DECRETO

DE

30

DE

O GOVERNADOR

•

ir

DO ESTADO

DE GOiÁs,

no uso de suas

atribuições constitucionais e legais,

DECRETA:

Art. l' Fica institucionalizado o Conselho de Assessoramento ao Chefe
do Poder Executivo, já de algum tempo em funcionamento de fato, integrado por:
I - JOÃO FURTADO DE MENDONÇA NETO, Secretário da Casa
Civil;
11- ADAUTO BARBOSA JÚNIOR, Secretário-Chefe da ControladoriaGeral do Estado;
111
- ALEXANDRE EDUARDO FELIPE TOCANTINS, Procurador-Geral

••

,

do Estado;

,

IV - JOSÉ CARLOS SIQUEIRA, Vice-Presidente
da Companhia de
,
Investimentos e Parcerias do Estado de Goiás - GOIASPARCERIAS;
,

-

,

V - JONATHAS SILVA, Assessor Especial da Governadoria.

Parágrafo único. As reuniões do Conselho serão realizadas no
Gabinete do Secretário da Casa Civil.

Art. 2° Para o fim de assegurar o efetivo e pleno cumprimento das
recomendações contidas no Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado quanto

3~;r.;,contas prestadas pelo Governador, relativamente ao exercício de 2015, é
instituida uma FOf/~[;refa,

integrada por:

"

1- ANDRE DA SILVA GOES

Subchefe

da Controladoria-Geral
Estado, que a coordenará;

do

11- IVO CEZAR VILELA

Superintendente
Executivo,
Secretaria
de Educação,
Cultura
Esporte;

da
e

111
- OLDAIR MARINHO DA FONSECA

Superintendente do Tesouro Estadual,
da Secretaria da Fazenda;

de Orçamento
IV - GILSON GERALDO VALERIO DC Superintendente
e
Despesa, da Secretaria
de Gestão e
AMARAL
Planejamento;

V - LUCAS PAULA DA SILVA

Superintendente
de
Gestão,
Planejamento e Finanças, da Secretaria
da Saúde;

VI - RAFAEL ARRUDA OLIVEIRA

Procurador do Estado
Técnico da Casa Civil;

VII- CARLOS ROBERTO FERNANDES

Gerente Especial de ContabilidadeGeral, da Secretaria da Fazenda.

e

Assessor

Parágrafo único, A Força Tarefa de que traIa esle artigo:
I -lerá

prazo para iniciar os seus trabalhos e conclui-los até l' de julho

e 30 de oulubro do fluente ano. respectivamenle;
11- reunir-se-á. pelo menos. 01 (uma) vez por mês com o Conselho a

•

que se refere o art.

1°, oportunidade em que deverá apr~sentar os resultados de

seus trabalhos;

li' -

poderá solicitar quaisquer documentos, no âmbito do Poder

Executivo. indispensáveis ao cumprimento do disposto no caput deste artigo;

,

IV - deverá dedicar especial alenção á efetiva estruluração da Conta
Única do Tesouro Estadual.

Art. 3' Este Decreto entra e
PALÁCIO
de

.~

DO GOVER

or nesta data.

ESTADO DE GOIÁS, em Goiánia.
2016. 128º da República,

t

ESTADO DE GOIÁS
Controladoria-Geral do Estado
Gabinete

Oficio n'

1.374/2016- CGEJGAB
Goiânia, 05 de julho de 2016.

Ao Excelentíssimo Senhor
JOAQUIM

CLÁUDIO FIGUEIREDO

MESQUITA

SECRETARIA DE GEST Ao E PLANEJAMENTO
Palâcio Pedro Ludovico Teixeira - 7" andar, Setor Sul
NESTA

GerênCIa da Secrelarla

Assunto: Força Tarefa

Geral. SEGPLAN

'li!~~'!Êo
"mo.
.
RECEBI

Senhor Secretário, _

I~ JA

A par de meus cordiais cumprimentos c, com referência ao Decreto de 30 de
junho de 2016 que em seu árt. ZO instituiu Força Tarefa com

O

objetivo de assegurar o efetivo

e pleno cumprimento das recomendações contidas no Parecer Prévio do Tribunal de Contas
do Estado alusivas às Contas de Governo do exercício de 2015, anexo, bem corno de
estruturar a Conta Única do Tesouro Estadual, infanna-se a Vossa Excelência que identificouse, nos trabalhos preliminares dessa Força Tarefa, a necessidade da priorização de equipes de

•

tecnologia da infonnação, por parte dessa Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento,
para atuarem diretamente nos sistemas corporativos que são fundamentais para o atendimento
das recomendações da Corte de Contas.
Elenca-se como prioritários para o cumprimento das recomendações exaradas
pela Corte de Contas, a conclusão elou priorização do desenvolvimento
Contabilidade

Pública - SCP/SEFAZ;

Mobiliário e Imobiliário/SEGPLAN

de Arrecadação

- SARlSEFAZ;

dos Sistemas de
de Patrimônio

e de módulo.de transferências constitucionais do Sistema

de Programação e Execução Orçamentária e Financeira - SIOFI-NET/SEGPLAN.
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Controladoria-Geral
do Estado, Rua 82 rf' 400 - Paládo Pedro Ludovlco Teixeira, 3" anQClr, Setor Sul .
CEP: "015-908 - Goiânia ~ Goiás - Fone: (0l0l62) 3201-5354 3sgldlsplcge

ESTADO DE GOIÁS
Controladoria-Geral do Estado
Gabinete
A disponibilização dos sistemas acima mencionados, no prazo fixado por
Decreto Governamental,

cujo limite é dia 30/out/2016, aliadas a outras iniciativas já em curso.

possibilitará que a Conta Única do Tesouro Estadual seja implementada a partir de janeiro de
2017, e que o inventário dos bens mobiliários e imobiliários seja efetivâdo pelos órgãos e
entidades no segundo semestre de 2016 e devidamente contabilizados.:

,f-- ;'-

Nesse sentido, solicita.se a Vossa Excelência que priorize a implantação dos

sistemas sob a responsabilidade dessa pasta (patrimônio Mobilíário e Imobiliário e SIOFINET), bem como apóie as iniciativas da Secretaria ,de Estado da Fazenda na implantação elou
conclusão dos Sistemas de Arrecadação e de Contabilidade Geral.

Atenciosamente,

,/

,

••

ANDREá~
~
SubChefe da C9l11foladoria-Geral do Estado
.-'. Coordénador da Força Tarefa
...

/

/

\,

-'

/

.-

,

.'

•
',.

Controladoria.Oeral
do Estado, Rua 82 rf>400 - Palécio Pedro Ludovlco Tel~elra. 3° andar, Sell:lr Sul.
CEP: 7"015-908 - Goiênia - Golãs - Fone: (0xx62) 321)1-5:354 asgldlspfcge

t

,

,,'-' ,-

- -',

'I.

~'.\

;';.0:'
\\-

ESTADO DE GOIÁS
Controladoria-Geral do Estado de Goiás
Gabinete
Oficion'

!

-

•

1-'
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••••

1.375/2016-CGElGAB
Goiânia, 05 de julho de 2016.

A Excelentíssima

Senhora

ANA CARLA ABRÃO COSTA

Secretária de Estado da Fazenda
Av. Vereador Jose Monteiro na 2233, Setor Negrão de Lima
NESTA
Assunto: Força Tarefa (201611867000310)

•

Senhora Secretária,
A par de meus cordiais cumprimentos c, com referência ao Decreto de 30 de

junho de 2016 que em seu art. 2° instituiu Força Tarefa com o objetivo de assegurar o efetivo e

pleno cumprimento das recomendações contidas no Parecer Prévio do Tribunal de Contas do
Estado alusivas às Contas de Governo do exercício de 2015, anexo, bem como de estruturar a
Conta Única do Tesouro Estadual, infanna-se

à

Vossa Excelência que identificou-se,

nos

trabalhos preliminares dessa Força Tarefa, a necessidade da priorização de equipes de tecnologia
da infonnação para atuarem diretamente nos sistemas corporativos que são fundamentais para o
atendimento das recomendações da Corte de Contas.

I

•

Elenca-se como prioritários para o cumprimento das recomendações
pela Corte de Contas; a conclusão e/ou priorização do desenvolvimento

exaradas

dos Sistemas de

Contabilidade Pública - SCP/SEFAZ; de Arrecadação - SARJSEFAZ; de Patrimônio Mobiliário
~
e Imobiliário/SEGPLAN
e de módulo de transferências constitucionais do Sistema de

"

Programação e Execução Orçamentária e Financeira - SIOFJ-NET/SEGPLAN.

A disponíbilização
Decreto Governamental,

dos sistemas acima mencionados,

no prazo fixado por

cujo limite é dia 30/outl2016, aliadas com iniciativas já em curso,

possibilitará que a Conta Única do Tesouro Estadual seja implementada a partir de janeiro de
2017, e que o inventário dos bens mobiliários e imobiliários seja efetivado pelos órgãos e
entidades no segundo semestre de 2016 e devidamente contabilizados.

ria-Geral do Estado, Rua 82nO 400- Palácio Pedro Ludoviço Teixeira, 3"andar, ~rorSul.
CEP: 7-'01'>908 - Goiânia - GoiAs - Fone: (OllX62)3201-5354 asg/ cl~plcg~
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Controladoria-Geral do Estado de Goiás
Gabinete

Nesse sentido, informa-se a Vossa Excelência que solicitou-se à SEGPLAN, por
meio do Oficio n° 1,37412016-CGElGAB, priorizar a implantação dos sistemas sob
responsabilidade daquela pasta, bem como disponibilizar os recursos necessários para a
C<lnclusão dos Sistemas de Arrecadação e de Contabilidade, fundamentais para implantação da

Conta Única e da Contabilidade aplicada ao Setor Público.
Atenciosamente,

<.

/~Às--G~-~~J-)
•
SubChefe da cont~Z;~~~~~~dO
Coordenador da Força Tarefa v
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Cootroladorla.Geml

I.

do Estado, Rua 82 n"4OO_ Pal!cio Pedro ludov1co Teiiceir••••3~andar, Setor Sul
CEP:7401~
-Goi~nia - GoW - Fone: (Ou62) 32Ol-53S4as.g/dlspjcge ,
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ESTADO DE GOIÁS

Controladoria-Geral do Estado
Gabinete

Oficio n'

J3f?12016-

CGEJGAB
Goiânia, 05 de julho de 2016.

.

•
Ao Excelentissimo

..-..

Senhor

JOÃO FURTADO DE MENDONÇA NETO

SECRETARIA

DE ESTADO DA CASA CIVIL

se' andar,

Setor Sul

Assunto: Força Tarefa (201611867000310)

,

Palácio Pedro Ludovico Teixeira -

•

NESTA

/'
Senhor Secretãti~,

,.A par de meus cordiais cumprimentos

e, com referência ao Decreto de 30 de

jUrlho de 2016 que em seu art. 2° instituiu Força Tarefa com o objetivo de assegurar o efetivo

.

~

.

e pleno cumprimerito d~, recomendações

•

-

C?ntidas no Parecer Prévio do Tribunal de Contas

do Estado alusivas ,às Contas
de Governo do exercício de 2015, anexo, bem como de
-',
estruturar a Conta Única do Tesouro Estadual, encaminho a Vossa Excelência para
conhecimento e providências a seu cargo o Oficio nO 136912016 endereçado ao
Excelentíssirno Senhor Governador.

Ao ensejo, reafirmo-lhe a certeza do meu apreço e

admiração.
Atenciosamente,

NnRÉJ)~~
SubChefe da Contf'óladoria-Geral do Estado
CoordenÍdor da Força Tarefa

CEP: 74(J15-908 - Goiânia - Galãs - Fone: (0u62)

3201-5354 asgldlsplcge
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CÓpIa

ESTADO DE GOIÁS
Controladoria-Geral do Estado
Gabinete

13 € g /2016-

Oficio n'

CGE/GAB
Goiânia, li de julho de 20 16. ~ .

