SES-GO, protocolado

nesta COE em 18/09/2015, manifestando sobre o pleito e visando cumprimento da

recomendação do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de Goiás, conforme documentação

anexa.

Ressaltamos que esta Secretaria disponibiliza no portal:

http://ostransparencia.saude.go.gov.br, campo unidade desejada - link transparência, uma

conexão direta com o site de todas as Organizações Sociais, assim como torna público

gradativamente no site http://www.saude.go.gov.br. acesso à informação/ campo folha de

pagamento/SES, dados dos servidores (ativos, pensionistas, aposentados, quantitativo de

cargos, consulta sobre processos, bem como o quadro de servidores e funcionários das OSS) e

seus respectivos salários, conforme recomendação nO17 do TCE.

17)Inserir no portal http://ostransparencia.saude.go.gov.br as

informações referentes aos empregados admitidos, demitidos,

salários auferidos pelos diretores e funcionários, beneficios

concedidos, relatórios dos repasses recebidos e dos recursos

gastos e eventuais devoluções de recursos financeiros ao

Estado de Goiás quando não aplicados pela Organização

Social;

Certos de termos atendido Vossa Solicitação, desde já agradecemos.

Atenciosamente,

LEONARDO MO

Secretário de Estado da Saúd

Secretaria de Estado da Saúde - \VViW.saude.go.gov.br

Rua SClno 299 -Parque Santa Cruz - CEP 74.860-270- Goiânia - GO

scages IGAB/Docflowcas

http://ostransparencia.saude.go.gov.br,
http://www.saude.go.gov.br.
http://ostransparencia.saude.go.gov.br
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Slslema
Unico.- SECRETARIA

DE ESTADO DA SAÚDE

GOVERNO DE

GOIÁS

Memorando n' 2073/2015-SCAGES/SES-GO
Goiânia, 2 de Ontubro de 2015.

De: SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE AVALIAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS
UNIDADES DE SAúDE

Para: GABINETE DO SENHOR SECRETÁRIO DE ESTADO DA SAÚDE - SES/GO

Assunto: ref. ao OF.1966!l5-CGElGAB o qual reitera o Oficio n' 1438/2015-CGE.

Senhor Chefe de Gabinete,

Encaminhamos a Vossa Senhoria minuta de Oficio para ser encaminhado à

CGE em referência ao Oficio nO 1.966/2015-CGE/GAB da Controladoria-Geral do Estado, o

qual reitera o Oficio nO 1.438/2015-CGE. referente à disponibilização das informações no

portal http://ostransparencia.saude.go.gov.br, considerando que esta Pasta já encaminhou o

Oficio n' 3473/2015-SCAGES/SES-GO recebido pela CGE em 18/09/2015, conforme

documento anexo.

Atenciosamente,

~/J
MARlA CHRISTlNA DE AZEREDO COSTA REIS

Superintendente de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde

SECRETARIA DE ESTADO DA SAúDE- www.saude.go.gov.br
Rua SC-l n° 299 - Parque Santa Cruz - Cep: 74.860-270 - Goiânia ~Goiás

DUS/ SCAGES /Docflow

I

http://ostransparencia.saude.go.gov.br,
http://www.saude.go.gov.br
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ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA.GERAL DO ESTADO
GABINETE

Oficio nO 1.96612015-COElOAB.

Goiânia, '1.1i de setembro de 2015,

Senhor Secretário,

Assunto: Reiteração Df. nO1.438/2015-CGElGAB de 151712015

Esta Controladoria-Gcral do Estado (CGE), por meio do Oficio n° 1.43812015-

CGE/GAD, de 15 de julbo de 2015. cópia anexa, encaminhou a V. Exa. cópia do Parecer

Prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) sobre as Contas do

Governador relativas ao Exercicio de 2014.

Ao Exmo. Sr.

LEONARDO MOURA VILELA

Secretário de Estado da SaJide

74.000-000 Goiânia - ODiá,.

Ua9SJ-I'S"
61!1/ffI /as

I
i

!
I

I

2. Nesse expediente, alertamos que o TCE evidenciou no referido Parecer, dentre

outras ocorrências, a necessidade de aprimoramento das infonnações disponibilizadas nos

portais de transparência qll8J1tO aos dados relativos às Organizações Sociais.

3. Naquela ocasião, esta COE ressaltou a recomendação expedida pelo TCE que

compete a essa Secretaria, transcrita a seguir, e solicitou a adoção de providências com vistas

a seu atendimento:

Rocomendações:

1... 1

17) Irnerir no portal htfp:/lostransparencio.saude.go.gov.br as
informações refe{Qnfes 005 empregados admitidos, demifidos. salório;
auferidos pejos diretores e funcionórlos, beneficios concBdldos,
relatórios dos reposses recebidos e dos recursos gasfos e eventuais
devoluções de recursos financeiros ao Estado de Goiós quando não
opncados pela Organização Social;

Ct:lntroladoria-Geral do Estado, RUll82 nO 400 - falAdo Pedro Ludavico Teb:eita, ,3611r'ldllI,Setot SI
CEP: 74015-908 - GolMia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201..5362

cl!Úne/apdjçgc.



4. No aludido oficio, esta COE também requisitou de V. Exa. infonnações sobre

as medida..;; que seriam tomadas para o cumprimento da prescrição daquela' Egrégia Corte de

Contas,

5, Considerando que até a presente da.ta nao houve resposta por parte dessa

Secretaria, reiteramos as solicitações expressas no mencionado oficio, para que sejam

envidados todos os esforços para atender à recomendação do TCE de responsabilidade dessa

Secretaria C" ainda, que V, Exa informe a esta COE, no prv..o de 15(quinze) dias úteis

contados do recebimento deste, os procedimentos que estão sendo realizados nesse sentido.

Por fim, alertamos novamente que o não atendimento das recomendaçõcs

expedidas pelo TCE poderá ensejar ressalvas ou mesmo irregularidades nas Conta<; Anuais do

Governador,

Atenciosamente,

OSA JúNIOR

de Estado-Chefe hIdr6 tla 5llv3C~
&JI..CIdd;I CM::tI6:Q G(Qj~ ~~

~ li! 00ll!I1'•• C(i

Contrutadol'ia-GcrnI do Estado, RUil!12 n.4OD~Palácio Pedro Ludovioo Tdxeira, 3~IlndnT, Setor Sul

CEP: 74015-908 - r...,i~rúll- Goiás - rOl\('", (Oxx62) 3201-5.,162



•IIpSUS SECRETARiA
DE ESTADO DA SAODE

GOVERNO DE

GOIÁS

Oficio n' 347312015-SCAGESISES-GO

Goiânia,18 de Setembro de 2015.

Ao Excelentíssimo Senhor
ADAUTO BARBOSA JúNIOR
Secretário de Estado-chefe
Controladoria-Geral do Estado
Rua 82, n" 400, Palãcio Pedro LudoVÍco Teixeira, 3° andac, Setor Sul
Cep: 74015-908 - Goiãnia/GO

b~~

Assunto: ref. OficIon\J~~2~1~~1 recomendações TCE

Senhor Secretário,

I. Em atenção ao Oficio n,d~ o qual solicita o envio de
medidas que estão sendo adotadas para o cumprimento das recomendações do Tribunal de
Contas do Estado de Goiás, referente 00 Relatório sobre as Contas do Governador do Estado de
Goiás - exercicio 2014, infonnamos a V.Sa. que as infonnações elencadas no item 17, conforme
descrição abaixo, estão sendo disponibilizadas desde o dia 15/09/20)5, no portal
http://ostransparenciasaude.go.gov.br. visando cumprimento da recomendação do Egrédio
Tribunal de Contas do ES'".ado de Goiás e Controladoria Geral do Estado.

17) Inserir no portal http://ostransparencia.saude.go.gov.br as

in/onnaçâes referentes aos empregados admüidos, demitidos, salários

auferidos pelos diretores e fUncionários, beneficios concedidos,

relatórios dos repasses recebidos e dos recursos gastos e eventuais

devoluções de recursos financeiros ao Estado de Goiás quando não

apliCtJdospela Organização Social;

2. Elucidamos,que ao acessaro portalhttp://ostransparenciasaude.go.gov.br,deve~
se selecionar a unidade desejada e clicar no link transparência, onde será direcionado para o site
da respectiva Organização Social.

Atenciosamente,

LEONARDO MO
retário de Estado da Saúde

Secretaria de Estado da Saúde - www.saude.go.gov.br
Rua SClnft 299 - Parque Santa Cruz - CEP 74.860-270 - Goiânia -GO

FDFSCAGESlDocflow

http://ostransparenciasaude.go.gov.br.
http://ostransparencia.saude.go.gov.br
http://ostransparenciasaude.go.gov.br,
http://www.saude.go.gov.br


ESTADO DE GOIÁS
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

GABINETE

Ofício n' 2.317120 15-CGE/GAB.

Goiânia, <o de novembro de 2015.

Ao Exmo. Sr.

TI-lIAGO MELLO PEIXOTO DA SILVEIRA

Secretário de Estado de Gestão e Planejamento

74.000.000 Goiãnia - Goiás.

Assunto: Reiteração Of. n' 1.439/2015-CGElGAB de 15/7/2015, n' 1.84812015.CGE/GAB

de 14/9/2015 e o' 1.967/2015-CGE/GAB de 28/9/2015

Senhor Seçrctário,

Esta Cootroladoria-Geral do Estado (CGE), por meio do Ofício n' 1.439/2015.

CGElGAB, de 15 de julho de 2015, cópia anexa, encaminhou a V. Exa. cópia do Parecer

Prévio emitido pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) sobre as Contas do

Governador relativas ao Exercício de 2014.

2. Nesse expediente, ressaltamos as recomendações a serem adotadas pelo

Governo do Estado de Goiás expedidas pelo TCE no referido Parecer, evidenciando aquelas

de competência dessa Secretaria e solicitando a adoção de providências com vistas a seu

atendimento.

3. No aludido oficio, esta CGE também requisitou de V. Exa. informações sobre

as medidas que seriam tomadas para o cumprimento das prescrições daquela Egrégia Corte de

Contas.

4, Esta CGE reiterou as SOlicitações expressas nesse expediente, por meio do

Oficio nO 1.967/201 S-CGE/GAB. de 28 de setembro de 1015, cópia anexa, requerendo que V.

Exa. prestasse as infonnações requisiladas acerca do tema em questão.

Contro.l<l~(l~~À." Estado, Ruatl2rf 400- P"Lido Pedro LudovicoTeixdra,3" ;lndM,Setor5ul......-
ên' da SecretariaGeiBl.. ,!:ou•."'etp: 74ffi5-9OI>- Goj~rúa - Goiás - Fone: (O_~~62:)32:01-5362

Oor ClaRECEBI O ORIGINAL ~~. ~~.h ",;n'/,pdjcl<'

~.;;;I..S.-HORAS~

~



5. Lembramos, ainda, que esta COE também enviou a essa Secretaria de Estado

de Gestão e Planejamento o Oficio n" 1.848/2015.CGE/GAB, de 14 de setembro de 2015,

cópia anexa, notificando V. Exa. sobre a análise do TCE sobre a execução orçamentária e

financeira demonstrada nos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária (RREO)

referentes aos 1'\ 2° e 3" Bimestres do corrente ano, destacando as ressalvas e recomendações

apresentadas por aquele Tribunal no Oficio n" 33-GCEF/2015, de 31/0812015. Ademais.

reforçamos a necessidade de que essa Secretaria atendesse tanto essas recomendações quanto

aquelas constantes no mencionado Parecer Prévio, atem de requisitar que fossem

encaminhadas a esta CGE as medidas adotadas em atenção às recomendações do TCE e para

melhoria na gestão orçamentária e financeira.

6. Considerando que até o momento não houve resposta por parte dessa Secretaria

a nenhuma das correspondências oficiais citadas, reiteramos mais uma vez a solicitação para

que sejam envidados todos os esforços para atender as recomendações do TCE de

responsabilidade dessa Secretaria e, ainda, que V. Exa. infonne a esta CGE: DO prazo de

15(quinze) dias úteis contados do recebimento deste, os procedimentos que estão sendo

realizados nesse sentido.

Por fim, insistimos em alertar que o não atendimento das recomendaçõe.s

expedidas pelo ICE poderá ensejar ressalvas ou mesmo irregularidades nas Contas Anuais do

Governador.

Atenciosamente,

Secret

aSA!

de Estado-Chefe
~

k,dré da SiM! Góes
SIb-CIlei!Ifa~Gel1loo Emd::J

FGtl3ria FJt007G014. CQ;

Controladoria-Gerol do Estado. Rlla 62 .," 400 - P"láct('lPc.ir(l Ludovico Tel~dia. 3"amfur. Setor Sul
CEP: 7401S-~ - C('Iiânia- GoiM - Fone: (OlP'62) 32016..%2, ",.': .
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•ICSTAI>O J}E GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DF. Gr.STÃO EPLANEJAMEi"<"'TO

GABINETE

Oficio nO.256 6 12015

Goiânia, Jl de novembro de 2015.

Ao Exmo. Senhor
ADAUTO BARBOSA JlJNIOR
Controladoria-Geral do Estado
GOIANIA-GO

Assunto: Oficio n" 2.317/2015-CGE/GAB de 06/11/2015

Senhor Secretário-Chefe,

Em atenção à solicitação contida na correspondência supracitada, a
qual reitera providências constantes dos Oficios números 1.43912015, 1.848/2015 e
1.967/2015, os quais tratam de recomendações a serem adotadas e também de
requisição de informações sobre medidas necessárias ao cumprimento das
prescrições constantes do Parecer Prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas
do Estado sobre as Contas do Governador, relativas ao Exercício de 2014,
prestamos a seguir esclarecimentos quanto aos itens que abordam assuntos da
competência e atribuições desta Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento.

Com relação às Recomendações I, 2 e 20, segue em anexo cópias dos
Memorandos nOs.025/2015 e 026/2015, por meio dos quais a Superintendência de
Orçamento e Despesa infonna quais as medidas foram adotadas visando atender as
recomendações apresentadas.

Em referência a Recomendação nO 4, de inventariar todos os bcns
móveis e imóveis do Estado, infonnamos que a Superintendência de Património,
como já é do conhecimento dessa Controladoria, já vem adotando todas medidas
necessárias para a elaboração c atualização dos inventários de bens móveis e
imóveis, juntamente com a Superintendência Central de Tecnologia da Informação.

No sentido de atender a Recomendação n° 8, no que tange a
promoção de concurso público para contabilistas nos diversos órgãos e/ou
entidades do Estado, cabe-nos esclarecer que a Superintendência da Escola de
Governo só atua para realização de certames desta natureza se houver uma
demanda oficialmente solicitada pelos órgãos/entidades da administração pública
estadual, pois tal iniciativa não é da sua competência. \t\

G.bJnele do Secretário/Gerência da Secrclaria Geral
P:!IJic,o P,d", 1""'''''''' Te",;" _Ruo &lo n" 400 .7" ""ó'" . Selo< Sul. ,,,n.' ("2)3201-,780

74015_90i_G(JIÁNI~-<JO DIlC



F.STADO DE GoIÁs
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

GABIl"<"ETE

Atendendo a Recomendação o" 9, quanto à promoção de treinamento
adequado visando garantir as necessidades de atualização dos profissionais da área
contàbil, informamos que cursos de tal natureza já são objeto de formataçào no
âmbito da Superintendência da Escola de Governo, com previsào de inicio no 1"
trimestre do próximo exercício, os quais serão disponibilizados na relação dos
Cursos a serem ofertados pela Escola de Governo Henrique Santi11o.

