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Oficiar a Secretaria Estadual da 

Fazenda pedindo o fornecimento 

dos dados da receita pública do 

Estado em outro formato que não 

seja somente o estruturado pelos 

códigos contábeis.

O Conselheiro Murilo da SEFAZ, 

ofereceu um relatório com dados 

da receita estadual considerando 

os dados da contabilidade pública 

, consolidados e segmentados por 

impostos

Encaminhar proposta ao Executivo 

com sugestão de inclusão no 

Regulamento, das normas que 

facultam aos servidores que por 

alguma razão, não sejam obrigados 

a bater ponto, que tenham o nome, 

cargo e o local de lotação 

disponibilizados no site do Portal da 

Transparência, à  ser encaminhado 

ao Senhor Governador para ser 

incluído no Regulamento, quando 

da sua edição.

Ofício nº 

14/2015 – 

CTPCC 

Encaminhar ofício à Agência Brasil 

Central - ABC, que é responsável 

pelo Diário Oficial do Estado de 

Goiás, reiterando que se façam as 

mudanças necessárias no mesmo, 

tornando-o em formato pesquisável, 

e que sejam consideradas as datas 

dos Suplementos de forma 

remissiva.

Ofício nº 

7/2015 

CTPCC

Esclareceu que, tendo em vista a 

impossibilidade de realização do 

presente trabalho pela assessoria 

de informática de Agência, já 

foram tomadas as providências 

necessárias para atendimento as 

solicitações, as quais encontram-

se em fase de andamento, o 

Projeto de Digitalização do Diário 

Oficial.

Ofício nº 

549/2015 

PRESID- 

ABC

Oficiar a Casa Civil, solicitando 

informações sobre eventual retorno 

do Projeto do ponto eletrônico em 

trâmite na Assembléia Legislativa, 

se teria retornado à Casa Civil.

Ofício nº 

08/2015 – 

CTPCC

Informou que não tramita na Casa 

Civil o Projeto de Lei do Ponto 

Eletrônico para ajustes e posterior 

envio a Assembleia Legislativa, 

adiantando que o referido Projeto 

encontra-se aprovado pela aquela 

Casa de leis.

Ofício nº 

424/2015 – 

SECC

Oficiar o Senhor Governador a 

respeito da impossibilidade de fazer 

pesquisas na versão web do Diário 

Oficial do Estado de Goiás.

Ofício nº 

09/2015 – 

CTPCC 

Ofícios nº 

2167/2015 

CGAB.GOV 

e 2168/2015-

CGAB.GOV

PLANILHA DE AÇÕES DO CONSELHO DE 
TRANSPARÊNCIA 2015

22ª

23ª
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PLANILHA DE AÇÕES DO CONSELHO DE 
TRANSPARÊNCIA 2015

Elaborar Relatório Semestral do 

Conselho de Transparência 

contendo as propostas de 

recomendações e moções 

aprovadas e enviadas à 

administração pública, com as 

providências tomadas ou as 

justificativas do seu não 

acolhimento, para ser divulgado na 

página do Conselho no Portal da 

Transparência.

Oficiar  a CGE, para ser divulgado 

no Portal da Transparência, a 

relação dos servidores que estão 

desobrigados de baterem o ponto, 

constando seus nomes, cargos, 

locais e horários de trabalho, posto 

em votação, foi aprovado por 

unanimidade

Ofício nº 

2502/2015- 

CGE/GAB

Informou que após análise 

minuciosa da regulamentação do 

controle de frequência do servidor 

no âmbito da administração 

direta,autárquica e fundacional do 

Poder Executivo, comunica que, 

atualmente, os dispositivos legais 

não prevêem a disponibilização de 

tal informação;

Ofício nº 

129/2015.

2015 Ofício N°

20/mar
2/2015-

CTPCC/Pres.

Apoio  integral à proposta de Emenda Constitucional Nº 45/2009, enviado ao Senador Wider de 

Morais

Ações do CTPCC/ Assunto

3/2015-

CTPCC/Pres.

Apoio  integral à proposta de Emenda Constitucional Nº 45/2009, enviado ao Senador Ronaldo 

Caiado

28/ago
Lista de apoiamento às 10 medidas de Corrupção, enviado ao Procurador da República Dr. 

Hélio Telho

230/2015-

CGE/GAB.

02/dez

Encaminhamento do terceiro lote de 3.544 (três mil quinhentos quarenta e quatro) assinaturas 

de apoio às 10 Medidas de Combate à Corrupção, ao Dr. Hélio Telho, Procurador da República 

em Goiás.

2527/2015 

CGE/GAB

08/out
Encaminhamento parcial de 3.126 ( três mil cento e vinte e seis) assinaturas de apoio às 10 

Medidas de Combate à Corrupção, ao Dr. Hélio Telho, Procurador da República em Goiás.

2061/2015-

CGE/GAB

04/nov

Encaminhamento do segundo lote de 2.459 ( duas mil quatrocentos e cinquenta e nove ) 

assinaturas de apoio às 10 Medidas de Combate à Corrupção, ao Dr. Hélio Telho, Procurador da 

República em Goiás.

2301/2015-

CGE/GAB

24ª

20/mar
Apoio  integral à proposta de Emenda Constitucional Nº 45/2009, enviado a Senadora Lúcia 

Vânia

4/2015-

CTPCC/Pres.

20/mar