Ao Excelentíssimo Senhor
RAFAEL ARRUDA OLIVEIRA

I

PROCURADOR DO ESTADO

Palácio Pedro Ludovico Teixeira - 80 andar, Setor Sul
NESTA

•

Assunto: Membro da Força Tarefa - Contas de Governo 2016 (Decreto governamental de
30/jun12016)

Senhor Procurador,

No recente Pare<:cr Prévio das Contas do Governador elaborado pelo Egrégio
Tribunal

de Contas

referente

às contas

de governo

do exercício

de 2015,

aquela

.

Corte apresentou, dentre outras, a recom~~'dação de número "22'\ com a seguinte redação:
22) Promover as medidas ne~-ãrias

à g~lia

da autonomia funCionai, administrativa, financeira e de inicialiva legislativa

para elaboração da proposta orçamentária da Defensoria Pública do Estado de ÜQiãs, incluindo na LOO limites para seus
gastos com pessoal e demais despesas COrrtntcs t de capital, e abstc:nda-st de realizar reduções unilateraís em suas
proposições orçamentárias, promovendo, ainda, as medidas neces:sárias ao pro\~mento dos cargos vagos"

A recomendação

acima encontra.se

parcialmente

atendida, uma vez que o

artigo 23 do Anteprojeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2017, em
trâmite na Assembleia Legislativa,
,

estabeleceu limite de gastos para as despesas correntes e

de capital da ordem de R$ 3,303 milhões de reais.

Com relação ao limite de gastos com pessoal informa-se que a matéria não está
devidamente

regulamentada,

DEMONSTRATIVO

de

DA DESPESA

acordo
COM

com

o

PESSOAL,

item 04.01.00

ANEXO

subitem 04.01.03.01

Entes da

Federação, tópico 6. Defensorias Públicas, página 52 J do Manual de Demonstrativos Fiscais MDr I STN • 6~ Edição, que orienta a elaboração dos Relatórios Fiscais para todos os entes

t

ESTADO DE GOIÁS
Controladoria-Geral do Estado
Gabinete
federados, enquanto os limites não forem estabelecidos, seus valores devem constar do

Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Poder Executivo, vejamos:
6. Defensorias Públicas
A Lei de Responsabilidade

Fiscal foi publicudll em 2000. Já a EC nO 4512004. que conferiu -outonomia orçamcnlAriofinanceira às defensorias esl.8duais. c a EC nO 74f2013, que conferiu autooomia orçamentária.financeira 11Defensoria da
União e do Disbito Federal, somente foram promulgadas após essa data. Em razAo disso, a LRF nàO contemplou limites
espccllicos para as defensorias públicas e, portanto. enquanto esses limites não forem eostabelccidllS, sellS valores devem
constEI!" do Demonstrativo da Despesa com Pessoal do Poder Excculivo.
Não entanto, lendo em vista a dclenninaçlio contida no Ac6rd1lo nO 215312014. TeU - Plenârio, as defensorias públicas
deverão também. elaborar separadamente o demonstrativo da despesa com pessoal, sem preencher os CIlmpos relativos ã
comparação de limites, confonne tabela 1.)"
' .•...

A ausência de regulamentação prejudica o pleno atendimento à recomendação
"22" do TCE. notadamente quanto ao estabelecimento de limites para os gastos com pessoal
da Defensoria Pública do Estado. Tal assunto deverá ser regulamentado quando da aprovação

v

~,

do PLP 25712016 (ou outro que vier a substituí-lo), em trâmite no Congresso Nacional,
projeto

que visa promover

alterações na Lei Complementar

nO JOl/2000

-

•

Lei de

Responsabilidade Fiscal.
/
Nesse sentido, .consulto V. Exa. no sentido de haver ou não viabilidade jurídica
para que o

Poder Executivo proponha à Assembleia Legislativa do Estado, por meio de

Anteprojeto de lei, limite elou ~rcentual

de ~ast?s com pessoal para a Defensoria Pública,

em relação à Receita Corrente Líquida, conform~; recomendado pelo Tribunal de Contas do
Estado.

,
-~-

•

Atenciosamente,

,_.r
"

Controllldoria.Geral
do Estado, Rua 82 ~.oo_Palácio Pedro ludovico Teix,!:ira, 30 Ilndar, Selor S~1.
CEP: 74015.908 - Goiânia - Gollis - Fone: (0xx52) 3201.53~ IlsgJdlsplcge
.
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MARCUS VINICIUS DO

PARECER PRÉVIO
CONTAS ANUAIS DO GOVERNADOR
EXERCíCIO DE 2.015

AJ, cn=MARCUS VlNlaUS DO

AMARAl:19009917134
Dados: 2016.06,13 10:51 :30 -03'00'

Contas do Governador do Estado de Goiás
relativas ao ex.ercício de 2.015. Manifestação
favorável à aprovação pela Assembleia

Legislativa. Recomendações.

o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, reunido nesta data, em sessão
extraordinária, cumprindo o disposto no inciso 1, do artigo 26, da Constituição
Estadual, visando à apreciação do processo n. 201600047000639, que trata das
Contas Anuais do Governo do Estado de Goiás referentes ao exercício de 2.015;
Considerando que as Contas Anuais do Estado de Goiás atinentes ao
exercício de 2.015 [oram prestadas pelo Governador do Estado de Goiás no prazo
previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Estadual;
Considerando
a análise efetuada pela Controladoria-Geral do Estado,
órgão central do sistema de controle interno do Poder Executivo, sobre as contas
consolidadas;
Considerando o Relatório Técnico do Serviço de Contas do Governo desta
Corte, onde restaram demonstrados os resultados dos exames das Contas do Estado
de Goiás referentes ao Exercício de 2.0 ISi
Considerando
que a análise técnica sobre as Contas de Governo do
exercício de 2.015, bem como a emissão deste- Parecer Prévio, não interferem nem
condicionam o posterior julgamento pelo Tribunal de Contas dos administradores e
demais responsãveis por dinheiros, bens e valores do. administração pública direta,
indireta, ou fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, bem como dos que
derem causa a perda, extravio, ou outra ilTe-gularidade de que resulte prejuízo ao
erArio, conforme disposto no art. 26, inciso n, da Constituição Estadual;
Considerando que as contas anuais prestadas pelo Governador do Estado
de Goiás referentes ao exercício de 2.015, constituídas do respectivo Balanço Geral
do Estado e das demonstrações léçnicas de natureza contábil, incluíram, além de
suas próprias, as da Assembleia Legislativa. do Tribunal de Justiça e as do
Ministério Público, de forma 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;

'

•

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GoIÁs
Considerando as manifestações oriundas do Relator a respeito das contas
prestadas e os documentos e esclarecimentos prestados pelo Governo Estadual;
Resolve o Tribunal de Contas do Estado de Goiás, pelos membros

integrantes do seu rribunal Pleno, emitir Parecer Prévio favorável à aprovação das
Contas do Excelentíssimo Governador do Estado de Goiás, Marconi Ferreira

PeriHo Júnior, referentes ao Exercício de 2.015, com as seguintes recomendações:
I} Que se abstenha de efetuar resgates que fragilizem a coma centralizadora, a partir do
julgamento das presentes contas pela Assembleia legislativa do Estado de Goiás.
2) Que adote providências para reduzir o prazo de implementação da Conta Única para
até um ano após o julgamento das presentes contas pela Assembleia Legislativa do
Estado de Goiás, sem prejuízo das providências necessárias à redução do saldo da
conta centralizadorn;
3) Que sejam demonstradas. nos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária e de
Gestão Fiscal, bem como na evidenciaçilo das disponibilidades apresentadas no
balanço geral do Estado, por meio de c-orreta escrituração e notas explicativas, as
movimentações da conta cenfralizadora;
4) Realizar a contabilização e distribuição de forma tempestiva dos rendimentos auferidos
pela Conta Centralizadora, bem como reconhecer um passivo do Tesouro Estadual com
os demais órgãos e fundos que tiveram recursos centralizados e não receberam as
devidas receitas de juros proporcionais ao saldo gerencial aplicado desde a criação da
c-anta;
5) Excluir, quando da apuração dos gastos com manutenção e desenvolvimento do ensino,
as despesas com aquisição de merenda escolar. ante o entendimento do Tribunal de
Contas do Estado de Goiás no sentido de não considerar tais despesas para efeito de
cumprimento da aplicação mínima em educação, com efeito ex nune;
6) Escriturar, conforme as normas contábeis vigentes, as contribuições previdenciárias a
pagar e a receber, os empréstimos e financiamentos concedidos pelo Estado, o ajuste de
perdas da dívida ativa, a provisão para demandas judiciais c o déficit atuarial;
1) Elaborar relatório de gestão a ser encaminhado juntamente com as Contas do
Governador, abrangendo todas as empresas em que o Estado figure como sócio
majoritário ou não, informando os recursos despendidos e recebidos pelo Estado por
meio das mencionadas sociedades, os seus respectivos balanços anuais e o desempenho
das entidades nos refl:ridos exercícios;
8) Conciliar os valores de precatórios registrados na contabilidade com os valores
publicados pelo Tribunal de Justiça;
9) Cumprir a ordem de preferência para o uso de recursos de depósitos judiciais
estabelecida pelo artigo 7'l da LC nO 15112015, alertando que somente após a quitação
de todos os precatórios é que esses recursos podem ser usados para pagamentos de
dívida pública fundada, despesas de capital e recomposição de fluxo de pagamento dos
fundos de previdência;
10) Adequar, jmediatamcnte, 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,
principalmente quanto à elaboração de notas explicativas;
11) Concluir a implantação do Sistema de Contabilidade Geral do Estado e sua integração
com os demais sistemas corporativos do Estado;

•

-
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
12) Inventariar todos os bens móveis e imóveis do Estado e promover os ajustes dos
valores decorrentes da re,uvaJiaçãoinadequada, além de efetuar a escrituração dos
procedimentos de mensuraçào de ativos de acordo com as regras do Manual de
Contabllidade Aplicada ao Setor Público;
13) Promover concurso público e assegurar a pennanência de contabilistas nos diversos

órgãos 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 gestão das contas governamentais, garantindo
treinamentos e atualização constantes aos profissionais da área contábil, tendo em vista
o novo padrão da contabilidade aplicada ao setor público;
14) Adequar o planejamento e a execução orçamentária e financeira do Estado de modo
que o projeto da Lei Orçamentária para o exerclcio de 2.017 já contemple a segregação
das receitas e das despesas por fonte de recursos, em cumprimento ao inciso I do artigo
50 da LRF;
15) Aperfeiçoar a metodologia de câlcu10 da previsão da receita e fixação da despesa, a
fim de evitar distorções relevantes entre os valores orçados e executados;
16) Observar o princípio orçamentário do equilibrio, de acordo com detenninação
contida no art. 48, alínea b, da Lei nO4.320(64 e no art. l°, ~ l(l, da Le nO IOIlOO, de
modo evitar a ocorrência de déficits orçamentários e financeiros sucessivos e
crescentes;
17} Aprimorar o cálculo das metas previstas no anexo de metas fiscais, de modo a
atender as exigências da LRF, evitando alteraçôes posteriores que desvirtuam o
objetivo da LDO;
18) Proceder a estudos quanto à pertinência da inclusão das receitas de contribuições
descontadas dos servidores públicos e repassadas ao 1pasgo na composição da ReL.
visto que tais recursos criam um incremento artificial de receita que o Estado não pode
utilizar;
19) Disponibilizar, no portal da transparência. 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;
as
20) Inserir no poI'UlI hrlp:IY~',samJt.gQ.go".w,'pagtlf7'/lranspa"efld(l->i"idQdes-d'Nalldt'IUI
seguintes informações relativas às Organizações Sociais: relatório de gestão da unidade
hospitalar; demonstrações
contábeis e financeiras; orçamento da entidade
individualizado por cada contrato de gestão; execução orçamentária mensal e
acumulada no ano; convênios em vigência; o regulamento de licitações e contralos; e a
estrutura remuneratória de seus empregados e dirigentes;
21) Elaborar demonstrativo que evideocie o montante dos beneficios fiscais concedidos
em cada exercício c as respectivas ações adotadas para compensar tais renúncias, em
conformidade com o inciso 11,do art. 5°. e o artigo 14, da LRF;
22) Promover as medidas necessárias à garantia da autonomia funcional, administrativa.
financeira e de iniciativa legislativa para elaboração da proposta orçamentária da
Defensoria Pública do Estado de Goiás, incluindo na LDO limites para seus gas«os com
pessoal e demais despesas correntes e de capital, e abstendo-se de realizar reduções
unilaterais em suas proposições orçamentárias, promovendo, ainda, as medidas
necessárias ao provimento dos cargos vagos;
23) Adotar as providências para a constituição e o funcionamento da Prevcom.GO _
Fundação de Previdência Complementar do Eslado de Goiás, conforme exige o artigo
37 da Lei nO 19.17912015.