Colocando esta Secretaria ao inteiro dispor para quaisquer outros
esclarecimentos julgados necessários, valemos da oportunidade para reiterar-lhe
protestos de elevado apreço e distinguida consideração.

I I
THIAGO PEIXOTO

Secretário de Gestão e Planejamento

GabinOlc do SecretáriolGerência da Secretaria Geral
",Il,io Pedro luoovicu Tei"" •• Rua 81. " 400 _)" ,""lilT. Setor Sul. Fone' (62) .12~1_\7iO

7;101,"'08.GOIÀNIA_("'{) DAe



t
ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E DESPESA

Memorando n°, ~ /2015

Goiânía,cA de novembro de 2015.

Da: Superintendência de Orçamento e Despesa

Para: Gabinete do Secretário da SEGPLAN

Assunto: Reiteração Of nO 1,439/2015-CGEIGAB de 1517f2015,

Senhor Secretario,

Tendo em vista o Ofício nO 1.967/2015-CGE-GAB, de 28 de

setembro de 2015 (em anexo), abordaremos o item de competência desta

Superintendência de Orçamento e Despesa

Os demais pontos deverão ser esclarecidos pela Secretaria de

Estado da Fazenda e pelas demais unidades desta Secretaria de Estado de

Gestão e Planejamento, segundo suas respectivas competências.

Para atender a Recomendação de número 1 (um), foram realizados:

, Estudo detalhado no inicio do exercfcio referente a distribuição

(atocaçião no Sistema de Administração Financeira do Tesouro)

das cotas financeiras de cada órgão, readequando a cota ao

orçamento do corrente ano e correspondente disponibilidade

financeira;

•• AdequaçãofCompatibilidade da LOA - Lei Orçamentária Anual de

2016 com a disponibilidade financeira, restringindo a liberação de

despesas sem correspondente lastro financeiro, buscando a

implementação de um Orçamento Realista:



t
ESTADO DE GOlAS

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

SUPERINTEND~NCIA DE ORÇAMENTO E DESPESA

•.. Criação do Grupo de Trabalho Emergencial de modo a propor

medidas perenes de melhorias para a Execução Orçamentária e

Financeira do Estado de Goiás, o que tem sido promovido por meio

de Decretos e Projetos de Leis, que qualificam o gasto e restringem

a liberação de despesas que aumentam o desequilíbrio

orçamentário e financeiro, tais como o Decreto nO 8,320/2015,

Decreto nO 8,30612015, Decreto nO 8.307/2015, do Projeto de Lei

que cria a Conta Única do Estado de Goiás e a LRF Estadual.

Atenciosamente,

L IJ
GIL -AMtJ::.L

~_ Súperintenaê~te de Orçamento e Despesa



t
ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E DESPESA

Memorando nO.O.;l.f; /2015

GOiânia,03de novembro de 2015.

Da: Superintendência de Orçamento e Despesa

Para: Gabinete do Secretário da SEGPLAN

Assunto: Encaminha Df. nO 033-GCEFf2015 de 31/8/2015.

Senhor Secretário,

Tendo em vista o Oficio nO 1.848/2015-CGE-GAB, de 14 de

setembro de 2015, informamos que o assunto já foi respondido por esta

Superintendência de Orçamento e Despesa, conforme Memorando nO 025/2015

de 09 de novembro de 2015 conforme cópia em anexo.

Atenciosamente,



t
ESTADO DE GOlAS

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTAO E PLANEJAMENTO

SUPERINTENDÊNCIA DE ORÇAMENTO E DESPESA

Memorando nO. 025/2015

COPIA

Goiânia,cAde novembro de 2015.

Da: Superintendência de Orçamento e Despesa

Para: Gabinete do Secretário da SEGPLAN

Assunto; Reiteraçao Cf. nO 1.439f2015-CGElGAB de 15f7/2015.

Senhor Secretário,

Tendo em vista o Oficio nO 1.967f2015-CGE-GAB,de 28 de

setembro de 2015 (em anexo), abordaremos o ilem de competência desta

Superintendência de Orçamento e Despesa.

Os demais pontos deverão ser esclarecidos pela Secretaria de

Estado da Fazenda e pelas demais unidades desta Secretaria de Estado de

Gestão e Planejamento, segundo suas respectivas competências.

Para atender a Recomendação de número 1 (um), foram realizados:

)o Estudo detalhado no inicio do exerclcio referente a distribuição

(alocação no Sistema de Administração Financeira do Tesouro)

das cotas financeiras de cada órgao, readequando a cola ao

orçamento do corrente ano e correspondente disponibilidade

financeira;

Adequaçao/Compatibilidade da LOA - Lei Orçamentária Anual de

2016 com a disponibilidade financeira, restringindo a liberação de

despesas sem correspondente lastro financeiro, buscando a

implementaçáo de um Orçamento Realista;

GcrEncia da SecrnW'r ': . -..
O"CEBI" - .,

EM1lliJ~;oliJS I>
Adna\~~
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•ESTADO DE GOJAS

- SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

SUPERINTENDENCIA DE ORÇAMENTO E DESPESA

» Criação do Grupo de Trabalho Emergencial de modo a propor

medidas perenes de melhorias para a Execução Orçamentária e

Financeira do Estado de Goiás, o que tem sido promovido por meio

de Decretos e Projetos de Leis, que qualificam o gasto e restringem

a liberação de despesas que aumentam o desequilíbrio

orçamentário e financeiro, tais como o Decreto nO 8.32012015,

Decreto nO 8.30612015, Decreto n° 8.307/2015, do Projeto de Lei

que cria a Conta Única do Estado de Goiás e a LRF Estadual.

Atenciosamente,

GI

Superintendente de Orçamento e Despesa



ESTADODE GOIÁS
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE CONTROLE INTERNO

Memorando n° 242/2015-SCI Goiânia, 07 de dezembro de 2015.

Da: Superintendência Central de Controle Interno
Para: Superintendência Central de Transparência Pública
Assunto: Informações quanto ao atendimento das recomendações do Tribunal de Contas do Estado
de Goiás

Senhora Superintendente,

Esta Superintendência Central de Controle Interno, por meio do Memorando nO.

150/2015-SCI, de 03 de julho de 2015, cópia anexa, informou V. Sa. 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 2014.

Naquele expediente, destacamos as observações apontadas por aquela Egrégia Corte

de Contas que eram de competência dessa Superintendência e solicitamos a adoção de providências

pertinentes para seu atendimento.

Em resposta, essa Superintendência, no Memorando nO.27/2015, de lO de julho de

2015, expôs as ações que estavam sendo realizadas visando o cumprimento das recomendações do

TCE.

Nesta oportunidade, solicitamos que sejam apresentadas, até dia 05 de fevereiro de

2016, informacões atualizadas sobre as medidas que foram adotadas por essa Superintendência

durante todo o exercício de 2015 em atenção às prescrições do TCE, destacando também os

resultados alcancados nesse sentido.

Ressaltamos que tais informações serão incluídas no Relatório de Prestação de

Contas Anual do Governador referente ao exercício de 2015, o qual será encaminhado ao TCE e à

Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, em atendimento ao artigo 56 da Lei nO16.168, de 1I de

dezembro de 2007 (Lei Orgânica do TCE-GO).

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

informações sejam encaminhadas em meio físico, via Memorando, e também em meio eletrônico,

para o endereço de e-mail: elaine-faos@cge.go.gov.br.

Atenciosamente, ~.. /'

J..,(-vvf~~VL (;£7

STE LAMARIS HUSNI FRANCO
Superintendente

Superintendência Central de Controle Interno, Rua 82 nO 400 - PaI. Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Ala Leste, Setor Sul

CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Dxx62) 3201-5377

Página I de I

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


rlr------~-

ESTADO DE GOIÁS
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

GABINETE

Oficio n' 2.562/20l5-CGE/GAB.

Goiânia, '\ de dezembro de 2015.

Ao Exmo. Sr.

CLEOMAR RlZZO ESSELIN FILHO

Defensor Público-Geral do Estado

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Informações quanto ao atendimento da Recomendações do Tribunal de Contas do

Estado de Goiás

Senhor Defensor Público-Gerai,

A Controladona-Geral do Estado (CGE), por meio do Oficio n' 1.433/2015-

CGE/GAB, de 15 de julho de 2015, cópia anexa, informou V. EX8. sobre as recomendações

expedidas pelo Tnbunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) no Parecer Prévio sobre as

Contas do Governador relativas ao Exercicio de 2014.

2.

Egrégia

Naquele expediente, esta CGE destacou a observação apresentada por aquela

Corte de Contas que era de competência dessa Pasta e solicitou a adoção de

providências pertinentes para seu atendimento.

3. Em resposta. essa Defensoria Pública remeteu a esta COE o Oficio nO

475/20l5-GABlNETE, de 14 de setembro de 2015, demonstrando as ações que estavam

sendo realizadas nesse sentido.

4. Nesta oportunidade, solicitamos que sejam apresentadas a esta CGE, até dia 5

de fevereiro de 2016, infonnaCÕes atualizadas sobre as medidas que foram adotadas durante

todo o Exercício de 20 J 5 por essa unidade em atenção à presc-rição do TCE. destacando

também os resultados alcançados.

-O'¥'\0- \~n\lPladoria-Geral do Estado, Rua 82nO 400- Pillado Pedro l.Ud()viroTei>leira, 3"andar, St>IorSul
.&'.~r:fd '(\O' CEP: 74015-908- Goiinia - GoiáS - Fone: (Oxx62)~201-5362

eçft;'çjI '-;-L\ ~~ o) e-!ainl'japo1jcge.
~ ~~ rrf\ c;;.\!.\c.~
~::i>",., . ro..JV"--:: \~#,'
W'~;". \, f;.-(:.~.::,c
,-- .~vta'f$

~,!>\fI



5. Ressaltamos que tais informações serão incluídas no Relatório de Prestação de

Contas Anual do Governador referente ao Exercicio de 2015, o qual será encaminhado ao

TCE e à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, em atendimento ao artigo 56 da Lei n'"

16.168. de 11 de dezembro de 2007 (Lei Orgânica do TCE-GO).

Para facilitar os trabalhos de consolidação desse Relatório, solicitamos que

essas informações sejam encaminhadas a esta Conlroladoria-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.

Atenciosamente,

JúNIY1

Conrroladoria.Geral do Estado, Rua82 rf 400 - falado Pedro Ludovico Teixeira, ~ andar, Setor Sul

CEP: 74015-908 - Goiânia - Gol&; - Fone: (On62) 3201-5362

mailto:faoS@cge.go.gov.br.


t
ESTADO DE GoIÁs

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

GABINETE

Oficio n° 2.56512015.CGElGAB.

•
•

Goiânia,!'I de dezembro de 20 15.

A Exma. Sra.

MARLENE ALVES DE CARVALHO E VIEIRA

Presidente da Goiás Previdência

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Informações quanto ao atendimento da Recomendações do Tribunal de Contas do

Estado de Goiás

Senhora Presidente,

A Conlroladoria-Geral do Estado (CGE), por meio do Oficio nO 1.436/2015.

CGE/GAB, de 15 de julho de 2015, cópia anexa, infonnou V. Exa. 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 2014.

2. Naquele expediente. esta CGE destacou as observações apresentadas por

aquela Egrégia Corte de Contas que eram de competência dessa entidade e solicitou a adoção

de providências pertinentes para seu atendimento.

3. Em resposta, essa Goiás Previdência remeteu a esta COE o Oficio nO 916/2015-

GAB/GOIASPREV. de 24 de agosto de 2015, expondo suas considerações e justificativas

referentes à matéria em questão.

4. Nesta oportunidade, solicitamos que sejam apresentadas a esta COE, até dia 5

de fevereiro de 2016, informações atualizadas sobre as medidas que foram adotadas durante

todo o Exercício de 2015 por essa unidade em atenção à prescrição do TCE, destacando

também os resultados alcancados.

-Geral do Estado, Ru~ 82 nO 400 _ Paládo Pedro Ludovko Teixeira. 30 andar, Sctor Sul

CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás _ Fone: (0xx62) 32Ul-.5..V,2

elaillf'/apd/cge.

f



•
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5. Ressaltamosque tais informaçõesserão incluídasno Relatório de PrestaçAode

Contas Anual do Governador referente ao Exercício de 2015, o qual será encaminhado ao

TCE e à Assernbleia Legislativa do Estado de Goiás, em atendimento ao artigo 56 da Lei nO

16.168, de 11 de dezembro de 2007 (Lei Orgânica do TCE-GO).

Para facilitar os trabalhos de consolidação desse Relatório, solicitamos que

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

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

faos@cge.go.gov.br.

Atenciosamente,

R

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82n" 400 - Pa1fIdoPedro Llldovico Teixeira, 3" andar, Setor Sul

a?; 74015-908 - GoI.mia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5362

mailto:faos@cge.go.gov.br.
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ESTADO DE GOIÁS
CONTROLADDRIA-GERAL DO ESTADO

GABINETE

Oficio n' 2.563/2015-CGElGAB.

Goiânia, '1 de dezembro de2015.

Ao Exmo. Sr.

ALEXANDRE EDUARDO FELIPE TOCANTINS

Procurador-Geml do Estado

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Informações quanto ao atendimento da Recomendações do Tribunal de Contas do

Estado de Goiás

Senhor Procurador-Geral,

A Conlroladoria-Geral do Estado (CGE), por meio do Oficio n' 1.43512015-

CGElGAB, de 15 de julho de 2015, cópia anexa, informou essa Procuradoria~Geral sobre as

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

Prévio sobre as Contas do Governador relativas ao Exercido de 2014.

2. Naquele expediente, esta CGE 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. Em resposta, essa Procuradoria-Geral remeteu a esta CGE o Oficio na

362/2015-GAB, de 11 de agosto de 2015, demonstrando as ações que estavam sendo

realizadas no que conceme à matéria em questão.

4. Nesta oportunidade, solicitamos que sejam apresentadas a esta CGE, até dia 5

de fevereiro de 2016, informaCÕes atualízadas sobre as medidas que foram adotadas durante

todo o Exercício de 20 l5 por essa unidade em atenção ã prescrição do TCE, destacando

também os resultados alcancados.

<j.n~JS=Geraldo Estado. Rua 82 nO 400 - Falado Pedro Ludol.'iro Teixeira, 3U andar. Setor Sul
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5. Ressaltamos que tais informações serão incluídas no Relatório de Prestação de

Contas Anual do Governador referente ao Exercício de 2015, o qual será encaminhado ao

TCE e à AssembLeia Legislativa do Estado de Goiás, em atendimento ao artigo 56 da Lei nn

16.168, de 11 de dezembro de 2007 (Lei Orgânica do rCE-GO).

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

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

via oficio, e também em meio eletrônico, por CO ou para o endereço de e-mai/: e1aine.

faos@cge.go.gov.br.

Atenciosamente,

Controladona-Gernl do Estado, RlUl82 n~400 _ Pal.jicioPedro Ludovico Teixe;ra. 3° ,mdar, Setor Sul

CEP: 741)15-908_ Goí!nia - Goii\li - FWle: (Oxx62) 3201-5362

mailto:faos@cge.go.gov.br.
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ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
GABINETE

Oficio nO2.559/2015-CGE/GAB.