...• ~

•

;

•

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁs
24) Promover as medidas neçessarias

ao cumprimento das Leis Complementares

Estaduais nO 66/09 e nO 77110, em especial no que se refere à centralização
Previdenciária perante a Goiasprev.

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia,
~

-;g:UmaOJ6-'

,Presidente
. Relator (vala pela aprovação das
contas com ressalva quanto à Conta
Centralizadora, com determinações).
, Conselheiro, (voto pela aprovação das

Icontas sem ressalva, transformando as
determinações em recomendações de 11.
1 a n. 3, em divergência à manifestação
do Relator) .
• Conselheiro, (voto pela aprovação das
ntas
sem ressalva, transformando as
determinações em recomendações de n.
1 a n. 3, em divergência à manifestação
do Relator).

n

, Conselheiro, (voto pela aprovação das
contas com ressalva quanto à Conta
Centralizadora, com determinações).
Conselheiro, (voto pela aprovação das
ontas sem ressalva, transfonnando as
eterminações em recomendações de n.
a n. 3, em divergência à manifestação
o Relator).

, Procurador~Geral de Contas.
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Oficio n' 004/2013
Goiânia, 08 de Outubro de 2013
Ao Exmo. Sr.

JOSE TAVEIRA ROCHA

•

Secrelârio de Estado da Fazenda
Goiânia - GO

Assunto: Proposta de Cursos de Capacitação para servidores públicos na área
Contábil

Senhor Secretário,

Considerando o Oficio n' 2.084/2013 - CGE/GAB, de 23
de setembro de 2013, onde a Controladoria Geral do Estado solicita a
Superintendência de Contabilidade da SEFAZ, com o apoio do Grupo de Trabalho
de Procedimentos Contábeis do Estado de Goiás - GTCON/GO, a indicaçâo da
demanda, o conteúdo programático,

o nivel e o público-alvo

Sugerimos
necessários

•

abaixo

uma

dos referidos cursos.

programação

de

cursos

para capacitar os servidores públicos do Estado de Goiás perante os

novos conceitos e demandas da Nova Contabilidade Aplicada ao Setor Público _
CASP, nos termos das normas internacionais de CASP e das normas editadas
pela Secretaria do Tesouro Nacional - STN, com vigência a partir do exercicio de
2014 para consolidação das Contas Públicas Nacionais no exercicio de 2015.
Ressaltamos que o cronograma para a oferta dos cursos
devera ser definida juntamente com o GTCON-GO, conforme demanda, em
consonância as ações implementadas no termos da Portaria 753/2012 - BTN.

(\

fJ

1- Programação dos Cursos:
1) Contabilidade Aplicada ao Selar Público:
1.1) Ementa:

•

Superintendência de Contabilidadt Geral www.sefaz.go.go\".br
Av Vereador José Monteiro. n°. 22:13 • Setor No\'a Vila CEP: 74.653-900 - Goiània - Goiás
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Identificar conceitos e características da Contabilidade Aplicada ao
Setor Público com enfoque no Manual Técnico de Contabilidade Aplicada ao Setor
Público - MCASP editado pela Secretaria do Tesouro Nacional; Identificar a nova
estrutura do Plano de Contas Nacional Aplicado ao Setor Público - PCASP em
consonância com as demonstrações contábeis a partir de 2014. Elaborar e
analisar as Demonstrações Contábeis exigidas pela Lei nO 4.320/64
em
consonância com as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas ao Setor

•

Público

1.2) Público-alvo e Demanda:
Servidores públicos do Estado de Goiás que desenvolvam atividades
relacionadas com a Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Administração
Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional. Preferencialmente, com formação em
Ciências Contábeis.
A demanda refere~se a todas as unidades orçamentárias do Estado
de Goiás que deverão ter em seu quadro profissional capacitado para desenvolver
atividades inerentes a gestão contábil nos termos das exigências da Nova
Contabilidade Aplicada ao Setor Público, sob orientações e supervisão da

Superlntendéncia de Contabilidade da SEFAZ.
1.3) Programação:

•

1. Introdução;
2.

Conceito e Objetivo;

3.

Abrangência do Sistema Contábil;

4.

Campo de Aplicação;

5.

Objeto da Contabilidade Pública;

6.

Regime Contábil Aplicável;

7.

Princípios Fundamentais;

8.

Receita Pública; Despesa Pública;

9. Lançamentos Contábeis (eventos contábeis);

(\

10. Plano de Contas Aplicado ao Setor Público - PCASP e Demonstrações
Contábeis.

___
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2) Demonstrações

Contábeis

Aplicadas

ao SetorPúblico:

2.1) Ementa:
Estrutura e função das Demonstrações

Contábeis Aplicadas ao Setor

Público: Balanço Patrimonial: Balanço Financeiro: Balanço Orçamentário;

•

Demonstração

das Variações

Patrimoniais;

Demonstração

do Fluxo de Caixa:

Demonstração do Resultado Econômico; Demonstração das Mutações do
Patrimõnio Liquido; Notas Explicativas;
Aplicadas ao Selor Público.
2.2) Público-alvo

Análise

das Demonstrações

Contábeis

e Demanda:

Servidores públicos do Estado de Goiás que desenvolvam atividades
relacionadas com a Contabilidade Aplicada ao Setor Público da Administração
Direta, Indireta. Autárquica e Fundacional. Preferencialmente,
com formação em
Ciências Contábeis.

A demanda refere-se a todas as unidades orçamentárias do Estado
de Goiás que deverão ter em seu quadro profissional capacitado para desenvolver
atividades inerentes a gestão contábil nos termos das exigências da Nova
Contabilidade
Aplicada ao Setor Público, sob orientações
e supervisáo
da
Superintendência de Contabilidade da SEFAZ.

•

2.3) Programação:
1.

Introdução;

2.

Balanço Orçamentário;

3.

Balanço Financeiro:

4.

Demonstração

5.

Balanço Patrimonial;

6.

Demonstração

dos fluxos de Caixa;

7.

Demonstração

do Resultado Econômico;

8.

Demonstrações

9.

Notas Explicativas às Demonstrações

das Variações Patrimoniais:

das Mutações no Patrimônio Líquido;
Contábeis;

Superintendência de Contabilidade Geral www.scfaz.go.gov.hr
Av Vereador José Monteiro. n~.2233 • Setor Nova Vila CEP: 74.653-900 ~ Goiânia -limas
Telefone 3269.2340"fa.>: 3269.2465
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10. Análise das Demonstrações;

11. Casos Praticas:
3) Gestão de Patrimônio, Depreciação e Reavaliação do Patrimônio Público
3.1) Ementa:

•

Conceituação

de

Públicos, Execução Orçamentária

Patrimônio

Público, Classificação

dos

Bens

e Financeiro dos Bens Públicos, Critérios para o

reconhecimento e mensuração dos Bens Públicos, Depreciação, Exaustão e
Amortização nos termos aplicados da Contabilidade aplicada ao setor público,
Inventário e Reavaliação do Patrimônio Público, alienação e baixa de bens
públicos.

32) Público-alvo e Demanda:
Servidores públicos do Estado de Goiás que desenvolvam

atividades

relacionadas com a Gestão do Patrimônio da Administração Direta, Indireta,
Autárquica e Fundacional.
A demanda refere-se a todas as unidades orçamentárias do Estado
de Goiás que deverão ter em seu quadro profissional capacitado para desenvolver
atividades inerentes a gestão patrimonial nos termos das exigências da Nova
Contabilidade Aplicada ao Setor Público, sob orientações e supervisão da
Superintendência de Patrimônio da SEGPLAN.

•

3.3) Programação:
1. Introdução;
2.

Patrimônio Público;

3. Classificação dos bens públicos:
4.

Execução orçamenta ria e financeira de bens públicos;

5. Critérios para reconhecimento e mensuração dos bens públicos;
6.
7.

Depreciação, Exaustão e Amortização nos termos da Contabilidade
Aplicada ao Setor Público:
Inventário e Reavaliação do Patrimônio Público;

8. Alienação e baixa de bens públicos;

t\V

A;;':
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9.

Casos práticos.

4) Custos

Aplicados

ao Selar Público:

4.1) Ementa:

•

Conceituação
e principias da Contabilidade
Custos Aplicada
Setor Público: Legislação Aplicada aos custos do setor público; Apropriação
Custos; Sistema de Informação de Custos; Sistemas Estruturantes; Gestor
Custos; Relatórios gerenciais do sistema de custos para a tomada de decisões.
4.2) Público-alvo

ao
de
de

e Demanda:

Servidores públicos do Estado de Goiás que desenvolvam atividades
relacionadas com a Gestão de Custos Aplicada ao Setor Público da Administração
Direta, indireta, Autárquica e Fundacional.
A demanda refere-se a todas as unidades orçamentárias do Estado
de Goiás que deverão ter em seu quadro profissional capacitado para desenvolver

atividades inerentes a gestão de custos nos termos das exigências da Nova
Contabi1Jdade Aplicada ao Setor Público, sob orientações
Superintendência de Orçamento e Despesa da SEGPLAN.

e supervisão

da

4.3) Programação:

•

1.
2.

Introdução;
Custos nos termos da Lei n' 4.320/64 e da Lei Complementar
(LRF):

3

Custos nos termos das Normas Brasileiras de Contabilidade

4.

Classificação

5

n' 101/2000

- CFC;

de custos e objeto de custeio no Setor Público;

Informação de custos: relevância,
fidedignidade:

utilidade,

valor social e

6.

Apropriação

7.

Sistema de Informação de Custos do Setor Público: Objetivo e Alcance;

B. Sistemas

de custos: características

oportunidade,

e atributos da informação de custos:

Estruturantes
(orçamentário,
patrimonial,
humanos) integrados ao Sistema de Custos;

materiais,

recursos
~

Superintendência
de Contabilidade Geral wwv •..~era7_go.gov.br
Av Vereador José Monteiro, nO.2233 - Setor Nova Vila CEP: 74,65}-900 - Goiânia - Goiãs
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9.

Gestor de Custos: importância e responsabilidades;

10. Relatórios gerenciais do sistema de custos para tomada de decisões.
5) Gestão Integrada de Almoxarifado:
5.1) Ementa:

•

Conceituação de materiais; Aquisição e registro de materiais;
Incorporação de estoques: Reavaliação de Materiais; Baixas de estoques;
Integração do Sistema de Materiais com os Sistemas de Custos e Contâbil;
Inventário de estoque; Gestão de estoque e responsabilização.

5.2) Público-alvo e Demanda:
Servidores públicos do Estado de Goiás que desenvolvam atividades
relacionadas com a Gestão de Custos Aplicada ao Setor Público da Administração
Direta, Indireta, Autárquica e Fundacional.