Goiânia, '" de dezembro de 2015.

A Exma. Sm.

RAQUEL FIGUEIREDO ALESSANDRI TEIXEIRA

Secretária de Estado de Educação, Cu1lum e Espone

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Informações quanto ao atendimento da Recomendações do Tribunal de Contas do

Estado de Goiás

Senhora Secretária,

A Controladoria-Geral do Estado (COE), por meio do Oficio nO 1.437/2015-

CGE/GAB, de 15 de julho de 20]5, cópia anexa, informou V. Exa. sobre as recomendações

expedidas pelo TribunaJ de Contas do Estado de Goiás (TCE) no Parecer Prévio sobre as

Contas do Governador relativas ao Exercido de 20]4.

2. Naquele expediente, esta COE destacou a observação apresentada por aquela

Egrégia Corte de Conias que em de competência dessa Pasta, solicitou a adoção de

providências pertinentes para seu atendimento e também requisitou informações sobre as

medidas que seriam tomadas nesse sentido. Essas solícitações foram reiteradas no Oficio n"

1.96512015-CGE/GAB, de 28 de setembro de 20 15, cópia anexa.

3. Diante disso, essa Secretaria comunicou a esta CGE, mediante o Oficio n"

0790/2015/SUEX/SEDUCE, de 5 de outubro de 20]5, que estava adotando as providências

necessárias para cumprir a recomendação do TCE.

4. Nesta oportunidade, solicitamos que sejam apresentadas a esta CGE, até dia 5

de fevereiro de 2016, informações atualizadas sobre' as medidas que foram adotadas durante

f;."JaQoria-Geral do Estado, Rua 82 nO 400 - Palk!o Pedro Ludo\'ioo Tcixeiril, 3"andar, Setor Sul
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todo o Exercício de 2015 por essa Unidade em atenção à prescrição do TCE, destacando

também os resultados alcançados.

5. Ressaltamos que tais informações serão incluídas no Relatório de Prestação de

Contas Anual do Governador referente ao Exercicio de 2015l o qual será encaminhado ao

TCE e à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, em atendimento ao artigo 56 da Lei nO

16.168, de 11 de dezembro de 2007 (lei Orgânica do TCE-GO).

Para facilitar os trabalhos de consolidação desse Relatório, solicitamos que

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

via oficio, e também em meio eletrônicol por CD ou para o endereço de e-maU: elaine-

faos@cge.go.gov.br.

Atenciosamente,

IOR

(, de Estado-Chefe

A.'ll/ré~aSW3C6e5
S~~ ,tlr •.•••'-•.-'Gi'_"fcl~~_

Pw~ar."wlllUI4 .CGi:

Conrroladoria-Geral do Estado, Rua 82 nO 400 _ Palikio PedI" Ludoviro TeixeiTa,:;" andar, Setor Sul

CEP; 7401[>-900- Goiania - Goiás _ Fone: (0);::<62)3Xll-5362
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ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAl DO ESTADO

GABINETE

Oficio n' 32212016-CGEIGAB.
Goiânia,A de fevereiro de 2016.

A Exma. Sra.

ANACARLAABRÃO COSTA

Secretária de Estado da Fazenda

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Senhora Secretária,

Em complemento ao mencionado nos Oficios nO J .434/20 IS-CGE/GAB, de

15/0712015 e n' 2.56412015-CGElGAB, de 911212015, cópias anexas, ressaltamos que a

recomendação transcrita abaixo, expedida pelo Egrégio Tribunal de Contas do Estado de

Goiás (TCE) no parecer prév~o sobre as Contas do Governador relativas ao Exercício de 2014,

também é de competência dessa Secretaria:

Recomendações

{...I

191 Elaborar relatório de gestão a ser encaminhado juntamente com as
Contas do Governador, abrangendo fodas as empresas em que o Estado de

Goiós figura como sócio majoritário ou não. informando os recursos

despendidos e recebidos pelo Estado por meio dos mencionadas
sociedades. os seus respeclivos balanços anuais e o desempenho das
entidades nos referidos exercicíos;

2. Essa recomendação está fundamentada no item 2.2.1.6.1 Participação no

Capital de Empresas do Relatório sobre as Contas do Governador de 2014, emitido pela

Unidade Técnica do Tribunal de Contas do Estado. disponível no endereço:

https://teenet.tce.go.gov.br/Do\"''llloads/ Arguivos/003621/20 14 ContasOlo20do%20Govcmador

~ • de onde extraímos o trecho reproduzido a seguir (pág. 326):

_~J ntro. 'a-GemI do Estado, Rua8:2.n~400 - PaláctoPedro Ludovioo Tei".cira. 3° andar. Sctor Sul
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Recomendo-se que a Superintendência de Contabilidade da Sefaz

faça anualmente um relatório de gestão abrangendo fodas os

empresas que o Estado de Goiás figura como sócio majorit6rio e que
insira nos conlas do Governador o mencionado relatório, informando

os recursos despendidOs e recebidos pelO Estado de Goiás por meio
das referidas sociedades, os seus respectivos balanços anuais e a

performance do entidade no respectivo exerdcio. Neste exercicio

financeiro, assim como nm anteriores, 05 informações contábeis

prestados pelo Sefoz o este Tribunal de Contas não abrangem um

compêncfo global que especifique com riqueza de detalhes a

mO\limentação patrimonial do Poder ExecutiVo pertinente OOS
Investimentos reanzadas.

3. Diante disso, solicitamos de V. Exa a adoção de providências para o

encaminhamento do aludido relatório juntamente com as Contas Anuais do Governador,

atendendo assim a prescrição daquela Egrégia Corte de Contas.

4. Requeremos, ainda, que sejam apresentadas a esta ConIToladoria-Gera\ do

Estado. até dia 4 de março próximo. informações sobre o andamento da elabora'rão desse

relat6rio lendo em vista o prazo legal para o encaminhamento das Contas do Governador.

Por fim, alertamos que o não atendimento das recomendações expedidas pelo

TCE poderá ensejar ressalvas ou mesmo irregularidades nas Contas Anuais do Governador.

Atenciosamente,

ControlEldoria-Geml do Estado, Rua 82 n~400 - Palácio Pedro Ludnvioo Teixeira, 3~andar. Setor Sul

CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fon~; (Ou;fj2) 3201-5362



t
ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
GABINETE

Oficio n' 2.56412015-CGE/GAB.

Goiânia, '\ de dezembro de 2ülS.

A Exma. Sra.

ANA CARLAABRÃO COSTA

Secretária de Estado da Fazenda

74.000-DOOGoiânia - Goiás.

Assunto: Informações quanto ao atendimento da Recomendações do Tribunal de Contas do

Estado de Goiás

Senhora Secretária,

A Controladoria-Geral do Estado (CGE), por meio do Oficio n' 1.434/2015-

CGElGAB, de 15 de julho de 2015. cópia anexal informou V. Exa. sobre as recomendações

expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás (ICE) no Parecer Prévio sobre as

Contas do Governador relativas ao Exercício de 2014.

2. Naquele expediente, esta COE 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. Em resposta, essa Secretaria remeteu a esta CGE o Oficio nO 737!2015-GSF, de

11 de agosto de 2015, demonstrando as ações que estavam sendo realizadas no que concerne à

matéria em questão.

4. Nesta oportunidade, solicitamos que sejam apresentadas a esta COE, até dia 5

de fevereiro de 2016, informações atualizadas sobre as medidas que foram adotadas durante

todo o Exercício de 2015 por essa unidade em atenção à prescrição do TCE, destacando

também os resultados alcançados.

ControladOrla-Gml1 do Estado, Rua 82 n~400 - Pa/.kio PE'dro Ludov:içoTClxelra, 3~andar. Setor Sul

CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Ox..•.62) 3201_5362
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t
ESTADO DE OOIÁS

CO!'rrROLA.DORJA-GERAL DO tsTADO
CAIIINETE

.'

Oficio n°1.43412015-COElOA8

Exçelentfssima Senhora
ANA CARLA ABRÃO COSTA
Secretária de Estado,", Fazemla
A••..Vereador José MQnleiron(l 2233, Se~r Negrão de Lima
NESTA

Goiânia.jSde julho de 2015.

J

Assunto: ReccmendaçOes do Tribunal de Contas do Estado de Goiás

Senhora Sec,e1liria,

o Tribuoal de Cootas do Estado de Goiu (TCE) emitiu Parecer prévio sobre

a. Contas do Governador relativas 80 exercieio de 2014. Esse Parecer foi favorávelllllpfO~ão

das Contas, com ressah'a quanto ao défic;t da Conta Centralizadora do Estado.

Nesse documento, o TCE detenninou que o Poder Executivo eli.miDe a atual

siSlemllti•• da Conta Centralizadora e expediu ,ecomendaç/ie •• serem .dotadas pelo Governo

do ESlad. de Goiás.

Entaminl:Jamos I Vossa Excelência, em aDtXO, cópia do Rltmda ,Parecer, onde

estio destacadas as recomendações do TCE que 510de competência dessa Seeretaria da Fauoda

(Sefaz). confonne transcrito a seguir:

Recol'TlClUiaç&cs:

I) Adequar o p1a!lejl!Jlltmo t • elteuçlo orçameDt6rl.l e financeira do Estado de: modo
que lJ projeto da I..ti Orçamellttna pila o ex.cn:lciG de 2<116j' contl!:mple a segrqaçIO
das RCei!.u li!: du dnpaa pIlr fOlllede recursos,em~u:rnprimerttDaa inciso I do a"tso
se da LRF;

(...)

3) A4ecpw imccüat:amente a COittllbilicfadeeslHulir ao Piam de Conto Apliclldo ao
Setor Público, ih DernOMtqçOn Corr1Iíbeis ApI'JClldas ao Selor PUblico. bem ~ tis
cf'Cl'NI'i~cxil:fncias do Manll&! • COfItabilidad~ Aplk:ad'a ao Setor Público;

(...)

.'I) Rct;:ompot.,em 201 5, o monfllnlC nBo tplitado em programas e projtlO$ culrursis no
Cllel'Ciçjg de 20 ' •• em.altndimmtoi Lei Estlldwl no 15.63JJ200.6;

6) Ccrri!lir u inwmiltfncillS verifictdD na OPCI'ICi01laliZBl;lDda çorna agmtC:i'

I ~, _
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ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
GABINETE

Oficio nO2.56112015.CGE/GAB.

Goiânia. '\ de dezembro de 2015.

Ao Exmo. Sr.

THIAGO MELLO PEIXOTO DA SILVEIRA

Secretário de Estado de Gestão e Planejamento

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Informações quanto ao atendimento da Recomendações do Tribunal de Contas do

Estado de Goiás

Senhor Secretário,

A Controladoria-Geml do Estado (CGE), por meio do Oficio nO 1.43912015.

CGEiGAB, de 15 de julho de 2015, cópia anexa, informou V. Exa. 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 2014.

2. Naquele expediente, esta COE destacou as observações apresentadas por

no Oficio nO 256612015, de 17 de novembro de 2015.

4. Nesta oportunidade, solicitamos que sejam apresentadas a esta CGE, até dia S

de fevereiro de 2016, informacões atualizadas sobre as medidas que foram adotadas durante

aquela Egrégia Corte de Contas que eram de competência dessa Pasta, solicitou a adoção de

providências pertinentes para seu atendimento e também requisitou infonnações sobre as

medidas que seriam tomadas nesse sentido. Essas solicitações foram reiteradas nos Oficios nO

1.967/2015-CGElGAB, de 28 de setembro de 2015, e nO2.317/2015-CGE/GAB, de 6 de

novembro de 2015, cópias anexas.

Diante disso, essa Secretaria prestou os esclarecimentos relacionados ao tema3.



todo o Exercício de 2015 por essa Unidade em atenção às prescrições do ICE, destacando

também os resultados alcançados.

5. Ressaltamos que tais infonnaçõcs serão incluidas no Relatório de Prestação de

Contas Anual do Governador referente ao Exercício de 2015, o qual será encaminhado ao

TCE e à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. em atendimento ao artigo 56 da Lei n°

16.168, de 11de dezembro de 2007 (Lei Orgânica do TCE-GO).

Para facilitar os trabalhos de consolidação desse Relatório, solicitamos que

essas infonnações 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-mai!: eiaine-

faos@Cge.go.gov.br.

Atenciosamente,

NIOR

o de Estado-Chefe
Ã"~ di" GIM

~~c~~~Gtr~~~
11I00Mn1l.liIw\J14.(.G£

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82n" 400 - Fal~cio Pedro Ludovico Teil<cira. 3"andar, Setor Sul
CEP: 74015-908 - Goiania - Goiás - Fone: (0l0:62) 3201.5362
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t
ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
GABINETE

Oficio n' 2.560/2015-CGE/GAB.

Goiânia, '1 de dezembro de 2015.

Ao Exmo. Sr.

LEONARDO MOURA VILELA

Secretário de Estado da Saúde

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Informações quanto ao atendimento da Recomendações do Tribunal de Contas do

Estado de Goiás

Senhor Secretário,

A Contraladoria-Geral do Estado (CGE), por meio do Oficio n' 1.43812015-

CGElGAB, de 15 de julho de 2015, cópia anexa,. informou V. Exa. 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 2014.

2. Naquele expediente, esta CGE 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. Em resposta, essa Secretaria remeteu a esta CGE os Oficios nO 3473/2015-

SCAGES/SES-GO, de 18 de setembro de 2015, e n' 3766/2015.GAB/SES-GO, de 5 de

outubro de 2015. prestando os esclarecimentos relacionados ao tema.

4. Nesta oportunidade, solicitamosque sejam apresentadas a esta CGE, até dia 5

de fevereiro de 2016, informacões atualizadas sobre as medidas que foram adotadas durante

todo o Exercício de 2015 por essa Unidade em atenção à prescrição do TCE, destacando

também os resultados alcançados nesse sentido.

,/
'1 , clni)oladória-Geral do Estado, Rua 82 n" 400 - Palácio Pedro Ludovku Teixeira, 3" andar, setor Sul
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5. Ressaltamosque tais informaçõesserãomcluídas no Relatóriode Prestação de

Contas Anual do G~vernador referente ao Exercício de 2015, o qual será encaminhado ao

TCE e à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, em atendimento ao artigo 56 da Lei nO

16.168, de 11 de dezembro de 2007 (Lei Orgânica do TCE-GOj.

Para facilitar os trabalhos de consolidação desse Relatório, solicitamos que

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

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

faos@cge.go.gov.br.

Atenciosamente,

kib da'Slva Góes
Sut-ellt!! l~~."J.-i,.•....,G!iõl40ésli~

hl.1Q~!OO:d~l(.CGE

,.

Controladoria..Qral do Estado. Rua 112n" 400 - Palácio Pedro Llluovirn Teixeira. 3" andar, Selor Sul

CEP: 74015-908 - G<rlania - Colás - Fone: (Oxx62) 3201.5.~62

mailto:faos@cge.go.gov.br.
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6•••ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
Superintendência Central de Transparência Pública

Memorando n,O 006/2016.

Goiânia, 05 de fevereiro de 2016.

Senhora Superintendente,

Para: Superintendência Central de Controle Interno

Da: Superintendência Central de Transparência Pública - SCTP , AC G .rO

;;i;~~,(:&;
Assunto: Resposta ao Memorando n° 242/2015 - SeI. .- __ \~." r /.l/ o~,£

//~:) . "'-....//I~ ([j
; / "" .,. ./t:',,- \
'1, " ••• .i l

\\. /i
Em resposta ao Memorando nO242/2015',-:.5Cl, infamamos abaixo as ações

.•... -.'-" ,/

realizadas por esta Superintendênc!a/no sentido de atendê-r às recó~endações do Tribunal de
<' f / '

Contas do Estado de Goiás - TCÉ-GO: ./
/ " /-. \,,/

Disponibilizar' no por.tâ! da transparência lodos os dados do Documento

, "', / /
Unico da Execução Orçamentária ,e Financeira,A DUEOF, especialmente seu histórico; os

'- ',. .,' /'

dados sobre o/bilóveis~do Estqdo. de Goiás,. os índices econômicos do Estado; o

h
'do'"', '" ,. ",/{ -' b ,r.' fi' . , 'd

acompan ame?ito a recelta/em jempo rea : as enejlClOS ISCalSe eCanaf1llCOSpar tIpO e

, /" ", "-
setor; e os beneficias assistenciàis, 'concedidas diretamente ou indiretamente, cujos recursos

; " 'T !

são. ariundas do Te,souro EstadubZ (Recomendação. n° 15):

~""':) a~q~nto ~à"•.'IiGÉOF, no Painel Empenhos e Pagamentos, tanto na aba

I( '----'{ Empenhos quanto na aba Pagamentos estão disponíveis seus dados e a

d~ \, • d h" 'e,scnçao o seu Istonco;
. f

b.~quanto ao acompanhamento da receita em tempo real, destaca-se que, como
.//
,. o Painel de Receitas busca as informações diretamente do Sistema de

Contabilidade Pública - sep e do Sistema de Elaboração Orçamentária - SEO

e tendo em vista que a conclusão das atividades da contabilidade do Governo

de Goiás se dá até 15 (quinze) dias após o encerramento do mês anterior, o

Portal é automaticamente carregado após essa conclusão, impossibilitando,

Superintendência Central de Transparência Pública. SCTP - CGE ~
Rua 82 n.O 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3" andar. Setor SuL CEP: 74015-9{l8 ~ Goiânia ~ GO - Fone: 3201.5377 .

vcgsJ memO, 006J2016-srrc



mais 120 (cento e vinte) dias.
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ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
Superintendência Central de Transparência Pública

assim, o acompanhamento em tempo real, mas, por outro Jado, garantindo a

precisão das informações.

c. quanto aos dados sobre os imóveis do Estado, os índices econômicos do

Estado, os beneficios fiscais e econômicos por tipo de setor; e os benefícios

assistenciais, concedidos diretamente ou indiretamente,/cSt; Superintendência
/ /' .,'

está trabalhando com os órgãos detentores das iflfonnaçôcs para. que seja
• p \ ~

possível disponibilizar as informações. Para isso, faz-se necessário um prazo de

./ ~> \"" .J/
Destaque-se que para que seja/possível idisponibiliiar" os' dados dos

I " / "'. -~.~- -

imóveis a CGE depende completamente da Secretaria de Estado de Gestão e
./ / "~o '.

Planejamento - Segplan, que é responsável pelo patrimônio do Estado e que

ã d d d
. .. '\. /. I

n o tem esses a os IsponJvels no momen!o. / /c'-' - //'\ ". ,.•..
2. Ampliar a possibilidade de elaboração dos relatórios no Portal da

/,' //
Transparência aos demais sójiwares navegadores de internet, visto que atualmente tais

/ ( /,
relatórios apenas são gerado.spor meió dó "Mozilla FireJox" (Recomendação nO16):

'•.. ,/ / / ..•••.

a. desde o dia 26 de agosto de 201-5 os painéis do Portal Goiás Transparente
/ ,~ ., '. / ,.

passaram a'ser compatfvel~.com todos os navegadores.

ir /'- "./
! (/,-" ~

~3.Ünserir nó'"port.al HlTP:I/ostransparencia.saude.go.gov.br as informações
:\\ I f

rejerentes-...aos ,empregados.-Lddmitidos, demitidos, salários auferidos pelos diretores e
/ ./ .. -.,/ •... -......:..... .•... ..- ,-'

funéionários, beneficios concédidos, relatórios dos repasses recebidos e dos recursos gastos
; I ...•••••.

e eventuais devóluçlJes de recursos financeiro ao Estado de Goiás quando não aplicados pela

',àrganização Sadia! (Recomendação n° 17):

\...~ .........••~ "'~pesar de o Portal astransparência ser de responsabilidade da Secretaria da

v.",~ Saúde e apenas contar com um link para acesso no Portal Goiás Transparente,

(http://www.saude.go.gov.br/page/l 74/transpare nc ia-un idades-de-sa ude-oss )

esta Superintendência trabalhou diretamente com aquela Secretaria para que as

informações disponibilizadas atendam ao requerido pelo TCE-GO. Nesse

sentido, a Secretaria da Saúde desativou o Portal ostransparencia e criou um

novo espaço em seu sítio chamado "Transparência"

Superintendência CentraI de Transparência Pública. SCTP - CGE
Rua 82 n." 400 - Palácio Pedro Ludoviço Teixeira, 3" andar, Setor Sul. CEP, 74015.908 - Goiânia - GO - Fone: 3201-5377
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CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
Superintendência Central de Transparência PUblica

onde procurou centralizar todas as informações relativas às OS'5, além de

coordenar com as 05's para que as mesmas disponibilizem em seus Portais de

fanna padronizada e transparente as informações sob sua responsabilidade.

Destaca~se que este trabalho está em andamento e que tanto a CGE

.•..----,-
quanto a Saúde tem se dedicado com afinco para/aae. transparência às

..

/ ,,""- ",
informações das OS' s. (\ \

J t I blbddt '"".'mportan e ressa tar que o tra a o e ar, ransparencJa as açoes
: \ '

governamentais é minucioso e contínuo, procurando abranger comp'letamente a ie'gislação
./ ' o') '''-.'' ./ _,o

pertinente, especialmente as Leis de Acesso à Informação ..::.LAIestaduare".federal, Lei n°
// A -_ .

18.025/2013 e n° 12.52712011. além de atender às recomendações,do TCE-GO. Nesse
- / / ", "

sentido, esta Superintendência destaca que se faz necessário um prazo de mais 120 (cento e

" ) d" ., I " fi - 'd" "b"l" d J I " d dvinte laSpara que seja posslve ter as In ormaçoes lspom I lza as' para a sacie a e, exceto
" ....•...." j~ /'

quanto aos imóveis, que por de,/nd~r essencialmsn~e<da~segplan, impossibilita que esta

Superintendência defina prazo p.aracó'nclusão. //~
<' ~ /./

/, '"' y. / //
AtenCiosamente;v,/"/

" "( ,
~...- -,''I "".. /

f( A- - -
\ \ Maria ~.Ab la de Oliveira Borges Brandão

~, __.~ Superintendente

.... - ..........-

Superintendência Central de Transparência Pública - SCTP - CGE

Rua 82 n." 400 _ Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3" andar, Setor SuL CEP: 74015-908 - Goiânia - GO - Fone: 3201-5377
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MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOLAS 

90" Promotoria de Justiça de Goiânia  

TERMO ADITIVO AO TERMO DE AJUSTAMENTO DE 

CONDUTA n° 01/2013-90" PJ 

Por intermédio do presente instrumento aditivo o MINISTÉRIO 

PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, presentado pelo Procurador-Geral de Justiça 

LAURO MACHADO NOGUEIRA e pela Promotora de Justiça FABIANA LEMES 

ZAMALLOA DO PRADO, titular da 901  Promotoria de Justiça de Goiânia, o ESTADO DE 

GOIÁS, representado pelo Governador do Estado MARCON1 FERREIRA PERILLO 

JÚNIOR c pelo Procurador-Geral do Estado ALEXANDRE EDUARDO FELIPE 

TOCANTINS e a DEFENSORIÁ PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS, representada pelo 

Defensor Público-Geral do Estado de Goiás CLEOMAR RIZZO ESSELIN FILHO, com 

esteio no artigo 50, § 6°, da Lei 7.347/85 e 

CONSIDERANDO que aos 12 de agosto de 2013 foi celebrado 

o Termo de Ajustamento de Conduta n° 01/2013 — 90P1 - para regularizar o quadro funcional 

da Defensoria Pública do Estado de Goiás; 

CONSIDERANDO que, aos 02 de abril de 2014, celebrou-se a 

contratação de instituição responsável, Centro de Sele.* da Universidade Federal de Goiás, 

para a realização do concurso público para provimento de cargo de Defensor Público do 

Estado de Golas; 

Is 

,• . 
MINISTERIO POBLICO DO ESTADO DE GOIÁS - 9b^ Promotorin de Justiça 

Rua 23, esc]. com At 11, qd. 06, In. 15/24, Sola 342,f ardim Goiás, Goiânin—GO. CEP 74805,100 



  

 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO 

CONSIDERANDO que o Edital do certame foi publicado no 

dia 07 de abril de 2014 e que o resultado final do concurso público para provimento de cargo 

de Defensor Público do Estado de Goiás foi publicado aos 07 de outubro de 2014; 

CONSIDERANDO que, aos 23 de abril de 2014, foi celebrado 

c io Termo Aditivo ao Termo de Ajustamento de Conduta n°01/2013-90°  PJ estabelecendo: 

RESOLVEM firmar o 

a.3", do 

Páblico 

 

ir 

  



wAls New1 
4.ceeldiett 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS 
90" Promoterin de lustiça de Goiânia  

NIINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS - 90' Promotorie de Justiça 

Rua 23, esq. com  Av. O, cid. 06, lis. 15/24, Sala 542, Jardim Gois, Goi5nia—CO. CEP 74805-100 
3 



flIVa 

MINISTÉRIO PI3I3LICO DO ESTADO DE GOIÁS 
90' Promotoria de Justiça de Goiânia  

MArni 

 

MTMOgramo: 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO EStDO DE GOIÁS - 90' Promotoria dciustiça 

Ruo 23, esq. com 
 Av. 13, qd. 06, lis. 15/24,SIda 342, J3rdion Goiás, Goiânia—GO. CEP 74805-100 

rI 



titrallavenfis 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS 
90" Promotoria de ias aça de Goiânia  

preenchimento dos cargos vagos; 

CLÁUSULA TERCEIRA 

partir de 31/12/2015, 

J

atribuições, 

COMPROMETEM-SE o ESTADO DE GOIÁS e 

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS a incluir 

ÇA--2 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS - 904  Promotoria de Justiça 
Run 23, o:ni. com Av. 13, cid. 06, lis. 15/21, Sala 342Jartlim Gois, Coiania—GO. 0W 74805-100 



Lemes Zainalloa do Prado 
90° Proinotára de Justiça 

Maresni Ferreira Ferino Júnior 
overnador do Estado 

1111‘ 
~tanto ~roa 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS 
90" Promotoria de /narina de Goiânia  

        

    

    

Alexandre Eduardo Felipe T 
Procurador-Geral do Es 

caulins 
ado 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS - 90' Pmmotaria dei ustiçv 
RLI 23, esq. com  Av. II, qd. 06, Irá. 15/24, Sala 342, Jardim Goiás, Goiánia—GO. CEP 74805-100 
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Programa de Assistência Judiciária — Lei n° 17.701/2012 2$ 6.054.207,96 

Despesa a ser incluída no Orçamento Geral do Estado nos termos do art. 12, da Lei 9.785/85 

4

7. DISTRIBUIÇÃO DE MATÉRIAS A SEREM RELATADAS EM FUTURA ORDEM DO 

DIA. Não houve. 

8. ASSUNTOS GERAIS. Não houve. 

9. ORDEM DO DIA. 
a) Proposta orçamentária do exercício do ano de 2016. 

EM DISCUSSÃO: 
a) O Defensor Geral apresentou a proposta orçamentária nos termos, conforme quadro 

abaixo: 

1 - Pessoal e encarstos sociais; R$ 63.000.000,00 

2- Juros e encargos da divida pública; R$ 	0,00 

3- Outras despesas correntes; R$ 13.540.000,00 

4 -.Investimentos; R$ 	8.700.000,00 

5 - Inversões financeiras; R$ 	100.000,00 

6 - Amortização da divida pública. R$ 	0,00 

Total de Despesas tio Orçamento da Defensoria R$ 85.340.000,00 

Ressalvando que apesar do sistema SEONET estar disponível para preenchimento da proposta 

orçamentária do exercício cio ano de 2016 apenas após o dia 03 de agosto, a DPE/G0 deverá 

cumprir o prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias (Lei n° 18.979/2015), de 

envio até 31 de julho de 2015. 
Esclarecemos que as despesas descritas no Programa de Assistência Judiciária — Lei n° 

17.701/2012, que alterou a Lei n° 9.785/85, não faz parte do orçamento total de despesas da 

Defensoria, mas sim cio orçamento geral do Estado, conforme previsão legal. 
Na oportunidade os membros do Conselho decidem que será enviada a proposta de orçamento 

da Defensoria Pública do Estado de Goiás do exercício do ano de 2016 no valor de R$ 

85.340.000,00 (oitenta e cinco milhões e trezentos e quarenta mil reais). 
Quanto ao valor sugerido de R$ 6.054.207,96 (seis milhões cinquenta e quatro mil duzentos e 

a • 
sete reais e noventa e seis centavos), relativo ao Programa de Assistência Judiciária (Lei n° 

17.701/2012, que alterou a Lei n° 9.785/85), decidiu-se que não será incluído da \ 
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I3RUNO MOURA LIE lk.9 

Secretário 

G !oiAs 

Membro Nato 

Defensora Pública FERNANDA DA SILVA RODRIGUES ERRNANDES 

Membro Titular 

.- 

Defensor Público TIAGO GREG6RIO FEAAND'ES 

Membro Titular 	 • 	0-1»- 

\.i e 

Defensor Público MARCO-r "DEU DE PAIVA S fLVA 

Membro TM] ar 



Conselho Superior da D efens o ri a Pública do Estado de Goiás — CSDP 

RESOLUÇÃO CSDP n°003, de 30 de julho de 2015. 

DISPÕE SOBRE PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA DO 

EXERCÍCIO DO ANO DE 2016. 

O CONSELHO SUPERIOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS — 
CSDP, no uso de suas atribuições legais, nos termos do poder normativo que lhe foi 
conferido pelo art. 102 da Lei Complementar Federal n° 80, de 12 de janeiro de 1994, 
resolve: 

Art. 1". Fica aprovada a proposta orçamentária do exercício do ano de 2016 nos seguintes 

termos, conforme quadro abaixo: 

1 - Pessoal e encargos sociais; R$ 63.000.000,00 
2 - Juros e encargos da divida publica; R$ 	0,00 
3 	Outras despesas correntes; R$ 13.540.000,00 
4 - Investimentos.  R$ 	8.700.000,00 
5 - Inversões financeiras; R$ 	100.000,00 
6- Amortização da dividimpública. R$ 	0,00 
Total de Despesas do Orçamento da Defensoria R$ 85.340.000,00 

Art. 2". Esta resolução entra em vigor na data de sua assinatura, revogando-se as 
disposições em contrário. 