A demanda refere-se a todas as unidades orçamentárias do Estado
de Goiás que deverão ter em seu quadro profissional capacitado para desenvolver
atividades inerentes a gestão de custos nos termos das exigências da Nova
Contabilidade Aplicada ao Setor Público. sob orientações e supervisão da
Superintendência de Suprimento e Logistica da SEGPLAN.
5.3) Programação:

•

1. Introdução;
2.

Noções de Contabilidade Aplicada ao Setor Público;

3. Conceitos de material de consumo;
4. Aquisição e registro de materiais;
5.

Incorporação de estoques: aquisição e doações;

6.

Reavaliação de material estocado no almoxarifado:

7. Baixa de estoques por consumo, doação, abandono, inutilização e outros;
8. Integração do sistema de materiais com os Sistemas de Custos e Contábil;
9.

Inventário de almoxarifado;

10. Gestão de estoque e responsabilização.
Superintcndcnc:ia

de Contahilidade

Geral \",ww.selv_go.gov.br
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Observacão1:
Outros cursos poderão ser demandados, visto a necessidade de
qualificação dos servidores públicos do Estado de Goiás, no cumprimento das
exigências da Nova Contabilidade

Aplicada ao Setor Público, tais como:

Planejamento e Orçamento Público; Finanças Públicas; Sistema de Controle

•

Interno da Administração

Pública; Gestão de Convênios e Contratos;

Observacão2:
Os cursos apresentados deverão ser ofertados de forma continuada,
sendo integrantes do quadro regular de cursos da Escola de Governo.

Respeitosamente,

Membros do Grupo de Trabalho de Procedimentos Contábeis:

r:'
li
\'-ft.Qâ:l"
Edileni

•

Francisco

!~,I'
~
í/

dos Santos Menezes

j,

/

,{l-;t~;1-, 0../

~~( . Pereira,, dê ~o,lira

Levino~

Santos

i
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DECRETO NUMERADO W 7.900

•

~

~':!t

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Casa Civil
DECRETO N° 7.906, DE 11 DE JUNHO DE 2013 .
••••••• J

Institui a obrigatoriedade de realizar os procedimentos de
inventário, reavaliação, redução do valor recuperável de
ativos, depreciação, amortização e exaustão dos bens do
Estado nos casos que especifica.

o

•

GOVERNADOR DO ESTADO DE GOlAS, no uso de suas atribuições constitucionais
tendo em vista o que consta do Processo nO201300013002211,

e

DECRETA:
Art. 1° Este Decreto institui a obrigatoriedade de realizar os procedimentos de inventário,
reavaliação, redução do valor recuperável de ativos, depreciação, amortização e exaustão dos bens do Estado
nos casos que especifica.
Art. 2° Os órgãos e as entidades autárquicas, fundacionais e fundos especiais da
Administração Pública Estadual, usuários dos Sistemas de Programação e Execução Orçamentária e
Financeira - 510FI-NET e de Contabilidade Pública - SCP-NET, deverão desenvolver ações no sentido de
promover o inventário dos bens do ativo sob sua responsabilidade, nos termos deste Decreto, para fins de
atender aos novos Sistemas de Patrimônio e de Contabilidade e à manutenção dos sistemas de custos,
conforme estabelecem o inciso VI e 9 3° do art. 50 da Lei Complementar nO 101, de 4 de maio de 2000, e as
Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, bem como os Princípios de Contabilidade.

9 1° O registro dos bens tangíveis (móveis e imóveis) e intangíveis
Sistema de Patrimônio ou em meio eletrônico a ser normatizado pela Superintendência
Estado, da Secretaria de Gestão e Planejamento.

•

será efetuado no
de Patrimônio do

-

~ 2° O inventário dos bens tangíveis e intangíveis deverá ser concluído até 15 de março de

2014 .
- Redação dada pelo Decreto n° 8.071, de 08-01-2014.

~e O in•••enléÀo dos bons tangiveis e intan'aiveis de'o'erá ser concluído em olé 180 (ccnto e
oitenta) dias a partir da data de publicação deste DccfCte.

S 3° As instruções e normas especificas para reconhecimento e mensuração dos bens
tangíveis e intangíveis e, ainda, as informações exigidas neste Decreto serão disponibilizadas nos sítios
www.segplan.go.gov.brewww.sefaz.go.gov.br.
c
):e- Art. 3° Compete a cada órgão ou entidade autárquica, fundacional e aos fundos especiais
nomear uma comissão encarregada de realizar o inventário dos bons imóveis que ocupam, de sua propriodade
ou de propriedade do Estado de Goiás, dos bens móveis de sua posse e controle, bem como dos bens
intangíveis, no prazo de 30 (trinta) dias da data de publicação deste Decreto.

___ ~rt.
4° Posteriormente
ao inventário, os referidos órgãos, entidades autárquicas,
fundacionais e tú'ndos especiaiS deverao desenvolver açoes no sentido de promover a reavallaçao, reduçao do
valor recuperável, depreciação, amortização e exaustão, cujos critérios serão definidos pelas Superintendências
de Contabilidade-Geral -SCG-, da Secretaria da Fazenda, e de Patrimônio do Estado -SPE-, da Secretaria de
Gestão e Planejamento, e do Grupo Técnico de Procedimentos Contáveis do Estado de Goiás -GTCON/GO-,
através de Instruções Normativas.
Art. 5° O não-cumprimento das normas e dos prazos estabelecidos neste Decreto e em
outros dispositivos legais acarretará o bloqueio de acesso do órgão/entidade ao 510FI-Net e SCP-Net, até que
fi le:/lselazarquivoslscglGECONIExercicio%202015'GTCONlDecreto%20n%C2%BA%207.00fLProcedimentos%2Ode%20invent%C

3%A1rio.htm
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0007/2016

sejam sanadas as pendências.
Art. 60 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiània, 11 de junho de 2013, 1250
da República.
MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

(0.0. de 14-06-2013)
Este texto não substitui

o publicado no 0,0. de 14-06-2013 .
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Controladoria-Geral do Estado de Goiás
Gabinete

Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e dezesseis, na sala de reunião da
Superintendência do Tesouro Estadual, às 15h:OOm, iniciou-se a Reunião Técnica da Força
Tarefa, tendo como pauta a Estruturação da Conta Única do Tesouro Estadual (CUTE).
Dando início aos trabalhos o seu coordenador, Dr. André da Silva Goes, Subchefe da
Controladoria Geral do Estado, agradeceu a presença de todos e em seguida fez uma
exposição de motivos que levaram a necessidade da implantação da Conta Única, passando a
palavra ao Dr. Oldair Marinho da Fonseca, Superintendente

do Tesouro Estadual que

imediatamente externou sua vontade em contribuir para implantação do novo sistema de

e

Conta Bancária Única. Dr. André da Silva Goes, ressaltou a importância da união de forças
entre as Secretarias da Fazenda, Controladoria, Saúde, Educação e Planejamento para
trabalharem juntas na empreitada da implantação da Conta Única do Tesouro Estadual
(CUTE) e eliminação da conta centralizadora. Informou ainda da necessidade de cumprir as
recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás feitas em 2015, solicitando
providências para reduzir o prazo de implementação da Conta única. Dr. André informou que
os primeiros passos para adoção da Conta Única do Tesouro Estadual (CUT) é absorver o
grande número de contas hoje existentes. Dr. Odair afirma que a criação da Conta Única do
Tesouro Estadual (CUTE) não se trata de outra centralização de recursos financeiros,
apontando a necessidade e importância de expurgar um grande número de contas que

•

contribui para a ineficiência do sistema de repasses. Dr. Oldair, fez questão de ressaltar a
necessidade de nivelar o conhecimento dos profissionais da Secretaria da Fazenda e dos
demais Órgãos que serão qs atores dessa transformação e que certamente terão que tomar
várias medidas e que dentre elas estão alterações e criação de normas que regerão as leis
específicas dos fundos. Dr. André questionou se o Ministério Público, Defensoria, também
estavam excepcionalizados da inclusão na Conta única. Dr. Rafael Arruda, esclareceu que o
Ministério Público é um Órgão autônomo, citando também o Tribunal de Contas, informando
que é uma prerrogativa constitucional. Em seguida Dr. Gilson informou que os manuais hoje
existentes não estão preparados e que não tem instrumento para operacionalizar os repasses
ARR. Df. Ivo manifestou que neste caso tem que ser resolvido pelo Tesouro Estadual. Sr.
Márcio informou que o FUNDEF e Transferências da Saúde irão ficar fora da Conta única

,

\

(específica). Sr. Márcio em sua exposição de ~otivos para a irnPlantaJão da Conta Única do ~\
Tesouro Estadual - CUTE. ap'resentou seu conceito como sendo à "cqncentração de recursos ~

,
\
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Controladoria~Geral do Estado de Goiás
Gabinete

financeiros do Poder Executivo do Estado de Goiás, aí compreendidos seus órgãos, fundos
especiais, autarquias e fundações em uma conta corrente bancária de aplicação, aberta no
Banco Oficial do Estado". Informou ainda, que conforme LC n° 121 de 2] de dezembro de
2015, que estarão excluídos da Conta única: Demais poderes;

Regime de previdência;

Operações de crédito; Convênios e Ipasgo. Sr. Márcio disse em sua exposição que a Conta
única tem como objetivos: Manter a disponibilidade financeira em nível capaz de atender à
programação financeira de desembolso respeitando as transferências constitucionais e legais;

Utilizar o saldo de disponibilidade de recursos de qualquer Órgão ou Entidade, inclusive

•

Fundos, do Poder Executivo, no montante necessário, para garantir a liquidez de obrigações
do Tesouro; Otimizar a administração dos recursos financeiros mediante a busca de melhores
taxas de juros ou rendimentos;

Maximizar o rendimento dos saldos de Caixa ociosos;

Centralizar operações financeiras, liberando recursos humanos para outras funções; Encerrar
as centenas de contas bancárias das entidades facilitando a elaboração e a precisão do fluxo de
caixa financeiro do Estado. O Consultor, Dr. Claudiano

Manoel de Albuquerque,

Especialista em Gestão de Finanças Públicas, infonnou que "A Conta única vem para
fortalecer a eficiência e otimização da gestão dos recursos públicos e, sobretudo, a
transparência". O Sr. Mário apresentou o fluxo de arrecadação proposto, infonnando a
importância da classificação dos recursos que serão creditados/debitados na conta única,
dando como exemplo: O órgão, fonte, receita etc., Dr. André alerta para o fato de que, os

•

recursos movimentados na Conta única (específica) deverão ser identificados por código e
que este deverá identificar a fonte de receita e despesa. Em sua apresentação o Sr. Mário
apresentou o fluxo da liberação de pagamentos propostos através da Conta única, informando
que: A receita e as autorizações de saque serão registradas contabilmente; Todas as ordens de
pagamento sairão da mesma conta corrente e que à Visão Bancária leva a uma Visão
Contábil. Se. Mário deu conhecimento aos presentes que foram realizadas OPFs para mais de
100 contas correntes diferentes em 2016, sem considerar as contas de recursos próprios.
Dr. Claudiano explica que com a implantação da conta única, o tesouro faz às vezes de um
Banco dos Órgàos do Governo, pontuando ainda, que o limite de saque pode ser feito com
base nas fontes de recursos. Sr. Márcio arrola em sua apresentaçào, alguns beneficios da
Conta Única do Tesouro Estadual (CUTE), tais como: Independência do agente financeiro
(CEF); Evidenciaçã~ das receitas: . Di~inuiçã::ástica

"

~/

a :Idade na ela~oraçao do fi xo de caIxa; ~

documentos manuaIs de conta}lhzaçao;

\.

do número ~e contas f correntes ~ de ~
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ESTADO DE GOIÁS

Controladoria-Geral do Estado de Goiás
Gabinete
Automatização do processo de compensação das restituições; Maximização de rendimentos;
Fluxo de repasses aos municípios com fechamento mensal, facilitando a previsão de receitas

para os municípios. Sr. Márcio assegura que neste sistema de Conta única, as OP's, são
disparadas automaticamente e o próprio sistema faz as transferências e que com esse Sistema
é possível fazer uma projeção dos rendimentos e indébitos tributários e até mesmo aplicar

recursos que porventura estiverem disponíveis, evitando assim que sejam corroídos pela
inflação.

•

Sr. Márcio

afirma que para implantação

da Conta Única existem

algumas

necessidades, como por exemplo: Definição das competências da Arrecadação e do Tesouro
Estadual;

Criação de tabela corporativa de Fontes de Destinação de Recursos;

Dedicação

prioritária das equipes de T.I (Segplan e Sefaz); Criação e alteração dos atuais sistemas de
arrecadação, contabilidade, elaboração e execução orçamentária e financeira; Envolvimento
prioritário das áreas de arrecadação, contabilidade e tesouraria; Fortalecimento da equipe da
gerência de contabilidade geral; Apoio institucional para mudança de cultura.
alerta quanto à importância

de saber a origem e destinação

Sr. Márcio

dos recursos. Informa ser

imprescindível a dedicação entre SEF AZ e SEGPLAN para ter sucesso nessa empreitada. Dr.
André perguntou se o projeto que versa sobre a Conta Única do Tesouro Estadual (CUTE) já
está todo desenhado. Dr. Odair, respondeu que foi instituído um comitê de TI, voltado à
prioridade da Secretaria da Fazenda, disse ainda, que tem um encontro marcado com o
~

•

Secretário Executivo da Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, Dr. Bruno Perino
para o dia 01107/2016 e que irá solicitar a Portaria que nomeou a comissão de TI e cobrar
agilidade no processo. Dr. Ivo assevera categoricamente em sua manifestação, dizendo que
não adianta resolver os demais problemas que estão sendo abordados, se não resolver a
questão da TI, pontuou ainda que o Tribunal de Contas do Estado, cobra providências do
Poder Executivo no sentido de reduzir o prazo de implementação da Conta Única. Dr. André
informa aos demais presentes que entende que o ponto de maior relevância no que diz
respeito a implantação da Conta única, trata-se de soluções do Sistema que envolvem a TI. Sr.
Márcio informou que com a conclusão do Sistema ARR, será possível ter uma visão de 5 em
5 minutos e que trata-se

de uma solução de grande relevância para implementar a Conta

Única (específica) que se apresenta corno ponto crítico, alegou também da importância da
mudança no Sistema da Caixa Econômica Federal. De pronto, Dr. André informou que o Dr.
Adauto Barbosa Júnior, Secretário-Che~~. da Controladoria tem um bom relacionamento com ~

a CEF e que poderá aj dar neSSa)afufa.,Sr.:-Márcio, disse que ,existem riscos do negócio~
Controladoriá.
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dando como exemplos: Conta Centralizadora e Restos a Pagar das Vinculações;

Mudança no

orçamento de 2017 com novas fontes de destinação de recurso; Apresentação de possíveis
mudanças no Orçamento 2017 com novas fontes de recursos (detalhamento
Operacionalização
Desenvolvimento

dos Projetos

e atividades

dos Programas

- PAI, feitos por Decretos de transferência

de Ações
financeira.

das fontes);
Integradas

de

Sr. Márcio

evidenciou os motivos dos Riscos Operacionais existentes para a implantação da Conta única,

informando que os Sistemas de informações desenvolvidos apenas pelas equipes existentes,

•

sem apoio da fábrica de software e consultoria especializada em CUTE (PROFISCO);
Grande parte dos sistemas a serem alterados estão sob a gestão da SCTIISEGPLAN;
de conclusão do Sistema ARR; Mudança de sistema da CEF;
Arrecadação do Estado. Dr. Claudiano

Prazo

Detran está fora do Sistema de

defendeu que a conta única não deve ser imposta, ou

seja ela em certos casos deverá ser vista como atrativo. Dr. Gilson questionou como vai fazer
com os recursos próprios dos fundos. Sr. Márcio respondeu que serão convertidos em fontes
de recursos. Dr. Ivo assegurou qu_ea Conta Única deverá estar vinculada a contabilidade. Dr.
Claudiano

disse que o ideal é que implante os indicadores das fontes de recursos a partir de

0110112017 e que terá que chegar no mês de outubro já finalizados para os testes. Dr. Ivo
pontuou que as grandes ações sejam implantadas em janeiro de 2017 e sugeriu a utilização do
WhatsApp para discussões.

•

Dr. Claudiano

assegurou que o processo de implantação da

Conta única é um processo gradual, sendo como qualquer processo de uma mudança de
paradigma, com abrangência no aspecto institucional,
operacional

deverá ocorrer até o final deste ano

informou ainda que

a capacitação

com os servidores que irão trabalhar

diretamente com o processo e os demais servidores serão capacitados em 2017. Dr. Ivo citou
corno exemplo a implantação das contas do FEMA. Dr. Ivo ainda informou que o objetivo da
implantação da Conta única é zerar o déficit; Dr. Oldair mostrou preocupação de como a
Conta Única irá absorver as demais contas. Dr. Claudiano

assegurou que haverá pessoas

contrárias a implantação da Conta Única e que o apoio dos Órgãos de Controle é importante
na tarefa de consolidação dessas mudanças. Sr. Márcio informou que o Sistema do Detran
não está no SARE e que deverá ser inserido na Conta única. Em relação aos próximos passos
da Força Tarefa, ficou definido que o Dr. Oldair, irá marcar uma reunião com o Df. Bruno
Perillo, Secretário Executivo da Segplan para tratar de um dos assuntos considerados de maior
relevância que é o desenvolvimento de um sistema informatizado para implantação da Conta\ \:-\ ....
Única. Participaram desta reunião, o Subchefe da Controlador'k Geral do Estad
Cont'oladod.-Geml
do Est' • RU'82no4"!_-".I~dm.L',
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Dr. André da Silva Ooes, o Procurador do Estado, Dr. Rafael Arruda Oliveira, o Consultor

De. Claudiano Manoel de Albuquerque, o Superintendente do Tesouro Estadual, Df. Oldair
Marinho da Fonseca;

o Superintendente

Executivo da Secretaria de Educação, Cultura e

Esporte, Dr. Ivo Cézar Vilela; o Superintendente de Orçamento e Despesa da Secretaria de

Gestão e Planejamento,

Df. Gilson Geraldo Valéria do Amaral, o Se. Mário Mendes Barbosa

Júnior, Gerente da Contabilidade da Sefaz; Sr. Mutilo Faria, contador da Secretaria da Saúde
e Jacildo Rodrigues, responsável pela lavratura da presente ata.
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Aos quatro dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, no Gabinete da Controladoria
Geral do Estado de Goiás, às 09h:OO, iniciou-se a 2a Reunião Técnica, tendo como pauta a
Estruturação da Conta Única do Tesouro Estadual (CUTE). Dando início aos trabalhos, o Dr.
André da Silva Goes, Subchefe da Controladoria Geral do Estado, agradeceu a presença de
todos e em seguida fez uma exposição de motivos que levaram a necessidade da implantação
da Conta Única, alertando que se trata de uma recomendação

do Senhor Governador,

informando aos presentes que foi instituído um Grupo de Trabalho que deverá dedicar
especial atenção à efetiva estruturação
•

da Conta Única do Tesouro

Estadual (CUTE).

pontuando a necessidade de que a estruturação da Conta única, seja um trabalho conjunto e

coeso entre os Técnicos da Secretaria

da Fazenda, Educação, Planejamento, Saúde,

Controladoria e Casa Civil para o adequado andamento dos trabalhos da Força Tarefa. Em
-~

seguida passou a palavra ao Dr. Oldair Marinho

da Fonseca, Superintendente do Tesouro

Estadual que em sua manifestação externou seu anseio em contar com a Conta Bancária
Única, esclarecendo que o primeiro passo já tiTIha sido dado, que era contratação de um
consultor para orientar nos trabalhos ~e sua implantação e que o motivo maior da reunião, era
a customização do sistema, pois que)á estavam atrasados, pois que teriam que virar o ano de
2016 já com esse Sistema da Conta Única pronto e acabado.

Alertou os membros da Força

Tarefa para o fato de que será preciso haver uma concentração de esforços da área da TI

e

(Tecnologia da Informação),
Perillo

Superintendente

sugerindo o encaminhamento

ao Comitê de TI.

Dr. Bruno

Executivo da Segplan, explicou que tem um grande número de

prioridades, inclusive da própria Secretaria da Fazenda, afirmando ser necessário realinhar as
prioridades,
informou

pois não tem condições
que~' amanhã

(dia

de atender simultaneamente

05106/2016),

irá

ter

urna

reunião

(SEGPLAN/SEF AZ), e irá pedir para realinhar as prioridades

a todas, Dr. André
.com o

Conselho

no que diz respeito as

demandas, pois entende que a implantação da Conta única é uma prioridade das prioridades,
pois assegurará o efetivo e pleno cumprimento das recomendações contidas no Parecer Prévio
do Tribunal de Contas do Estado quanto as contas prestadas pelo Senhor Governador,
relativamente ao exercício de 2015. Dr. Caudiano

M. Albuquerque,

Consultor contratada

pela SEF AZ, disse que com a implantação da Conta única, certamente irá trazer maiores
facilidades na gestão dos recursos financeir~s m~lhorando a ~estão Fi~anceira, Orçamentária ~
e Controle da Gestão do Estado, Dr. Murdo disse que o Slof devena ser adequado para a ~
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implantação da Conta única, todavia

o Dr. Adauto sugeriu que esquecessem

o "Siof"

e

desenvolvessem um novo Sistema, pois acredita que alterações no Siof, são mais demoradas
de acontecer e que o caso em questão requer maior rapidez na entrega dos produtos
demandados. Dr. Adauto perguntou aos técnicos ali presentes se na transferência da Conta
única para a Contabilidade não há nenhum tipo de ilegalidade, bem como se será aceita pelo
Tribunal de Contas. Dr. André afinna que haverá compensação entre as fontes de recursos.
Dr. Adauto disse que o assunto deve ser discutido no Conselho,
Mendes Barbosa Júnior,

•

com calma Sr. Mário

Gerente de Contabilidade da SEF AZ, }nformou que o Sistema de

Arrecadação ARR irá substituir o SARE, Dr. Adauto disse entender que não é possível
esperar, pois pode haver muita demora. Dr. Adauto perguntou ao Df. Carlos, Superintendente
de Contabilidade e ao Dr. Alessandro, Superintendente de Arrecadação qual é a estrutura de
pessoal da Contabilidade

Central e da Arrecadação, o Dr. Carlos, informou que dispõe de

apenas (03) três servidores e o Dr. Alessandro, disse também contar com apenas 03(três)
servidores. Dr. Adauto

fez tuna exposição em relação ao seu entendimento

referente às

prioridades da TI., afirmando que neste caso é necessário a priorização do Sistema da Conta
única e que é o momento" de fazer esta opção, disse ainda que é o momento da TI definir
prioridades. Dr. Gilson disse que é o momento de reavaliar as prioridades. Dr. Bruno PeriHa
em sua pronúnCia disse que a Segplan deve prover a infraestrutura.
presentes,

que com o advento

Contabilidade,

e

da Conta

única,

Dr. Adauto alertou aos

obrigatoriamente

deverá

integrar

à

pois a partir da implantação da Conta única, o principal passaria a ser a

contabilidade, invertendo tal situação, pois é a contabilidade que passará a fornecer
informações à Conta única. Após a discussão sobre as prioridades da implantação da Conta
única, o Dr. André disse que mesmo sabendo que na SEF AZ existem várias prioridades com
relação a TI e se propôs a falar com o Conselho (SEF AZ), com o propósito de convencê-los a
priorizar a implantação da Conta única, por considerar de suma importância no que diz
respeito ao,catendimento do Parecer Prévio das Contas Anuais do Governador, relativas ao
exercício 2015. Dr. Mário, em sua exposição de motivos para a implantação da Conta Única
do Tesouro Estadual - CUTE, apresentou
"concentração

de recursos

financeiros

o conceito de Conta Única, como sendo à

do Poder

Executivo

do Estado

de Goiás, aí

d

compreendidos seus órgãos, fundos especiais, autarquias e fundações em uma conta correnttV
bancária de aplicação, aberta no Banco Oficial do Estado".