Goiânia-GO, 30 de julho de 2015. 

Defensor Público CLE6MYAIIWI2IX--ZOL.  ESS-  PLIN FILHO 

Defensor Público 'Geral 

Presidente do CSDP 

Membro Nato 

n° 



	

Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado de Goiás — CSDP 

Delensor Público ANTONIO CARLOS FEIRREIRAB 45A

Subdefensor Público 
Membro Nato 

titi‘t T  

Defensora Pública TELMA MUN 1M DE SIQUI-2,1R 
Corregedora Geral 
Membro Nato 

Defensora Pública FERNANDA-DA \SILVA RODRIGUES FERNANDES 

Membro Titulai'  

Defensor Público TIAGO GREGO V13 FERNANDES 
Membro Titular 

/CL 
Defensor Público MARC0i4C BElí5E PAIVA SILVA 
Membro Titular 
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Estado de Goiás

Procuradoria-Geral do Estado

Gabinete

Ofício nO ~ /2016-GAB

Goiânia, 1 ;t,de fevereiro de 2016.

Ao EXlllo. Sr.

Adauto Barbosa Júnior

Controladoria-Geral do Estado

Goiânia - GO

Assunto: Resposta ao Ofício n° 2563/20 15-CGE/GAI3

Senhor Secretário-Chefe.

Ao cumprimentá-lo, em resposta ao expediente' supracitado, consIgno que as

decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal nas ações diretas de inconstitucionalidade

(ADls) 4357 c 4425 ainda não transitaram em julgado. conforme consta da orientação expressa no

Despacho AG n° 379/20 16. anexo por cópia.

Apesar disso, houve alteração da Lei n° 17.034/2010 e do Decreto nO 7] 67/2012,

com vistas a adequá-los às decisões do STF nas referidas ADls, Em razão de tais modificações,

foram realizadas 520 (quintcntos c vinte) audiências dc acordos dirctos no último mês de

novembro. gerando uma economia de R$ 42.801 ,867,28 (quarenta e dois milhões, oitocentos e um

mil, oitocentos e sessenta e sete reais e vinte e oito centavos), conforme consta do incluso

Despacho n° 001/20 16-CP.

Por fim, nos temlOS da manifestação da Coordenação de Precatórios. registra-se

que em 31/12/2015, após a realização dos acordos, o estoque de precatórios era de R$

692.299.059,97 (seiscentos e noventa e dois milhões, duzentos e noventa e nove mil, cinquenta e

nove reais e noventa e sete centavos), sendo que em 31/12/2014 perfazia o montante de R$

862.879.879,85 (oitocentos c sessenta e dois milhões, oitocentos e setenta e nove mil, oitocentos e

setenta e nove reais c oitenta e cinco centavos).

Atenciosamente.

Alexandre Eduardo Felipe Tocan ins

Procurador-Geral do Estad

I. 201600003000007

Praça Dr. Pedro Ludo\'ieo Teixeira. n" 3. Centro. Goiânia-Goiás.lekfonc «(2) 3252-R582, CI~P 74.003-010

www.pgc.go.gúl ..hr
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Procuradoria.Geral do Estado

Assessoria do Gabinete

Processo nO:201600003000737

Interessado: Secretaria da Fazenda - Oficio 0.° 26/2016

Assunto: Consulta

000379

I
, .

000379
DESPACHO "AG" N° /2016 - 1. Cuida-se de pedido de

orientação, fonnulado pela secretária de Estado da Fazen~ acerca do conteúdo do Oficio nO.

148/2016-GP/DEPRE, subscrito pelo desembargador presidente do Tribunal de Justiça goiano.

Esse expediente aduz que, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal

(STF), no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade (ADls) 4357 e 4425, "até o

encerramento da sobrevida do Regime Especial" previsto no art. 97 do Ato das Disposições

Constitucionais Transitórias (ADCT), os repasses fmanceiros para a quitação dos precatórios

devem observar o limite mínimo de 1.5% (um e meio por cento) da Receita Corrente Líquida

(RCL) da pessoajuridica de direito público devedora.

2. Saliento que na modulação dos efeitos do julgamento das ADls acima

mencionadas., ficou mantida a vinculação a percentuais mínimos da receita corrente líquida

dos estados e municípios para o pagamento de precatórios por 5 (cinco) exercícios financeiros,

a contar de janeiro de 2016.

3. A Emenda Constitucional nO. 62/2009, ao estabelecer um regIme

especial para o pagamento de precatórios, cuidou dos percentuais mínimos dos recursos

financeiros a serem destinados a tal finalidade. Tais percentuais foram vinculados à receita

corrente líquida dos entes devedores, tendo sido fixadas, em razão de critério geográfico,

alíquotas diferenciadas para os entes devedores.

Praça Pedro Ludovico Teixeira, n,c 3, Centro, Goiânia-GO
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Procuradoria.Geral do Estado

Assessoria do Gabinete

4. Extrai-se, pois, do art. 97, ~ 2', I, letra "c', acrescentado ao ADCT pela

referida EC fi.o 62, que o Estado de Goiás, por pertencer à região Centro-Oeste, deve observar

o percentual mínimo de 1,5% (um e meio por cento) da sua ReL.

5. A conclusão do julgamento das ADI'S em tela ocorreu no dia 25 de

março de 2015, data que foi considerada como o marco temporal inicial para a aplicação dos

efeitos modulados (art. 27 da Lei n.' 9.868/99) da referida decisão.

6. Entretanto, vários embargos de declaração foram interpostos pelos

interessados, com o objetivo de integrar a decisão definitiva de mérito. Tais recursos só foram

apreciados pelo STF na sessão do dia 9 de dezembro de 2015. Na ADI 4357 três foram

rejeitados. Ainda pende de julgamento um outro desses recursos e nele o STF, por maioria,

manteve a modulação e converteu o feito em diligência para permitir a

intenrenção/manifestação de todos os interessados no processo. Quanto à ADI 4425, foi

interposto apenas um recurso de embargos de declaração e nele foi proferida idêntica decisão

de conversão em diligência para a manifestação de todos os interessados.!

7. A publicação da ata de julgamento seu deu no dia 15 de dezembro de

2015.

8. Diante do quadro fático e jurídico assim materializado, a única

.conclusão lógica a que se pode chegar é no sentido de que, se o STF ainda permitiu que todos

os interessados voltem a intervir no feito, ou seja, apresentem novas manifestações, da

apreciação delas podem advir modificação do corpo da decisão, inclusive em relação ao

alcance da modulação. É dizer: não operou, ainda, o trânsito em julgado da decisão definitiva

de mérito proferida no julgamento das ações diretas de inconstitucionalidade aqui

mencionadas.

9. Por tal motivo, a Procuradoria-Geral do Estado não vislumbra, por

enquanto, óbice à realização dos repasses periódicos de recursos financeiros destinados ao

1Decisão: O Tribunal, por maioria, mantida a modulação, converteu o julgamento em diligência para permitir
intervenção de todos os interessados na causa, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, V
Weber, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. Presidência do Ministro Ricardo Lewandowski. Plenário, 09.12.2015

~

Praça Pedro Ludovico Teixeira, n.O 3. Centro, Goiânia-GO
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pagamento de precatórios judiciais, nos quais o Estado de Goiás figure como devedor, sem se

levar em consideração a exigência de percentual mínimo da RCL. Tal imposição

eventualmente poderá se tornar eficaz caso transite em julgado a decisão de mérito aqui

cogitada.,nos termos em que originariamente proferida. Em outras palavras, os critérios que

atualmente têm sido utilizados para a fixação do montante dos repasses podem ser mantidos.

10. Sendo esta a orientação, determino a expedição de oficio endereçado à

secretária da Fazenda, instruído com cópia deste despacho, para seu conhecimento. Cumprida

tal providênciéf, os autos devem ser arquivados.

GABINETE DO PROCURADOR-GERA

" . ,' ..

J.. 2016,

O ESTADO, Goiânia,.a8 de

e::-IJJJ-l//i ~
Alexandre Eduardo Felipe To antins MárciO~,des~~e.:~

Procurador-Geral do E o \ub1lIOOI=_

~ PGE-GO

Praça Pedro Ludovico Teixeira, n,O 3, Centro, Goiãnia-GO



ESTAAGOIÁS
Procuradoria-Geral do Estado

Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças

Gerência de Cálculos c Precatórios

Coordenação de Precatórios

DESPACHO N°. 001/2016. CP

Da: Coordenação de Precatórios

Goiânia, 28/01/2016.

.~

Para: Superintendência de Gestão. Planejamento e Finanças.

Sra. Superintendente,

Em atendimento ao despacho SGPF nO016/2016, onde é solicitada a Gerência

de Cálculos e Precatórios - GCP informações requeridas originalmente pela

Controladoria-Geral do Estado de Goiás, através do Oficio nO2.563/2015-CGElGAB,

informamos que:

1. Com a modulação dos efeitos das decisões proferidas pelo STF nas

ADi's nO4357 e 4425, houve alteração do Decreto n° 7.61712012, que fixa a tabela de

deságio para pagamento de precatórios por intermédio de acordo direto, nos termos do

art. 2°da Lei nO17.034/2010, com redação dada pela Lei n°17.487/2011.

2. A Alteração restringe-se ao Anexo único (tabela de deságio e forma de

parcelamento), com redução ou deságio máximo de 40% do valor do crédito atualizado.

3. Após as alterações legislativas apontadas, realizamos 520 audiências de

acordos diretos no mês de Novembro/2015. O valor dos precatórios requisitados para

acordo em 30/09/2015 era de R$131.980.313,87, que deduzido o valor pago via acordo,

R$89.178.446,59 alcançou uma economia para o Estado de Goiás no montante de

R$42.801.867,28 (quarenta e dois milhões, oitocentos e um mil, oitocentos e sessenta e

sete reais e vinte e oito centavos).

Praça Cívica, n.o 03, Setor Central, CEP 74003-010, GoiânialGO
Telefone: (62) 3252-8641
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Procuradoria-Geral do Estado

Superintendência de Gestão, Planejamento e Finanças
Gerência de Cálculos e Precatórios

Coordenação de Precatórios

4. O estoque de precatórios da administração direta, com poslçao em

31/12/2015, após a realização dos acordos, era de R$692.299,059,97 (seiscentos e

noventa e dois milhões, duzentos e noventa e nove mil, c1nquenta e nove reais e noventa

e sete centavos), sendo que em 31/12/2014 era de R$862,879,879,85 (oitocentos e

sessenta e dois milhões, oitocentos e setenta e nove mil, oitocentos e setenta e nove

reais e oitenta e cinco centavos).

5. Ressaltamos que os precatórios do orçamento do ano de 2016 não

estão inclusoS no saldo informado e que se refere tão somente ao passivo da

Administração Direta, visto que os precatórios da Administração Indireta não se

submetem ao controle desta Procuradoria.

6. Os débitos vêm sendo pagos segundo estrita ordem cronológica de

apresentação perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, seguindo os ditames

constitucionais que regem a matéria (art. 97 S 1°,11 daADCT - CF/88 ).

7. Os valores indicados nos itens "3" e "4" são estimados, dada a ausência

de sistema informatizado de controle de precatórios. O valor de cada requisitório é

conferido no momento do pagamento, sem qualquer prejuizo ao ente público.

Era o que tínhamos a informar.

Respeitosamente,

.-1>,"~,.()l:.-
Sebastlão Soares Junior

Coordenação de Precatórios

Praça Cívica, n.O 03, Setor Central, CEP 74003.0 10, GoiânialGO
Telefone: (62) 3252-8641



GABINETE 

Ofício ng O  4.05 /2016 — GAB/SEDUCE 

Goiânia, 0 5 de .,„„„à„„ de 2016. 
Ao Senhor 
ADAUTO BARBOSA JÚNIOR 
Secretário de Estado —Chefe 
Controladoria - Geral do Estado 
Goiânia — Goiás 

Assunto: Solicitação 

Senhor Secretário, 

Em resposta ao ofício n° 2.559(2015-CGE/GAB, no qual solicita providências 
quanto à recomposição, em 2015, do montante não aplicado em programas e projetos culturais 
no exercício de 2014, em atendimento à Lei Estadual n° 15.633/2006, informamos que a 
recomendação foi plenamente atendida. Para isso foi instruido o processo 201500006033600, 
no qual foram realizados empenhos no valor de R$ 5 milhões com a finalidade de 
complementar a vinculação constitucional com programas e projetos culturais em 2015 bem 
como recompor os valores não aplicados em 2014, conforme justificado no Despacho n° 
450/2015-SGPF/SEDUCE (fls. 123 a 125) do referido processo. 

Dessa forma. conforme Relatório Resumido da Execução Orçamentária do 6° 
bimestre de 2015, o valor aplicado foi de R$ 27.612.000,00, sendo que o a vinculação 
correspondia a R$ 25.350.838,10, portanto o valor aplicado excedeu ao correspondente à 
vinculação em R$ 2.261.161,90. Como o valor da recomposição recomendado pelo Tribunal 
de Contas do Estado era de R$ 2.093.098, temos que a recomposição foi realizada 
integralmente. 

Em anexo segue a cópia da documentação citada. 

Atenciosamente, 

49/ 
Raquel Figueiredo Alessan 

Secretária de Estado de Educação 
tTeiiceirat,50:› 
ultura e Esporte 
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Ano 

Memorando n° 06 / 2016 - GCG 
Goiânia, 02 de março de 2016. 

Da: Gerência de Contabilidade Geral 
Para: Gerência da Secretaria-Geral 
Assunto: Resposta ao Memorando n° 023/16-CGAB 

Senhora Gerente, 

Em resposta ao Memorando n°023 / 16-CGAB. de 23 de fevereiro de 2016, 
que faz o encaminhamento do Oficio n° 322/2016-CGE/GAB, de 19 de fevereiro de 2016, o 
qual solicita informações sobre o andamento da elaboração do relatório de gestão da 
participação do Estado de Goiás no Capital de Empresas, para inclusão no Relatório de 
Prestação de Contas do Governador, temos a informar que: 

». Tendo em vista a enorme demanda de serviços, visando cumprir as várias 

recomendações direcionadas ao setor central de contabilidade, exaradas no julgamento 

das Contas do Governador relativas ao Exercício de 2014, tais como: 

1) Adequar o planejamento e a execução orçamentária e financeira do Estado de 

modo que o projeto da Lei Orçamentária para o exercício de 2016 já contemple 

a segregação das receitas e das despesas por fonte de recursos, em cumprimento 

ao inciso 1 do artigo 50 da LRF; 

3) Adequar imediatamente a contabilidade estadual ao Plano de Contas 

Aplicado ao Setor Público, as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor 

Público, bem como às demais exigências do Manual de Contabilidade Aplicada 

ao Setor Público; 

4) Inventariar todos os bens móveis e imóveis do Estado, tendo em vista a 

necessidade de reconhecimento, mensuração e evidenciação desses bens de 



acordo com as regras e prazos do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público; 

6) Corrigir as inconsistências verificadas na operacionalização da conta agentes 

arrecadadores, incluindo os recorrentes saldos negativos na conta do Banco baú e 

os recorrentes saldos sem movimentação de outros diversos agentes arrecadadores; 

7) Concluir a implantação do Sistema de Contabilidade Geral do Estado e sua 

integração com os demais sistemas corporativos do Estado; 

8) Promover concurso público e 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; 

9) Garantir treinamentos e atualização constantes aos profissionais da área 

contábil, tendo em vista o novo padrão da Contabilidade Aplicada ao Setor 

Público no Brasil; 

10) Promover a integração dos demais poderes e órgãos ao Grupo de 

Procedimentos Contábeis de Goiás GTCONT/GO; 

11) Escriturar o deficit atuarial do Estado em sua contabilidade de maneira a 

evidenciar o montante dessa obrigação previdenciária no Balanço Geral do 

Estado; 

22) Acelerar a adoção e implantação de um sistema de controle de custos, em 

atendimento ao disposto no § 3° do artigo 50 da LRF. 