Sr. Mário avisou que o Detran\:.-_ '.

t,

\

~

.-.

está fora da Conta única e que sua inserção depende de uma decisão do Consel ~ o -'"do ~
Controladoria-Geral
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Governor. Dr.André

alertou para a necessidade de verificar junto ao Procurador do Estado,

DT. Rafael Arruda, se com a publicação da Lei Complementar

121/2015 que institui o

Sistema da Conta única do Tesouro Estadual, haverá alteração na Lei dos fundos. Dr. Mário,
em sua apresentação,
Centralizadora

evidenciou

os riscos do negócio, dando como exemplos:

Conta

e Restos a Pagar das Vinculações; /Mudança no orçamento de /2017 com

novas fontes de destinação de recurso; Apresentação de possíveis mudanças no Orçamento
2017 com novas fontes de recursos (detalhamento das fontes); Operacionalização

•

que institui

o Sistema da Conta Única do Tesouro Estadual dos P~ojetos e atividades dos Programas de
Ações Integradas de Desenvolvimento - PAI, feitos por Decretos de transferência financeira .
Dr. Mário apresentou ainda os beneficios da Conta única, tais com: Independência do agente
financeiro (CEF); Evidenciação

das receitas; Diminuição

drástica do número de contas

correntes e de documentos manuais de contabilização; Facilidade na.elaboração

do fluxo de

caixa; e Automação do processo de compensação das restituições (ganho médio R$100 mil
por mês), Maximização de rendimentos; Fluxo de repasses aos municípios com fechamento
mensal, facilitando a previsão de receitas .para os municípios. Dr. Mário

Informou que

conforme LC 121 de 21 de dezembro de 2015, que estarão excluídos da Conta única: Demais
poderes; Regime de previdênc~a; ~p;rações
~

desta reunião, Ó Secretário-Chefe
.

/'

,f

de ~~édito; Convênios e Ipasgo. Participaram

da Controladoria Geral do Estado de Goiás, Dr. Adauto
"/

Barbosa Júnior, o Superintêndente Exeçutivo da Segplan, Dr. Bruno Perillo, o Subchefe da

e

Controladoria Geral do Estado de Goiás, Df. André da Silva Ooes, o Superintendente
Tesouro Estadual, Dr. Oldair Marinho da Fonseca, o Superintendente

do

de Orçamento

c

Despesa da Secretaria de Gestão e Planejamento, Dr. Gilson Geraldo Valério do Amaral, o
Gerente de Contabilidade

da Sefaz, Dr.Mário Mendes Barbosa Júnior, O Contador da

Secretaria da Saúde, Dr.Murilo Faria, Dr. Claudiano Manoel de Albuquerque, Especialista em
Gestão de Finanças Públicas,

e Jacildo Rodrigues dos Santos, responsável pela lavratura da

presente ata. Encerrou-se a presente às Ilh:55m.
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Aos seis dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, no Gabinete da Controladoria
Geral do Estado de Goiás, às 09h:OO, iniciou.se a J3 Reunião Técnica, tendo como pauta a
Estruturação da Conta Única do Tesouro Estadual (CUTEl.

Iniciando os trabalhos, o Dr.

André da Silva Goes, Subchefe da Controladoria Geral do Estado, agradeceu a presença de
todos e em seguida fez uma exposição de motivos que levaram a necessidade da implantação

da Conta Única, disse tratar-se de uma recomendação do Senhor Governador, informou aos
presentes da constituição de wn Grupo de Trabalho (Força Tarefa), que deverá dedicar

+e

especial atenção à efetiva estruturação da Conta Única do Tesouro Estadual (CUTE),
mostrando a necessidade de sua estruturação, mostrando a necessidade de que seja um
trabalho conjunto e coeso entre os Técnicos da Secretaria da Fazenda, Educação,
Planejamento, Saúde, Controladoria e Casa Civil, para o adequado andamento dos trabalhos
da Força Tarefa, disse ainda que o prazo para início e conclusão dos trabalhos é de 10 de julho
à 30 de outubro do corrente ano e que os itens que ali seriam discutidos seriam os itens de
números doze e dezenove que tratam do inventário dos bens móveis e imóveis do Estado e
disponibilização desses dados no portal. da Transparência, respectivamente, passando em
seguida a palavra ao Dr. Antônio Eurípedes de Lima, Superintendente executivo de Gestão
da Segplan, que deu início a sua exposição, com a infonnação de que o Estado de Goiás não
possui nenhum tipo de controle do imobiliário e que as informações que possui, não gozam de

•

credibilidade pois não são seguras, disse ainda que existem documentos que não refletem a
realidade, citando como exemplo: A alienação de uma ária e que em seguida descobriu que a
área não constava dos registros, disse ainda que a O.-a Liliane Maria Cruvinel Siqueira,
Superintendente de Patrimônio, irá fazer um levantamento de quais são as atividade de rotina,
isto porque qualquer movimentação de patrimônio passa em suas mãos. Dra. Liliane disse
que irá entregar este levantamento (estudo), manifestando ainda dificuldades em conseguir
alocação de servidores para esse trabalho. O.-a Lilianne informou que os bens imóveis é a
primeira preocupação, mas que também são prioridades os bens móveis, afirmou ainda que
vários Órgãos do Governo do Estado, não estão incluídos no Sistema de Contabilidade, pois
não existe uma integração, não está inserido no Sistema. Dr. Oldair, Superintendente dQ_.....
Tesouro Estadual, chamou a atenção para o fato de que existem prioridades de médio e longo
prazo. Explicou que o Dr. Joaquim inseriu o patrimônio no Sistema Protisco lI. Curto pr(o~
Decreto 7.906/2013 que institui a obrigatoriedade de realizar os procedimentos de inventário ~':'"

t
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e a reavaliação dos bens do Estado.

Dr' Lilianne

assegurou que o inventário foi feito, só que

não houve a adequação da contabilidade, infonnando

o Dr. Carlos

Roberto

Fernandes,

Gerente da Contabilidade Geral da SEF AZ, que não houve a adequação da contabilidade, uma
vez que não existia o Sistema de Patrimônio. D~ Lilianne assegura que o que estiver em bom
estado é reavaliado, afirmando que se o Sistema de Contabilidade
problema não será resolvido. Dr.Carlos

não for alimentado o

, levou ao conhecimento dos demais presentes que já

havia falado com o Df. Paulo (Coordenador), que o informou que o Sistema de Patrimônio
que estava sendo desenvolvido estava quase pronto, mas que pararam de trabalhar nele. Dr.

e

Oldair

disse que o Sistema de Patrimônio tem que possibilitar sua alimentação, sua carga

pelos próprios órgàos. Dr. Carlos informou que a reavaliação não poderá simplesmente ser
avaliada pelo Índice e que deverá ser "in loco". Dr. Carlos

informou que com base na

Portaria de 2015 do STN, não é possível fazer a reavaliação pelo índice, a D~ LiJianne
informou que Imóveis de propriedade do Estado são diferentes, uma vez que o Estado é o
próprio dono. Dr. André

deu conhecimento

ao Grupo de Trabalho da necessidade

de

.

Registrar o Decreto para chamar o pessoal da Educação. Dr. Oldair disse que encaminharia
até sexta-feira, 08/07/2016, as regras de avaliação. Dr. Carlos

informou que os próprios

órgãos devem fazer o seu inventário bem como a reavaliação, pois os órgãos possuem o
Sistema. Em.seguida Df! Liliane alertou aos presentes que a Educação provavelmente não irá
emitir o Relatório para fazer -a migração do Sistema. Dr. André

e

disse que iria falar

imediatamente com o Dr. Ricardo, Superintendente da TI, pois tinha sido informado que o
Sistema está em construção. Dr. Oldair evidenciou a necessidade de definir uma regra básica
"

para o levantamento

do, inventário.

Dr. Carlos

disse que irá encaminhar

ao Grupo de

c.

Trabalho e ao Dr. Oldar, até sexta-feira, dia 08/07/2016, a relação do que é necessário ser
inserido no Decreto.

Quanto aos imóveis, Df" LiJianne disse não possuir

levantamento da

atual situação, assegurando ainda, ser necessário fazer um levantamento físico e que até terçafeira, dia 12/07/2016 irá fazer um diagnóstico quanto a necessidade

da contratação de uma

empresa para prestação desses serviços, por não ter mão de obra para fazer o devido
levantamento fisico. Dr. André ligou para o Dr. Ricardo, perguntando como se encontrava o
Sistema de Patrimônio que ele estava trabalhando. Dr.Ricardo

informou que até o início de

agosto o Sistema (patrimônio mobiliário, móvel e imóvel) estará pronto, em seguida chamou
o Dr. Ricardo para participar da reunião do dia 07107/2016. Dr. Antônio Eurípedes

ficou de

falar com o Dr. Ricardo e Dr. Joaquim para ver se o Sistema de Patrimônio atende os serv~
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demandados. Dr. André ligou novamente para o Df. Ricardo e solicitando que fosse feito
uma apresentação do Sistema (mobiliário, móveis e imóveis) para a Força Tarefa, para às
15:00 do dia seguinte (07/07/2016), afirmando o Dr. Ricardo que estaria pronto no dia e

horário marcado. Participaram desta reunião, o Subchefe da Controladoria Geral do Estado de
Goiás, Dr.

André da Silva Ooes,

Dr. Oldair Marinho da Fonseca, Superintendente

do

Tesouro Estadual; Df. Antônio Eurípedes de Lima, Superintendente Executivo de Gestão da
Segplan, o Dr. Carlos Roberto Fernandes, Gerente da Contabilidade
Lilianne Maria Cruvinel Siqueira, Superintendente

•

de Patrimônio

Geral da Sefaz, DI"'
e Jacildo Rodrigues,

responsável pela lavratura da presente ata. Encerrou~se a presente às 11h:OO.