> Considerando toda a complexidade para se implementar um sistema novo que suporte 

adequar a contabilidade aos novos padrões exigidos pela Secretaria do Tesouro 

Nacional — STN, em consonância com as Normas Brasileiras de Contabilidade 

Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, onde até o presente momento, o mesmo 

encontra-se, concomitantemente, em fase de construção e produção; 

Essa gerência, tendo a obrigação de cumprir o prazo constitucional para 
consolidação e entrega da contabilidade do Estado de Goiás ao Tribunal de Contas, que é até 
o dia 15 de abril, sendo que ainda temos de superar uma quantidade enorme de problemas 
para a efetivação da referida consolidação, trabalha para cumprir com este prazo, mas ao 

Av Vereador José Monteiro. n°. 2233, Setor Negrão de Lima CEP: 74.653-900 — Goiânia — Goiás 
Fone: 3269-2340/2341 Fax: 3269-2465 
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SECRETARIA DA FAZENDA 

5 - Recompor, em 2015, o montante não aplicado em programas 

e projetos culturais no exercício de 2014 em atendimento á Lei 

Estadual n° 15.633/2006. 

"Art. 8o Fica vinculado ao FUNDO CULTURAL, devendo ser 

consignado anualmente em seu orçamento setorial, o valor 

correspondente a 01 5% (cinco décimos por cento) da receita 

tributária liquida do Estado, nos termos do § 6o do art. 216 da 

Constituição Federal. 

Parágrafo único. A vincula ção a que se refere este artigo será 

implementado progressivamente em parcelas anuais até 

completar o valor correspondente a 0,5% (cinco décimos por 

cento) ali previsto, devendo, no primeiro ano, correspondente ao 

exercício de 2014, ser consignado 1/3 (um terço) daquele valor, 

no segundo ano, 2/3 (dois terços) e, no terceiro ano, o restante."-

Redação dada pela Lei n° 18.710, de 23-12-2014. (grifo nosso) 

6 - Corrigir as inconsistências verificadas na operacionalizacão 

da conta agentes arrecadadores incluindo os recorrentes saldos 

negativos na conta do Banco nau e os recorrentes saldos sem 

movimentação de outros diversos agentes arrecadadores. 

Superintendência do Tesouro Estadual 
Av Vereador Jose Monteiro, n°. 2233, Setor Nova Vila CEP: 74.653-900 — Goiânia — Goiás 

tnurilo-IsMi,sefàz.0o.nov.br  - Telefone 3269. 2521 —2496— 2047 
MANINV STE 
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SECRETARIA DA FAZENDA 

Superintendência do Tesouro Estadual 
Av Vereador José Monteiro, n°. 2233, Setor Nova Vila CEP: 74.653-900 — Goiânia — Goiás 

murilo-Isb(Mselliz.go.pov.hr  - 'Felefone 3269. 2521 — 2496-2047 
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GO AS 

Oficio n° 620/2016-GAB/SES-GO 

Goiânia,12 de Fevereiro de 2016. 
Ao Excelentíssimo Senhor 
ADAUTO BARBOSA JÚNIOR 
Secretário de Estado-chefe 
Controladoria-Geral do Estado/COE 
Rua 82, n° 400— Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar — Setor Sul 

Assunto: Ref.: Oficio n° 2.560/2015-CGE/GAB 

Senhor Secretário, 

Ao cumprimentá-lo, em atenção ao Oficio n° 2.560/2015-CGE/GAB, 

da Controlador-ia Geral do Estado de Goiás, requerendo informações atualizadas sobre as 

medidas adotadas por esta Secretaria de Estado da Saúde/SES-GO, durante todo o exercício 

de 2015, em atenção as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás — TCE 

contidas no Parecer Prévio sobre as Contas do Governador relativas ao exercício de 2014. 

Por meio do Oficio n° 1.438/2015-CGE/GAB, a Controladoria encaminhou a esta Pasta o 

Parecer Prévio sobre as contas do Governador, daquela Egrégia Corte de Contas, com 

destaque para o item 17 do citado Parecer, que estabeleceu: "inserir no portal 

http://ostranparencia.saude.go.gov.br  as informações referentes aos empregados admitidos, 

demitidos, salários auferidos pelos diretores e funcionários, benefícios concedidos, relatórios 

dos repasses recebidos e dos recursos gastos e eventuais devoluções de recursos financeiros 

ao Estado de Goiás quando não aplicados pelas organizações sociais." 

Pois bem. 

Quanto a disponibilização das informações acima mencionadas, insta 

esclarecer que a Secretaria de Estado da Saúde de acordo com a Lei Federal 12.527/2011, Lei 

Estadual 18.025/2013 e Decretos n°7.904/2013 e n°7.903/2013, garantiu ao cidadão o direito 

Constitucional de acesso a informação, disponibilizando no mencionado portal as informações 

recomendadas. 

Secretaria de Estado da Saúde — www.saude.go.gov.br  

Ltki
Rua SC I n° 299— Parque Santa Cruz— CEP 74.860-270 — Goiânia — GO 
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Quanto as medidas adotadas durante o exercício de 2015 por esta Pasta em 

atenção à. prescrição do Tribunal de Contas, destaca-se que: 

Foi determinado as Organizações Sociais em Saúde a forma de divulgação dos dados, visando 

uma padronização das informações; 

Assim sendo, realizou-se uma força tarefa com vistas ao acompanhamento da publicidade 

como instrumento de transparência e verificação da lisura dos atos praticados no âmbito da 

Administração Pública, ainda que exercida por agente particular; 

Foi realizada a adequação do site para receber as referidas informações; 

Elaborado chek list em função das exigências contidas no Oficio n° 018/2015-

CAFP/SE/CIPAD, do Comitê de Acompanhamento da Fiscalização das Parcerias — Conselho 

Estadual de Investimentos, Parcerias e Desestatização, para acompanhamento da 

disponibilização das informações conforme disposto nas letras de "a" a "n" do mencionado 

Oficio, cumprindo-o rigorosamente, como se segue: 

a) Contrato de gestão de aditivos; 

b) Regulamento de contratação de bens e serviços; 

c) Todos os contratos que tenha assinado; 

d) Registros contábeis, balanços, balancetes mensais e anuais e demais demonstrativos; 

e) Relatórios mensais e anuais e suas ações e atividades; 

f) Atas de reuniões; 

g) Regulamentos de Contratação de Pessoal; 

h) Chamamento Público, com critérios técnicos e objetivos, para recrutamento e seleção de 

empregados; 

i) Resultados dos processos seletivos simplificados; 

j) Relação mensal dos servidores públicos cedidos; 

k) Relação mensal dos servidores que foram devolvidos ao estado; 

i) Relação mensal dos empregados e seus salários; 

m) Relação mensal dos membros da diretoria e chefias de seu organograma com salários 

mensais; 

n) Pareceres técnicos e jurídicos sobre qualquer assunto, ação ou atividade que tenha sido 

emitido. 

Secretaria de Estado da Saúde — www.saude.go.gov.br  

Rua SC I n° 299— Parque Santa Cair — CEP 74860-270-- Goiânia — GO 
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Deve-se ressaltar ainda, que algumas organizações sociais não disponibilizaram 

todas as informações solicitadas sob a argumentação de não estarem contratualmente 

obrigadas a divulgar em seu próprio site todas as informações solicitadas, mormente, quanto a 

cargos e salários de seus funcionários e/ou diretores, entretanto, essas informações serão 

prestadas a esta Pasta e divulgadas no sita http://ostransparencia.saude.go.gov.br, até que os 

Termos Aditivos, que já estão em andamento, contendo tais Cláusulas sejam finalizados. 

Por derradeiro, esclareço que, as informações referentes ás Unidades geridas por 

Organizações Sociais em Saúde, poderão ser acessadas na página 

www.saude.go.gov.br/ostransparencia  ou por meio do link "Transparência" na pagina 

inicial no menu a esquerda, conforme exemplificado em anexo, bem como, acessando o sita 

da respectiva organização social. Uma 2' (segunda) opção para visualizar as informações é 

entrar em "Acesso a informação" e clicar no link — OS Transparência, Unidades Geridas 

por OS'S, Repasses, monitoramento e produção por unidade. (anexo) 

Atenciosamente, 

LEONARDO MOURA VIL-PIA 
Secretário de Estado da Saúde de Goiás 
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Memorando n° 0385/2016-SCAGES/SES-GO 
Goiânia, 12 de Fevereiro de 2016. 

De: SUPERINTENDÊNCIA DE CONTROLE AVALIAÇÃO E GERENCIAMENTO DAS 
UNIDADES DE SAÚDE 

Para: GAB - GABINETE DO SECRETÁRIO -GAB/ SES 

Assunto: OFÍCIO N° 2.560/2015-CGE - Informações quanto ao atendimento das 
recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás 

Senhor Secretário, 

Ao cumprimentá-lo, em atenção ao Oficio n° 2.560/2015-CGE/GAB, da 

Controladoria Geral do Estado de Goiás, requerendo informações atualizadas sobre as 

medidas adotadas por esta Secretaria de Estado da Saúde/SES-GO, durante todo o exercício 

de 2015, em atenção as recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás - TCE 

contidas no Parecer Prévio sobre as Contas do Governador relativas ao exercício de 2014. 

Segue anexa minuta Oficio em resposta ao expediente acima mencionado, para 

análise e deliberação, e se assim entender Vossa Excelência, assinatura e encaminhamento. 

Atenciosamente, 

J-AA 
MARIA CHRISTINA DE AZEREDO COSTA REIS 

Superintendente de Controle, Avaliação e Gerenciamento das Unidades de Saúde 

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE- www.saude.go.gov.br  
Rua SC-1 if 299 — Parque Santa Cruz — Cep: 74.860-270 - Goiânia - Goiás 
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Ofício ri2. 018/2015 - CAFP/SE/CIPAD 

Goiânia, 24 de julho de 2015. 

Ao Senhor 
LEONARDO MOURA VILELA 
Secretário de Estado da Saúde. 
NESTA 

Senhor Presidente, 

Cumprimentando V. Ui, venho por meio deste, em nome do Comitê de Acompanhamento 
da Fiscalização das Parcerias - GARP, da qual sou Coordenador, órgão este instituído no 
ambito do Conselho Estadual de Investimentos, Parcerias e Desestatização - CIPAD, nos 
termos do Decreto n2  7.674, de 13 de julho de 2012, comunicar que o referido Colegiada 
deliberou pela necessidade de maior fiscalização acerca do cumprimento, por parte das 
organizações sociais que com o Estado de Goiás mantêm contrato de gestão, das ações de 
transparência ativa. 

Os contratos de gestão celebrados pelo Estado de Goiás com organizações 
sociais de saúde e de assistência social prevêem ações mínimas de transparência, cabendo 
aos parceiros privados, em atendimento as disposições fixadas no respectivo ajuste, dar- 
lhes integral cumprimento. 

Dos ajustes de cooperação em causa, extrai-se a seguinte previsão: 

° Cláusula- - DA TRANSPARÊNCIA DAS AÇÕES DA OS 

A CONTRATADA obriga-se a manter, permanentemente, no mínimo, as 
seguintes ações de transparência: 

L 

i



ESTADO DE GOIÁS 

d) seus registros contábeis, balanços e balancetes e demais demonstrativos 

contábeis, mensais e anuaís ou de outras periodicidades; "- 

e) relatórios mensais e anuais de suas ações e atividades e outros que / 

tenham produzido; 

f) atas de suas reuniões; 

g) regulamento de contantação de pessoal; c7--- 

h) chamamento público, oom critérios técnicos e objetivos, para 

recrutamento e seleção dos empregados; 

I) resultados dos processos seletivos simplificados; 

I) relação mensal dos servidores públicos cedidos; 

k) relação mensal dos servidores que foram devohldos ao Estado de Goiás; 

1) relação mensal dos seus empregados, com os respectivos salários 

mensais; 

o dos membros da diretoria e das chefias de seu organograma, 

com os respectivos salários mensais; 

n) pareceres técnicos e jurídicos sobre qualquer assunto, ação ou atividade 

que tenham sido emitidos. 

2, Toda Interpelação acerca do serviço público prestado pela CONTRATADA, 

feita por autoridade ou por pessoa do povo, deve ser prontamente 

respondida," (o itálico é nosso). 

ao 

aklaCOAD-DIVIDX1 





As informações ora solicitadas, nos termos do que preleciona o art. 69  do 
Decreto estadual t  7.674/12, devedo ser prestadas a este Comité no prazo máximo de 10 
(dez) dias contados do recebimento deste. 

Executivo do CIPAD 
Coordenador do CAFP 





Oficio n° 2.560/2015-CGE/GAB. 
Goiânia, at de dezembro de 2015. 

Ao Esmo. Sr 

LEONARDO MOURA VILELA 

Secretário de Estado da Saúde 

74.000-000 Goiânia — Goiás. 

Assunto: Informações quanto ao atendimento da Recomendações do Tribunal de Contas do 

Estado de Goiás 

Senhor Secretário, 

A Controladoria-Geral do Estado (MI?), por meio do Oficio n° 1.4382015-

CGE/GAB, de 15 de julho de 2015, cópia anexa, informou V. Exa, 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 2014. 

2. Naquele expediente, esta CGE destacou a observação apresentada por aquela 

Egn1gia Corte de Contas que era de competência dessa Pasta e solicitou a adoção de 

providências pertinentes para seu atendimento, 

3. Em resposta, essa Secretaria remeteu a esta COE os Oficios a° 3473/2015-

SCAGESSES-GO, de 18 de setembro de 2015, c n" 3766(2015-GAB/SES-GO, de 5 de 

outubro de 2015, prestando os esclarecimentos relacionados ao tema. 

4. Nesta oportunidade, solicitamos que sejam apresentadas a esta CCIE, até dia 5 

de fevereiro de 2016, informaçõestuaa_üzxLas sobre as medidas que forem adotadas durante 

todo o Exercido de 2015 por essa Unidade em atenção a prescrição do TCE, destacando 

também os resultados alcançados nesse sentido. 

Controladoria-Geral do Estado, Palacio Pedro Teixeira, 
Goiânia Fone: 

Istrie/apd/oge. 



5. 	Ressaltamos que tais informações serão incluídas no Relatório de Prestação de 

Contas Anual do Governador referente ao Exercício de 2015, o qual será encaminhado ao 

ICE e á Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, em atendimento ao artigo 56 da Lei no 

16.168, de 11 de dezembro de 2007 (Lei Orgânica do TCE-G0). 

Para facilitar os trabalhos de consolidação desse Relatório, solicitamos que 

essas infonnações sejam encaminhadas a esta Controladotia-Geral do Estado em meio fisico, 

via oficio, e também em meio eletrônico, por CD ou para o endereço de e-mail: elaine-
faoseolze.go.gov.br. 