•
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Aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, na sala da Subchefia de
Gabinete da Controladoria Geral do Estado de Goiás, às 14h:30, iniciou-se a 411 Reunião
Técnica, tendo como pauta a apresentação do Sistema de Patrimônio que se encontra em
desenvolvimento

pela SEF AZ, com vistas a implantação da Conta única. Dando início aos

trabalhos, o Dr. André da Silva Goes, Subchefe da Controladoria Geral do Estado,
agradeceu a presença de todos e em seguida fez uma exposição de motivos que levaram a
necessidade da implantação da Conta Única do Tesouro Estadual (CUTE), disse tratar-se de

•

uma recomendação do Senhor Governador, informou aos presentes da constituição de um
Grupo de Trabalho (Força Tarefa), que deverá dedicar especial atenção a efetiva estruturação
da Conta Única do Tesouro Estadual (CUTE). Dr. André informou aos presentes que para a
implantação da Conta Única, é necessário o cumprimento do disposto no item (12) doze do
Parecer Prévio das Contas Anuais do Governador, relativas ao exercício 2015 do Tribunal de
Contas do Estado de Goiás que assim expressa: Inventariar todos os bens móveis e imóveis do
Estado e promover os ajustes dos valores decorrentes da reavaliação inadequada, além de
efetuar a escrituraçào dos procedimentos de mensuração de ativos de acordo com as regras
do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público. Passada a palavra ao
Superintendente Executivo de Gestão da Segplan, Dr. Antônio Eurípedes de Lima que
confirma o que disse no dia anterior, assegurando a necessidade de inventariar os bens móveis

•

e imóveis, disse ainda que a Df Lilianne ficou de fazer um diagnóstico da atual situação,
pedindo em seguida que ela fizesse sua exposição. Dr" Lilianne Maria Cruvinel Siqueira
informou que a "empresa.com", estava desenvolvendo um Sistema de Patrimônio, mas que ao
conhecer, disse que não atendia as exigências da Superintendência de Patrimânio.O Dr.
Ricardo Pereira Borges disse que o Sistema vai ter um padrão de consulta e que até o dia 10
de agosto, deverá ser entregue toda a parte de trabalho e que a partir desta data o cadastro já
estará disponível aos demais Órgãos. Dr' Lilianne, informa que existem alguns órgãos que o ~
patrimônio mobiliário está fora do Sistema de Patrimônio do Estado e irá verificar se será/

G

necessário trazer essa informações para dentro do Sistema, Dr. Ricardo assegura que tanto~'
dados do mobiliário quanto do imobiliário deverão ser inseridos no novo Sistema. Dr. André
pergunta se será possível importar essas informações e se há a necessidade de migrar. Sr"

\

rt

Tatiana Lisita Ribera, faz uma observação com relação a necessidade de criação de um link, \\)

"

ligado diretamente ao Sistema de compras do Estado. Dr. Bruno Perilo, manifesta favorável
,

.,
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a observação feita pela Servidora da CGE.

n....Lilianne

em sua manifestação, mostra a

importância dos próprios órgãos fazerem os registros dos bens, assegurando que deverá ser de
responsabilidade dos Órgâos a inserção dos dados, lançados no Sistema de Patrimônio.
Afinna ainda que para desenvolver este Sistema se faz necessário conhecer tudo que se passa
no Departamento de Patrimônio. Df. André afirma que vai precisar da estrutura de dados do

cadastro, e alertou para o fato de que deverá estabelecer regras de corte de lançamentos. Df.
Antônio Eurípedes disse que irá falar com o Secretário sobre a falta de mão de obra do seu

Setor e sugerir a contratação de Engenheiros Fiscais Credenciados da Caixa Econômica

e

Federal. Participaram desta reunião, o Subchefe da Controladoria Geral do Estado de Goiás,
Df.

André da Silva Ooes; o Superinterndente Executivo da Segplan, Df.Bruno PeriJo

Philocreon; o Superintendente do Tesouro Estadual, DI. Oldair Marinho da Fonseca, o
Superintendente da Central de Tecnololgia da Informação, DI. Ricardo Pereira Borges; o
Superintendente Executivo de Gestão da Segplan, Df. Antônio Eurípedes de Lima; a
Superintendente de Gestão, Planejamento e Finanças da CGE, Di'" Cláudia Vaz da Silva
Faria; a Superintendente de Patrimônio, Lilianne Maria Cruvinel Siqueira, o Gestor de
Finanças e Controle, Sr. Célio Ricardo Mesquita (CGE), o Gestor de Finanças e Controle Sr.
Gustavo Gonçalves de Araújo(CGE) e a Gestora de TI, Sr" Tatiana Lisita Ribeira(CGE), o
Assessor Especial, Igor Nery Bosso Esteves e Jacildo Rodrigues, responsável pela lavratura

•

da presente ata. Encerrou-se a presente às 15h:40m.
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~1Zi
......-CZlià~.EslIlk!

do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira. 30 andar, s.ctor SuL
CEP: 74015-908 - Goiania - Goiás - Fone: (Oxx62)3201.5354 jac/cge

Controladoria.Geral

ESTADO DE GOIÁS
Controladoria-Geral do Estado de Goiás
Gabinete

Aos sete dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, na sala da Subchefia de
Gabinete da Controladoria Geral do Estado de Goiás, às 16h:15m, iniciou-se a
Técnica, tendo como pauta a discussão dos itens 06 e 22 que trata

sa

Reunião

da Provisão para

Demandas Judiciais e ajustes na Lei de Diretrizes Orçamentária, prevista no Parecer Prévio
das Contas Anuais do Governador, relativas ao Exercício 2015 (Estruturação da Conta Única
do Tesouro Estadual - CUTE). Dando início aos trabalhos, o Dr. André da Silva Goes,
Subchefe da Controladoria Geral do Estado, agradeceu a presença de todos e em seguida fez

e

uma exposição de motivos que levaram a necessidade de implementação da implantação da
Conta Única do Tesouro Estadual, logo em seguida externou aos presentes a necessidade de
pedir auxílio à Casa Civil com relação às normas relativas a implementação da Conta Única,
que deverão ser encaminhadas aquela casa para análise. Com relação ao Decreto que
disciplina a realização de inventário dos bens móveis e imóveis integrantes do patrimônio
público, disse que fará a minuta e encaminhará ao Dr. Rafael Arruda, e que ainda deverá
encaminhar também, minutas de decretos, orientações técnicas, projeto de lei de alteração dos
Fundos Especiais e tudo que diz respeito à legislação dos fundos.

Ressaltou sobre as

disposições contidas nos itens 06 do Parecer Prévio das Contas Anuais do Governador,
relativas ao exercício 2015, que dispõe sobre a Provisão para Demandas Judiciais,
assegurando ser necessário o apoio da Procuradoria Geral do Estado, para fazer o

e

levantamento dessas demandas. Decidiu encaminhar Oficio a PGE, no sentido de solicitar o
levantamento de perdas (classificação de riscos da demanda), informando em seguida que as
empresas públicas ficam de fora. Informou aos presentes que a Defensoria Pública já tem a
sua lei de criação, no entanto, será necessário ajustes na Lei de Diretrizes Orçamentária LDO.

Quanto aos encaminhamentos, disse que irá solicitar que a Sr Maíres faça um

arrazoado (projeto na Casa Civil). Dr.Rafael externou entendimento de que o Parecer deverá
ser submetido à PGE par aprovação /desaprovação. Dr. Rafael assegurou que quanto aos
aspectos operacionais, pode propor alteração na lei de criação da Defensoria Pública., em
razão de já existir sua própria lei de criação. Dr. André informou que irá fazer consulta ao
Df. Rafael (encaminhar expediente). Ficou acertado que será encaminhado expediente a Casa

Civil para que a S~ Maíres possa fazer um arrazoado do Projeto de ajuste da LDO. Dr.
André manifestou dizendo da importância de ter no Grupo de Trabalho (força tarefa), um

Procurador do Estado como membro. Participaram desta reunião, o Subchefe da
/
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Controladoria Geral do Estado de Goiás, Df. André da Silva Ooes, o Procurador do Estado,
Dr. Rafael Arruda, o Superintendente de Orçamento e Despesa da Secretaria de Gestão e
Planejamento, Df. Gilson Geraldo Valéria do Amaral, o Sr. Carlos Roberto Fernandes,
Gerente da Contabilidade Geral da Sefaz, e Jacildo Rodrigues dos Santos, responsável pela
lavratura da presente ata. Encerrou-se a presente às 17h:30rn.

•

•
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Aos doze dias do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, na sala da Subchefia de
Gabinete da Controladoria Geral do Estado de Goiás, às 16h: 15m, iniciou-se a 63 Reunião
Técnica, tendo como pauta a discussão dos itens 19 e 20 do Parecer Prévio das Contas Anuais
do Senhor Governador, relativas ao Exercício 2015 (Estruturação da Conta Única do Tesouro

Estadual CUTElo Dando inicio aos trabalhos, o Dr. André da Silva Goes, Subchefe da
Controladoria

Geral do Estado, agradeceu a presença de todos e em seguida fez uma

exposição de motivos que levaram a necessidade do cumprimento dos itens acima citados,

ressaltou a importância do atendimento das exigências do Tribunal de Contas do Estado de

e

Goiás com relação ao item 19 que prevê a disponibilização

no Portal da Transparência,

o

acompanhamento da receita em tempo real, os beneficios fiscais e econômicos, os beneficios
assistenciais, informando que o Tribunal de Contas tem todas asjnformações
imóveis disponibilizadas

relativas aos

no Cartório, restando a Controladoria a busca dessas informações.

Ressaltou a importância de termos no Site da Transparência o acompanhamento da receita em
tempo real, alegando que o SARE utiliza essa informações em tempo real. Disse também que
temos oficiar a SEF AZ com relação aos benefícios fiscais e a Secretaria de Desenvolvimento
-SED em relação aos beneficios econômicos, expedindo um oficio à receita e outro aos
beneficios e que com relação as informações relativas aos beneficios, terá que entrar em
contato com o Sr. Wilson, por ter sido ele que fez este trabalho, pedindo ainda que fossem
feitas pesquisas em outros Estados. Dr. André confirmou que entrará em contato com o Sr.

e

Wilson e Rosimeire para verificar qual será o formato dos relatórios a serem publicados,
solicitando que fossem feitas pesquisas, também em outros Estados.
de Oliveira Borges Brandão em sua manifestação,
publicados,

mas que serão verificados

Dra. Maria D' Abadia

entende que esses dados não são

o cumprimento

dessas obrigações.

Quanto aos

beneficios fiscais o Dr. André disse que irá conferir, citando a Secretaria de Cidadania,
Cheque Moradia, Agehab, Bolsa Futuro, afirmando ser importante verificar o período. Dra.
Maria D' Abadia sugeriu que esse período fosse dos últimos 5 anos. Informou ainda que há
divergências no que diz respeito aos dados publicados nos Sites das Organizações
mencionando como exemplo,

o padrão dos Sites das Organizações

Sociais,

Sociais, o nome dos

relatórios, etc. Com relação às exigências previstas no item 20 do Parecer Prévio do Tribunal
de Contas que prevê a inserção no portal
s(llIde-oss

informações

hospitalar;

hUP:'/ll'Ww.silllde.go.gov_hl'/Page/f7.J/lranX/Jarênda-unidades-de-

relativas às Organizações

demonstrações
Controladoria-Geral

contábeis

Sociais: relatório de gestão da unidade

e financeiras;

orçamento
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contrato de gestão; execução orçamentária mensal e acumulada no ano; convênios em
vigência; o regulamento de licitações e contratos e a estrutura remuneratória de seus
empregados e dirigentes. Dra. Maria D'Abadia, sugere a criação de um padrão de
informações com relação às publicações relativas às Organizações Sociais, visto crer que a
padronização normatizará e organizará os processos de trabalho a fim de dar maior
transparência aos serviços prestados pelas mesmas, facilitando assim a fiscalização dos
valores repassados pelo Tesouro para execução dos serviços. Dr. André disse que entrará em
contato com o Superintendente de Fiscalização das Contas de Contratos de Gestão e toda sua

e

equipe, para sugerir a padronização dos Relatórios e consequentemente a sua divulgação e
ainda propôs que esse trabalho abrangesse toda legislação pertinente as Organizações Sociais.
Dr. André ressaltou que hoje as exigências mínimas do Tribunal de Contas com relação as

publicações dos Contratos de Gestão, são os salários dos dirigentes, relatórios de gestão das
unidades hospitalares, relatórios de monitoramento e que está faltando ser publicado, os
convênios em vigência, os regulamentos de contratações e seleção de pessoaL afirmando a
necessidade de proceder melhorias nos Sites das Organizações Sociais.