Atenciosamente, 

OS N1612 

ode Estado-Chefe 
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ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA.GERAL DO ESTADO

GABINETE

Oficio nO 33SI2016-CGElGAB.

Goiânia, 'l,."3 de fevereiro de 2016.

A Exma. Sra.

MARLENE ALVES DE CARVALHO E VIEIRA

Presidente da Goiás Previdência

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Infonnações quanto ao atendimento da Recomendações do TCE

/
Senhora Presidente,

A Controladoria~Geral do Estado (CGE), solicitou, por meio do Oficio na 2.56512015-

CGI:lGAB. de 9 de dezembro de 2015, cópia anexa, as informacões atualizadas sobre as medidas

adotadas por essa Unidade durante todo o Exercício de 2015 em atenção às prescricões do Tribunal de

Contas do Estado (ICE), destacando também os resultados alcançados nesse sentido. O prazo

estabelecido foi até o dia 05 de fevereiro de 2016, contudo ainda não houve qualquer manifestação por

parte dessa entidade.

Nesta oportunidade. reiteramos que sejam apresentadas a esta CGE tais informações,

impreterivelmente até o dia 4 de marco de 2016. lendo em vista que serão indu idas no Relatório de

Prestação de Contas Anual do Governador referente ao Exercício de 2015, o qual será encaminhado ao

TCE e à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, em atendimento ao artigo 56 da Lei nl>]6.168, de

11 de dezembro de 2007 (Lei Orgânica do TCE-GO).

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

infonnações sejam encaminhadas a esfa CG£ 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.

Atenciosamente,

~V~
~~

.&~.3~ -.F
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•
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,"",.ç; CEP: 74015-908 - Goiânia - Gci~ - Fone: (Ol<x62j3201..5362
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mailto:elaine-faos@cge.go.gov.br.


ESTADO DE GOIÁS
CONTRO~ADORIA-GERA~ DO ESTADO

GABINETE

Oficio n' 387/2016-CGElGAB.
Goiânia,.J.S de fevereiro de 2016.

A Exma. Sra.

ANA CARLA ABRÃO COSTA

Secretária de Estado da Fazenda

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Informações quanto ao atendimento da Recomendações do Tribunal de Contas do

Estado de Goiás

Senhora Secretaria,

Esta ControJadoIÍa-Geral do Estado (CGE) encaminhou a V. Exa., no dia 9 de

dezembro de 2015, o Oficio n' 2.564/2015-CGElGAB solicitando a atualização das

informações acerca das medidas adotadas e resultados alcançados ao longo do ano de 2015

com referência às recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás

(TCE) no Parecer Prévio sobre as Contas do Governador relal;vas ao Exercício de 2014. A

esse expediente, essa Secretaria respondeu com o Oficio nO 133!2016~GSF, de 19 de fevereiro

de 2016.

2. Destacawse,contudo, que algumas das recomendações não foram mencionadas

na referida resposta desse Órgão. Assim, faculta-se nova oportunidade de manifestação por

parte dessa Pasta sobre os seguintes itens das recomendações constantes no Parecer prévio:

13)Aprimorar o cálculo das metas previslas no anexo de metas fiscais
de modo a atender os exigências do LRF.que são perenes, e nõo as
do Programa de Ajuste Fiscal,que sõo temporárias:

12) Demonstrar o equocionamento do déficit atuarial por meio dos
fluxos dos receitas e despesas do Plano Financeiro e do Plano
Prellidenciário, ellidenciando mo impactos nos flmiles de gastos
impostos pela LRF,conforme determina o ~ 5°. do artigo 20, do Portaria
MPS n°403/2008:J b,,/

,,\ / .£;..
O L.-,;" ~" ~~~t---

nSL;<l~f!~'~!~.fí . /' JP.~':
...:'. :i /" ;,,/ ..'

o ,.-" ~; 'j .lf'Ir.tJ.UontroladOria-Geral do Estado, Rua82nG 400 - PaJádoPedro L'udo••.ico Teixeira, 3° andar, SelorSul
, _ _ '\ D ~~ - CEP: 74015-908 - GoIânia - Goiás - Fone: (0)(:<62)3201-5362

*t . apd/cge.
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18) Planejar ações com vistos o dar fiel cumprimento à nova siluoção

gerado pela modulaçôo dos efeitos do decisão do Supremo Tribunal

Federal nos Ações Diretos Que declararam inconstitucionais

dispositivosque instituíram regras gerais ~ro o pagamento dos

precatórios e criaram o regime especial de pagamento adotada pelo
Estado de Goiás;

I...)

20) Acompanhar e garantir que os valores empenhados, pagos e
transferidos para aumento de capilal das empresas estofais estaduais
sejam integralizados tempestivamente;

3. No que se refere ao item 13, essa Secretaria manifestou no Oficio nO 73712015-

GSF, de 11 de agosto de 20l5, reportando-se ao primeiro expediente encaminhado por esta

CGE quanto às recomendações daquela Cone, Oficio n' 1.434/2015-CGE/GAB, de 15 de

julho de 2015, infannando apenas que "as metos previstosno Anexo de Metas Fiscais constantes

do projeto do Lei de DiretrizesOrçamentárias (LDO) 2016-2018foram projetadas em consonóncia com

a LRF". Atentamos para O ensejo de complementar com informações supervenientes.

4. Quanto ao item 20, ressalta-se o excerto do Relatório da Unidade TécnIca do

TCE sobre as Contas do Governador de 2014 que assevera a competência da Secretaria de

Estado da Fazeoda (Seraz) quanto â recomendação do referido item:

[...] recomenda-se que a Superintendência de Contabilidade da Sefaz

exija das empresm das quais o Estado de Goiós seja sócio, que os

valores empenhados, pagos e transferidos para aumento de capital,
sejo lntegrclizado tempestivamente, dentro do exercido financeiro de

transferência dos recursos, (p, 328)

5. Reitera-se a solicitação quanto às providências investidas e, no caso de não

haver medidas a apresentar, que sejam relatadas as respectivas justificatívas com relação aos

itens 12 e 18. sobre os quais também foram requeridas informações à Goiás Previdência e ã.

Procurndoria-Geral do Estado, respectivamente. Em termos de prazo para resposta, concede-

se até o dia 9 de marco de 2016 impreterivelmente,

6. Na oportunidade, atenta-se ainda para as solicitações contidas no Oficio nO

L

322/20] 6-CGElGAB, de 19 de fevereiro de 2016, que ressalta a competência dessa Secretaria

quanto ao item 19 do Parecer do TCE:

Con\TQlBdoria-Geral do Estado, Rua 82 nn 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul

CEP: 7.w15-9:l8 - GoiOnia - Goi~~ - Fon!'; (OAA62)3201-5362



19) EkJborar relatóôo de ge~tão a ser encaminhado junlomente com
as Contos do Govemador, abrangendo lodos os empresas em que o

Estado de Goiós figuro como sócio majoritório ou nõo, informando os

recursos despendidos e recebidos pelo Estado por meio dos

mencionados sociedades, os seus respectivos balanços anuais e o

desempenho dos entidades nos (eferidos exercícios:

7. Lembramos que tais informações serão incluídas no Relatório de Prestação de

Contas Anual do Governador referente ao Exercicio de 2015, o qual será encaminhado ao

TCE e à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, em atendimento ao art. 56 da Lei nO

16.168, de 11 de dezembro de 2007 (Lei Orgânica do TCE-GO).

Para facilitar os trabaJhos de consolidação desse Relatório, solicita-se que essas

informações sejam encaminhadas a esta Controladoria-Oeral 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.

Atenciosamente,

aSA IOR

Secre ' 10 de Estado-Chefe r:#-\ --
•••• 1>"" ""~'~
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ESTADO DE GOIÁS

CONTROLAOORIA-GERAL DO ESTADO
GABINETE

Oficio n' 334/2016-CGElGAB.

Ao Exmo. Sr.

THIAGO MELLO PEIXOTO DA SILVEIRA

Secretário de Estado de Gestão e Planejamento

74.000.000 Goiânia - Goiás.

Goiânia, 't3 de fevereiro de 2016.

Assunto: Infonnações quanto ao atendimento da Recomendações do TCE

Senhor Secretário,

A Controladoria-Geral do Estado (CGE), solicitou, por meio do Oficio nO 2.56112015-

CGElGAB. de 9 de dezembro de 2015, cópia anexa, as informac-ões atualizadas sobre as medidas

adotadas por essa Unidade durante todo o Exercício de 2015 em atenção às prescrições do Tribunal de

Contas do Estado (TCE), destacando também os resultados alcançados nesse sentido. O prazo

estabelecido foi até o dia 05 de fevereiro de 2016, contudo ainda não houve qualquer manifestação por

parte desse órgão.

Nesta oportunidade, reiteramos que sejam apresentadas a esta COE tais informações,

impreterivelmente até o dia 4 de marco de 2016, lendo em vism que serão incluídas no Relatório de

Prestação de Contas Anual do Governador referente ao Exercício de 2015, o qual será encaminhado ao

TCE e à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, em atendimento ao artigo 56 da Lei n° 16.168, de

11 de dezembro de 2007 (Lei Orgânica do TCE-GO).

Para facilitar os trabalhos de consolidação desse Relatório. solicitamos que essas

informações sejam encaminhadas a esta CGE 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.

Atenciosamente,

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


f
ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
GABINETE

Oficio nO586/2016-CGE/GAB.
Goiânia, JO de março de 2016.

Ao Exmo. Sr.

JOAQUIM CLÁUDIO FIGUEIREDO MESQUITA

Secretário de Estado de Gestão e Planejamento

74.000-000 Goiânia - Goiás.

Assunto: Reiteração quanto às informações sobre o atendimento das Recomendação do TCE

Senhor Secretário,

Esta Controladoria-Geral do Estado (CGE), por meio do Oficio nO 33412016-

CGElGAB, de 23 de fevereiro de 2016, cópia anexa, reiterou as solicitações expressas no Oficio

nO2.56112015-CGE/GAB, de 09 de dezembro de 2015, cópia anexa. Nesse expediente, esta CGE

requisitou informações atualizadas sobre as medidas adotadas por essa Secretaria durante todo o

ano de 2015 em atenção às recomendações do Tribunal de Contas do Estado aCE) expedidas no

Parecer Prévio sobre as Contas do Governador relativas ao exercício 2014 e os resultados

alcançados.

Considerando que até o momento não houve resposta por parte dessa Secretaria,

reiteramos mais uma vez a solicitação para que sejam prestadas a esta CGE as informações

requeridas impreterivelmente até dia 16 de marco de 2016,

Atenciosamente,

Ta ARB~IOR .#
See Iá,;ode Estado-Chetf'''<f~

iZ
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ClJntrollldoria-Gernl do Estado, Rua 82n" (00 _ Pal.k:io Palro ludovico Teixcira. 3" andar, Sctm Sul
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ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DA FAZENDA

GABINETE

ficio n' o&.3<t /2016-GSF

Goiânia, /5 de março de 2016.

Ao Exmo. Sr.

ADAUTO BARBOSA JÚNIOR

Secretário de Estado-Chefe da Contreladoria-Geral do Estado

Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, nO 400, 3°Andar, Setor Sul

74.088-900 Goiânia-Goiás

Assunto: Resposta ao Oficio n' 387/2016-CGE/GAB.

Senhor Secretário-Chefe,

Em atençâo ao Oficio n' 387/2016-CGE/GAB, por meio do quai V. Exa.

reitera solicitação quanto às providências investidas por esta Pasta durante o exercício

de 2015, em relação às recomendações que ali especifica, extraídas do Parecer

Prévio do Tribunal de Contas do Estado sobre as Contas do Governador referentes ao

exercício de 2014, encaminho-lhe o Memorando nO 71/16-STE, da Superintendência

do Tesouro Estadual, e documentação anexa, com infonnaçóes complementares

acerca das recomendações destacadas por essa Controladoria.

Atenciosamente,

Gabinete da Secretária de Estado da Fazenda
Av Vereador José Motlleiro, n'. 22)3. Selor Nova Vila. CEP: 74.653-900 - Goiàni" - Go,,;,

Telefones (Oxx62) 3269 _ 2501 ou 3269 - 2502



Memorando n.o iJ 116 -STE

GoiãniaJO de março de 2016.

Da:

Para:

Assunto:

Superintendência do Tesouro Estadual

Chefia de Gabinete

Encaminhamento do Oficio n' 387/20'16-CGE/GAB, de 25/02/2016,

oriundo da Controladoria-Geral do Estado (CGE),

Senhor Chefe de Gabinete,

Ao cumprimentá-lo, estou encaminhando resposta ao Oficio em

epígrafe, em que a Controladoria Geral do Estado, ao se reportar ao Ofício nO2.564/2015-

CGE/GAB, de 09112/2015, enviado a esta Pasta solicitando informações sobre as medidas

que foram adotadas durante o exercício de 2015, em relação às recomendações do

Tribunal de Contas do Estado de Goiás TCE GO no Parecer Prévio sobre as Contas do

Governador do Estado, relativas ao exercício de 2014, solicita sejam complementadas

algumas das recomendações que deixaram de ser abordadas, na ocasião da resposta,

formulada mediante o Oficio n' 133/2016-GSF, de 19/02/2016, oferecendo nova

oportunidade para esta Pasta para atender ao solicitado. A seguir, apresento resposta a

cada uma das recomendações:

12 - Demonstrar o equacionamento do déficit atuarial por meio

dos fluxos das receitas e despesas do Plano Financeiro e do

Plano Previdenciário, evidenciando os impactos nos /imites de

gastos impostos pela LRF. conforme determina o &5°, do artigo

20, da Portaria MPS n' 403/2008;

A resposta a essa recomendação é da responsabilidade da

GOIASPREV, uma vez que essa questão se encontra fora da alçada de competência desta

Pasta;



13 - Aprimorar o cálculo das metas previstas no anexo de metas

fiscais de modo a atender as exigências da LRF, que são prenes,

e não as do Programa de Ajuste Fiscal, que são temporárias;.

Esclarecemos que o cálculo da estimativa de receita para o exercício

subsequente, com a finalidade de compor a LDO, cuja aprovação ocorre no mês de julho,

é realizado no mês de abril e, portanto, sem considerar na base de dados para projeção,

quase a totalidade da arrecadação do exercício em curso. A fim de aperfeiçoar os cálculos

da projeção da receita, estamos sistematicamente monitorando o comportamento da

arrecadação, promovendo os ajustes necessários quando desvios significativos ocorrem

entre a previsão e realização da receita. Foi justamente o que aconteceu ao propor a

aprovação da lei nO18.836, de 21 de maio de 2015, com o propósito de atualizar as metas

previstas no anexo de metas fiscais constantes na lei 18.634 de 21 de julho de 2014 que

dispôe sobre as diretrizes orçamentárias para 2015. No período transcorrido entre a data

em que foi feita a projeção da receita e o mês de maio quando da aprovação da

atualização, os indicadores econômicos se deterioraram, mostrando queda significativa na

atividade econômica com reflexos diretos no desempenho da arrecadação que não

mostrava mais o dinamismo dos meses anteriores. Assim, sempre que necessário, serão

ajustadas as metas fiscais originalmente definidas na LDO, considerando as novas

perspectivas de receitas e também por meio de medidas necessárias para o controle dos

gastos publicos.

18 - Planejar ações com vistas a dar fiel cumprimento à nova

situação gerada pela modulação dos efeitos da decisão do

Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas que declararam

inconstitucionais dispositivos que instituíram regras geris para o

pagamento dos preçatórios e criaram o regime especial de

pagamento adotado pejo Estado de Goiás;

A resposta a essa recomendação é da responsabilidade da

Procuradoria Geral do Estado, uma vez que essa questão se encontra fora da alçada de

competência desta Pasta;



20 - Acompanhar e garantir que os valores empenhados. pagos

e transferidos para aumento de capital das empresas estatais

estaduais sejam integralizados tempestivamente:

Será recomendado às empresas estatais que adotem as

providências necessárias para a integralização dos valores transferidos dentro do exercicio

financeiro.

Quanto à recomendação constante no item 19 do Parecer do TCE

GO, o pronunciamento desta Pasta foi encaminhado para a Controladoria Geral do Estado

mediante o Oficio n' 216/2016-GSF, de 09 de março de 2016.

Atenciosamente,

~I~O~~
Superintendente do Tesouro Estadual



•ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DA FAZENDA

GABINETE

Oficio nOJlió /2016-GSF
Goiãnia, 09 de )"1'10',C-<::

.J
de 2016 .

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 Goiãnia-GO

Assunto: Resposta ao Oficio n°32212016-CGElGAB

Senhor Secretário-Chefe,

Reporto-me ao Oficio nO 32212016-CGElGAB, de 19.02.16, que, em

complemento ao mencionado nos Oficios nOs1.434/2015-CGE/GAB, de 15.07.15, e

2.564/2015-CGE/GAB, de 09.12.15, ressalta que a recomendação ali transcrita,

expedida pelo Egré9io Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) no parecer prévio

sobre as Contas do Governador relativas ao Exercício de 2014, também é de

competência desta Pasta, e solicita providências para o encaminhamento do relatório

ora mencionado, juntamente com as Contas Anuais do Governador, atendendo, assim,

a prescrição do TCE.

Requer, ainda, que sejam apresentadas informações sobre o andamento

da elaboração desse relatório, tendo em vista o prazo legal para encaminhamento das

referidas Contas.

Ao fazê-Io, encaminho-lhe o Memorando nO06/2016-GCG, de 02.03.16,

da Gerência de Contabilidade Geral da Superintendência do Tesouro Estadual,

contendo esclarecimentos acerca da elaboraçao do respectivo relatório.

Atenciosamente,

c£~~i-=v
ANA CARLA ABRÃO COSTA

Secretária de Estado da Fazenda

Gabinete da Secretâria de Estado da Fazenda

Ali Vereador José Monteiro, nO 2233, Bloco A, Setor Nova Vila, CEP: 74.653-900 - Goiânia - Goiás
Telefone (62) 3269-2501



•ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DA FAZENDA

SUPERINTENDENCIA 00 TESOURO ESTADUAL

GERÊNCIA DE CONTABILIDADE GERAL

Memorando nO06/2016 - OCO

Goiânia, 02 de março de 2016.

Da: Gerência de Contabilidade Geral
Para: Gerência da Secretaria-Geral

Assunto: Resposta ao Memorando n° 023/16-CGAB

Senhora Gerente,

Em resposta ao Memorando nO 023 / 16-CGAB, de 23 de fevereiro de 2016.
que faz o encaminhamento do Oficio nO 322/2016-CGElGAB, de 19 de fevereiro de 2016. o
qual solicita informações sobre o andamento da elaboração do relatório de gestão da

participação do Estado de Goiás no Capital de Empresas, para inclusão no Relatório de
Prestação de Contas do Governador, ternos a informar que:

;00. Tendo em vista a enorme demanda de serviços, visando cumprir as várias

recomendações direcionadas ao setor central de contabilidade, exaradas no julgamento

das Contas do Governador relativas ao Exercício de 2014, tais como:

I) Adequar o planejamento e a execução orçamentária e financeira do Estado de

modo que o projeto da Lei Orçamentária para o exercício de 2016 já contemple

a segregação das receitas e das despesas por fonte de recursos, em cumprimento

ao inciso I do artigo 50 da LRF;

3) Adequar imediatamente a contabilidade estadual ao Plano de Contas

Aplicado ao Setor Público, às Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor

Público, bem como às demais exigências do Manual de Contabilidade Aplicada

ao Setor PÚblico;

4) Inventariar todos os bens móveis e imóveis do Estado, tendo em vista a

necessidade de reconhecimento, mensuração e evidenciação desses bens de

Superintendência do Tesouro Estadual! Gerência de Contabilidade Geral
Av Vereador Jose Monteiro. nO.2233. Setor Negrão de Lima CEP: 74.653-900 _ Goiânia _ Goiás

Fone: 3269-234012341 Fax: 3269-2465



acordo com as regras e prazos do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor

Público;

6) Corrigir as inconsistências verificadas na operacionalização da conta agentes

arrecadadores, incluindo os recorrentes saldos negativos na conta do Banco ltaú e

os recorrentes saldos sem movimentação de outros diversos agentes arrecadadores;

7) Concluir a implantação do Sistema de Contabilidade Geral do Estado e sua

integração com os demais sistemas corporativos do Estado;

8) Promover concurso público e 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 anãlise da gestão das contas

governamentais;

9) Garantir treinamentos e atualização constantes aos prof"lssionais da área

contábil, tendo em vista o novo padrão da Contabilidade Aplicada ao Setor

Público no Brasil;

10) Promover a integração dos demais poderes e órgãos ao Grupo de

Procedimentos Contábeis de Goiás GTCONT/GO;

11) Escriturar o deficü atuarial do Estado em sua contabilidade de maneira a

evidenciar o montante dessa obrigação previdenciária no Balanço Geral do

Estado;

22) Acelerar a adoção e implantação de um sistema de controle de custos, em

atendimento ao disposto no ~ 30 do artigo 50 da LRF .

.,. Considerando toda a complexidade para se implementar um sistema novo que suporte

adequar a contabilidade aos novos padrões exigidos pela Secretaria do Tesouro

Nacional - STN, em consonância com as Normas Brasileiras de Contabilidade

Aplicadas ao Setor Público - NBCASP, onde até o presente momento, o mesmo

encontra-se, concomitantemente, em fase de construção e produção;

Essa gerência, tendo a obrigação de cumprir o prazo constitucional para

consolidação e entrega da contabilidade do Estado de Goiás ao Tribunal de Contas, que é até

o dia 15 de abril, sendo que ainda temos de superar uma quantidade enorme de problemas

para a efetivação da referida consolidação, trabalha para cumprir com este prazo, mas ao

Superintendência do Tesouro Estadual / Gerência de Contabilidade Geral

Av Vereador José Monteiro. nO. 2233, Setor Negrão de Lima CEP: 74.653.900 _ Goiânia- Goiás

Fone: 3269.2340/2341 Fax: 3269.2465



..

mesmo tempo procuramos seguir o projeto traçado para o setor central de contabilidade, que é

desenvolver todas as ações necessárias para que a contabilidade do Estado de Goiás não seja

apenas proforma e sim atinja o verdadeiro objetivo da Contabilidade Aplicada ao Setor

Público, que é de: fornecer aos usuários informações sobre os resultados alcançados e os

aspectos de natureza orçamentária, econômica, financeira e {'Dica do patrimônio da

entidade do setor público e suas mutações, em apoio ao processo de tomada de decisão; a

adequada prestação de contas; e o necessário suporte para a instrumentalização do controle

social. ou seja, uma verdadeira ferramenta de gestão.

Sendo assim, o relatório sugerido peja COE será trabalhado no exercício

corrente. assim como outras demandas que surgem repetidamente e que não estão no

cotidiano da consolidação da contabilidade do Estado de Goiás.

Atenciosamente,

CarlOSRObe~d~

Gerente

Superintendência do Tesouro Estadual! Gerência de Contabilidade Geral
Av Vereador José Monteiro, n°. 2233, Setor Negrão de Lima CEP: 74.653~900_ Goiânia _ Goiãs

Fone: 3269-2340/2341 Fax: 3269.2465



•ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

GABINETE

Oficio n°. (00 /2016

Ao Exmo. Senhor
ADAUTO BARBOSA JÚNIOR
Controladoria-Geral do Estado
GOIÂNIA-GO

Goiânia,16 de março de 2016.

Assunto: Oficio n° 586/20I5-CGE/GAB de 10/03/2016

Senhor Secretário-Chefe,

Com o prazer de cumprimentá-lo, referimo-nos a correspondência
supracitada, a qual reitera informações sobre o atendimento das Recomendações do
TCE, cabe-nos informar a V. Exa. que conforme consta no Memorando n°
026/2016 da Superintendência de Orçamento e Despesa (cópia em anexo), e
também por meio do Oficio nO 2566/2015 de 17/11/2015 (cópia também em
anexo), esta Secretaria encaminhou a devida resposta com os esclarecimentos
pertinentes aos assuntos da sua competência e atribuições que, conforme carimbo
do Protocolo Setorial foi recepcionada nessa Controladoria na mesma data.

Assim sendo, solicitamos de V. Exa. a gentileza de esclarecer qual
pendência ou dúvidas ainda persistem, a fim de podermos atender efetivamente o
pleito em questão.

Cordialmente,

fi I ~i\~",a~\
V' JOAQ ~~ffiTA

Secretário e Gestâó e Planejamento

Gabinete do Secretário/Gerência da Secretaria Geral
Palado Pedro Ludovico Teixeira - Rua 82, n" 400 _7" andar - Setor Sul - Fone: (62) 3201-5780

740IS-908-G01ÂNIA-GO DBC
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ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

SUPERINTEND~NCIA DE ORÇAMENTO E DESPESA

Memorando noO/6 /2016

GoiâniaJ9 de março de 2016.

Da: Superintendência de Orçamento e Despesa

Para: Gabinete do Secretário da SEGPLAN

Assunto: Reiteração quanto às infonmações sobre o atendimento das

Recomendações do TCE.

Senhor Secretário,

Tendo em vista o Oficio nO586/2016-CGE-GAB, de 10 de março

de 2016 (em anexo), abordaremos o item de competência desta

Superintendência de Orçamento e Despesa, preliminarmente cabe ressaltar que

a presente solicitação foi atendida por meio do Oficio n°2.566/2015, de 17 de

novembro de 2015.

Desta feita, para atender a Recomendação de número 1 (um),

reiteramos a seguinte informação:

~ Estudo detalhado no inicio do exercicio de 2016, referente a

distribuição (alocação no Sistema de Administração Financeira do

Tesouro) das cotas financeiras de cada órgão, readequando a cota

ao orçamento do corrente ano e correspondente disponibilidade

financeira, de acordo com o fluxo de caixa fixado pela SEFAZ;

~ Adequação/Compatibilidade da LOA - Lei Orçamentária Anual de

2016 com a disponibilidade financeira, restringindo a liberação de

Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento

Palácio Pedro Ludovico Teixeira - Rua 82, n" 400. 7" andar, Setor Central- GOIÂNIA- 00 74015-908



•ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

SUPERINTEND~NCIA DE ORÇAMENTO E DESPESA

despesas sem correspondente lastro financeiro, buscando a

implementação de um Orçamento Realista;

l- Criação do Grupo de Trabalho Emergencial de modo a propor

medidas perenes de melhorias para a Execução Orçamentária e

Financeira do Estado de Goiás, o que tem sido promovido por meio

de Decretos e Projetos de Leis, que qualificam o gasto e restringem

a liberação de despesas que aumentam o desequilibrio

orçamentário e financeiro, tais como o Decreto n° 8.320/2015,

Decreto nO8.306/2015, Decreto nO8.307/2015, do Projeto de Lei

que cria a Conta Única do Estado de Goiás e a LRF Estadual.

Atenciosamente,

GIL:Of&i /J:L~ 7~~«~
uperintendente de Orçamento e Despesa

Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento

Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Rua 82. nO 400, 7° andar, Setor Central- GOIÂNIA - 0074015-908
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Oficio n°.:JS6 6/2015

Goiânia, J. de novembro de 2015.

•
Ao Exmo. Senhor
ADAUTO BARBOSA JÚNIOR
Controladoria-Geral do Estado
GOIÂNIA-GO

_'<l>!l"',i..
~~~Geé, J!!!aJ;e!.(. ,,~iI:t~'rlrlal.;,:.:!.'

~Si:-la-'i"l

Assunto: Oficio nO2.317/2015-CGE/GAB de 06/11/2015'

Senhor Secretário-Chefe,

/

Em atenção à solicitação contida na correspondência supracitada, a
qual reitera providências constantes dos Oficios números 1.439/2015, 1.848/2015 e
1.967/2015, os quais tratam de recomendações a serem adotadas e também de
requisição de informações sobre medidas necessárias ao cumprimento das
prescrições constantes do Parecer Prévio emitido pelo Egrégio Tribunal de Contas
do Estado sobre as Contas do Gevernador, relativas ao Exercicio de 2014,
prestamos a seguir esclarecimentos quanto aos itens que abordam assuntos da
competência e atribuições desta Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento.

Com relação às Recomendações I, 2 e 20, segue em anexo cópias dos
Memorandos nOs.025/2015 e 026/2015, por meio dos quais a Superintendência de
Orçamento e Despesa informa quais as medidas foram adotadas visando atender as
recomendações apresentadas.

Em referência a Recomendação nO4, de inventariar todos os bens
móveis e imóveis do Estado, informamos que a Superintendência de Patrimônio,
como já é do conhecimento dessa Controladorla, já vem adotando todas medidas
necessárias para a elaboração e atualização dos inventários de bens móveis e
imóveis, juntamente com a Superintendência Central de Tecnologia da Informação.

No sentido de atender a Recomendação nO $, no que tange a
promoção de concurso público para contabilistas nos diversos órgãos elou
entidades do Estado, cabe-nos esclarecer que a Superintendência da Escola de
Governo só atua para realização de certames desta natureZ!l se houver uma
demanda oficialmente solicitada pelos órgãos/entidades da adm1nlstiação pública
estadual, pois tal iniciativa não é da sua competência. \IA..

,
Gabinete do Secretário/Gerência da Secretaria Geral

Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Rua 82, r.f' 400 -7" andar - Setor Sul - Fone: (62) 3201-57110
740IMOB-OOTÂNIA-GO DBC
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•ESTADO DE GOIÁs
SECRETARI.' DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJ~NTO

GABINETE

Atendendo a Recomendação nO9, quanto à promoção de treinamento
adequado visando garantir as necessidades de atualização dos profissionais da área
contábil, informamos que cursos de tal natureza já são objeto de formatação no
âmbito da Superintendência da Escola de Governo, coin previsão de inicio no 1°
trimestre do próximo exercício, os quais serão disponibilizados na reltlção dos
Cursos a serem ofertados pela Escola de Governo Henrique Santillo.

Colocando esta Secretaria ao inteiro dispor para quaisquer outros
esclarecimentos julgados necessários, valemos da oportunidade para reiterar-lbe
protestos de elevado apreço e distingnida consideração.

/ (
lHIAOO PEIXOTO

Secretário de Gestão e Planejamento

,
Gabinete do Secretário/Gerência da Secretaria Geral

Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Rua 81, n"400.7" andar - setor Sul ~ Fone: (62) 3201-5780

740IS.-908-00IÁNIA-GO DBC
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