Participaram desta

reunião, o Subchefe da Controladoria Geral do Estado de Goiás, Df. André da Silva Ooes, a
Superintendente Central de Transparência Pública, Dra. Maria D' Abadia de Oliveira Borges
Brandão, a Gestora de Finanças e Controle, Ana Paula Braga Ferreira Coan e Jacildo
Rodrigues dos Santos, responsável pela lavratura da presente Ata. Encerrou-se a presente às

•

17h:30m.
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I,

Excelentíssimo Senhor
ALEXANDRE

EDUARDO FELIPE TOCANTINS

PROCURADORIA

GERAL DO ESTADO

Praça Pedro Ludovico Teixeira, n" 03 Setor Central
NESTA

•

Assunto: Provisão para Demandas Judiciais

Senhor Procurador-Geral,

I,
I
I,

A par de meus cordiais cumprimentos, e com referência ao Decreto de 30 de
junho de 2016, anexo, que em seu art. 2" instituiu Força Tarefa com o objetivo de assegurar o
efetivo e pleno cumprimento das recomendações contidas no Parecer Prévio do Tribunal de

Contas do Estado alusivas as Contas de Governo do exercício de 20] 5, bem como de
estruturar a Conta Única do Tesouro Estadual, infonna.sc a V. Exa. que dentre as

•

recomendações

proferidas pela

Corte de Contas, identificou.se a de nO 06, assim redigida:

"6) Escriturar, conforme as normas contábeis vigentes, as contribuições previdenciárias a
pagar e a receber, os empréstimos e financiamentos concedidos pelo Estado, o ajuste de
perdas da divida ativa, II provisão para demandas iudiciais e o défICit atuarial", para a qual
solicita-se sua especial atenção em colaborar para seu atendimento.
2. Tal recomendação fundamentou-se nas detenninações da Secretaria do

I,
I,

Tesouro Nacional - STN, que na condição de órgão central do Sistema de
Contabilidade Federal, estabelece nonnas para elaboração e publicação das demonstrações
contábeis consolidadas dentro de novos padrões que prevêem a convcrgência da
Contabilidade Pública brasileira aos paradigmas Internacionais.

\

I
I

,

.I,

t

I

.:

•

I
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I

2. t Mais especificamente, verifica-se na Portaria nO 548-STN-MF, de 24 d~,
setembro de 2015, disposição sobre os prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis
patrimoniais

aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação das

conta~

públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios; sob a mesma

j

base conceitual.

3. Em sendo assim, esta Força Tarefa solicita os bons préstimos de V. Exa., n?

,

sentido de disponibilizar a partir das bases de infonnação, documentos e sistemas internos

.

I

dessa PGE, o valor da provi~o para demandas judiciais, nos casos em que o Estado d.e
Goiás é parte-réu, de fonna que o setor contábil da Secretaria de Estado da fazenda pos~

•

I

reconhecer,
Estado,

mensurar

cumprindo

e evidenciá-Ia,
a recomendação

bem assim registrá-Ia
mencionada

no Balanço Gera) do

no primeiro

parágrafo

deste

I

expediente.

,

4. Para conhecimento, infonna-se que Provisão é um passivo de prazo ou ~e
valor incerto. Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, fa
mesma deve ser reconhecida como passivo (presumindo-se que possa ser feita uma estimatiJa
confiável) porque são obrigações presentes e é provável que uma saída de recursBs q~e
incorporam

I

beneficios econômicos seja necessária para liquidar a obrigação.

5. Para auxiliar os trabalhos dessa Casa, ressalta-se que somente devem s~r

j

reconhecidas as provisões de dem"andasjudiciais nos seguintes casos;

a) a entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como

I

I

resultado de evento passado;

•

b) seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam
beneficios econômicos para liquidar a obrigação; e
c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.

!

6. Registra-se que as informações relativas à provisão de demandas judiciais
referentes

ao

exercicio

de

2016,

devem

ser

repassadas

ao

setor

central

~e

contabilidade/SEFAZ até o dia 10 de janeiro de 2017, para providências quanto aos registfos

j

contábeis e sua consolidação do Balanço Geral do Estado.

COotroladoria-Gerai

do Estado,

CEP: 7~~9OlI-

A' /
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6.1 A partir do exercício de 2017, planeja.se estabelecer rotina para quel8
provisão de demandas judiciais seja infonnada e repassada mensalmente e de fonna eletrôniba,
I
ao setor contábil da SEF AZ.

i

6.2. Lembramos que eventuais dúvidas ou infonnações complementa~s
podemo ser obtidas diretamente no setor de contabilidade da SEFAZ, com o Sr. Carl,?s
Roberto, Fone: (62) 32692402.
Na oportunidade, reiteramos os nossos protestos de estima e consideração .

•

Atenciosamente,

/(2J4~1JÁ~ES ~~
<.......--

SubChefeda co~adoria.Geral

/

do Estado

Coordenador da Força Tarefa
./

•
do Estado, Ru~82 n 400 _ PaJ.tcioPedro Ludovico Tei.eira. 3" andar, Setor Sul.
ContJ'oladoria-Geral
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Excelentfssimo

Senhor

ALEXANDRE

EDUARDO FELIPE TOCANTINS

PROCURADORIA

'. -.',

GERAL DO ESTADO

. ~

Praça Pedro Ludovico Teixeira, nO 03 Setor Central
NESTA
,
!

i

Assunto: Provisão para Demandas Judiciais

Senhor Procurador-Geral,
:t
,

, ''','-';'"'..:.

-~- -,., i

A par de.•,!p:e~s-cordiais ~_~prime~tos. ej com referência ao Decreto de 30 de

junho de 2016, anexo, -que em seu art. 2° instituiu ForçalTarefa com O objetivo de assegurar o
I

"':'": _'.

_ --

I

efetivo e pleno cumprime-tito das,recbmendações conti~as no Parecer Prévio do Tribunal de
I
"\, ..•.•.
I
Contas do Estado. alusivaS -as-Contas de Gdverno do exercicio de 2015, bem corno de
-'~",\:.~i1,:",'.
-':".,J:'.::,.,,_
_-'";:,:,-..!~"I
estrutura"--"-a~Conta ~Unica do -,Tesouro.,~Estàdual. infonna.se a V. Exa. que dentre as
i '" ',;.
""~
""?:~'.';,,:<.',
I
~.i

recomendações
,

proferidáS:~pela
_",o

-,,"

Corte ''..:~e'Contas,

;,'

ident(ficou-se a de nO 06, assim redigida:

.. .,

I

"6) Escriturar, conforme as"normas contábeis vigentes, as contribuições previdenciárias a
I' ç

!

c.;,;"

-,

pagar e'a receber, os emprés.timos e financiamentos concedidos pelo Estado, o ajuste de
"perdas da,dl'l!ida ativa, a p;~.~;sõopara demandas judiJiais e o déficit atuaria!", para a qual
1

--..

-

I

solicita-se sua especial atenção em colaborar para seu atindimento.
-, ..

I

2. Tal recomendação

fundamentou-se

ryas determinações

da Secretaria do

\

I
O~)/} I
I
i

\
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I
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2.1 Mais especificamente, verifica-se na Portaria n° 548-STN-MF, de 24 d~

setembro de 2015, disposição sobre os prazos-limite de adoção dos procedimentos
patrimoniais

aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação

contábeis

das

cont~

's~ha mesma

públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios,

I

b~~~~~.

3. Em sendo 'assim, esta Força Tarefa solicita os bons préstimos de V. Exa., no
,-

,

I

I

~

:partir das bases de infonnação, documento~ e sistemas internar

sentido de disponibilizar a

dessa PGE, o valor da provisão para demandas judiciais,
i

"

nos.casos em "que o Estado d~

Goias é parte-réu, de foma que o setor contábil da S~retaria
.-

-- ",,-,i

I

-, i

de Estado da Ji~enda possa
I
_

I

reconhecer, mensurar e evidenciá-Ia, bem a~.imregistrá.l~ '.no Balanço Geral d~
t.-:"~

.t:k-,"_,,"

Estado, cumprindo a recomendação menciomida no

, .'

expediente.

~•••

'~-:'-,

pftmeiro'-

..

u

paj'ágrafo des(e

I

-"~,-/

t' :'0,

~-.

4. Para conhecimento, informa-se que P'rovisão
",,',' .S

,

de prazo

é um,p~sivo
," .::. -

-

ou ~e
I

valor incerto. Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada '30 Setor Público - MCASP, ia
mesma deve ser reconhocidl!- ~ofuo 'passivo (presum'inâci~se que possa ser feita uma estimatiJa
confiável) porque são obriJações presentes e é ~~vável

que uma salda de recursos

qqe

incorporam beneficios:~o.~ômicos
,s;j~a~ec~s~árjapara liquidar a obrigação.

J

'..•1.,.
.
5. Para auxiliar õs.trabalhos dessa:.'Casa, ressalta-se que somente devem ser
f,' .

I

.' .,J-,'-"

i

reconhecidas aS'Rrovi,sões df deman~asjud.i_ciaii'nos seguintes casos;

:

a) a enti~a& tem uma- obrigação presente (legal ou não fomullizada) como
'\'"

',"

.

I

I

resultadol~e evento 'passado;

I

•

b) teja prov~~et-que será necessária uma saída de recursos que incorporl
".'

.,

=

beneficio~ 'e~~nômicos para liquidar a obrigação; e

,

,

e)- possa,ser1'eita uma estimativa confiável do valor da obrigaçãd.
'7.

I

i

I

.'
,referenteS

6. Registra-s~ que as informações relativas à provisão de deman:<las jUdicitis
ao

exercício'

contabilidadelSEFAZ

até o

de

2016,

devem

aia lO de janeiro

ser

repassadas

ao

setor

central

de

de 2017, para providências quantJ aos regisdos

I

i

':~contábeis e sua consolidação do Balanço Geral do Estado.

I
I

i

Controlll.doria-Gen4

do Estado. Rua 82 n~400~ Palácio Pedro ludovko Teixeira, 3' andar. Setor Sul. I'

=''f''''' -00.".

- Go;"- F"" '''''''2) 3201-535<
;"1<.'

~

~

.. 1

I

,c.

r

.-

t

ESTADO DE GOIÁS

6.1 A partir do exercício de 2017, plan:eja-se estabelecer rotina para quela
pro~isão de demandas judiciais seja infonnada e repassaça mensalmente e de fanna eletrôni~
ao setor contábil da SEFAZ.

I

6.2. Lembramos que eventuais dúvidas ou infonnações .'c9rnplen:tentarts

.

..

-,

"--~;

poderão ser obtidas diretamente no setor de contabilidade da SEFAZ,:'c'om o Sr. Carlçs
Roberto, Fone: (62) 32692402.

Na oportunidade, reiteramos os nossos prot~stos de estima-e consideração.
.-'.

,-

-

Atenciosamente,

()

()

~íd~DM~is
'----

".

.'.

SubChefe da Controladoria-Geral do Estado

c.,

_-:!{;'i"

/.

.

Coord~n.ad(lr da Força Tarefa

+
1'-

Conl:roladoria-Geral
do Estado, RU1I82 nG400 - Falido Ped.fo Ludovioo Tei~eira. 3 andiilr, Setor Sul.
CF.P: 74015-908 - Goiania - Gmás - Fone: (£b:x62)3201-5354 jaclcge
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ESTADO DE GOIÁS.

I

12016-CGElGAB

,

Goiânia, 15 de julho de 201 p.

i

Excelentissimo

Senhor

ALEXANDRE

EDUARDO FELIPE TOCANTINS

I,

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO
Praça Pedro Ludovico Tei){eira, nO 03 Setor Central

I,

NESTA

•

I,
I,

Assunto: Provisão para Demandas Judiciais

t

Senhor Procurador-Geral,

I
A par de meus cordiais cumprimentos, e com referência ao Decreto de 30 de
junho de 2016, anexo, que em seu art.

r instituiu

Força Tarefa com o objetivo de assegurar o

efetivo e pleno cumprimento das recomendações contidas no Parecer Prévio do Tribunal de
Contas do Estado alusivas as Contas de Governo do exercício de 2015, bem como de
estruturar a Conta Única do Tesouro Estadual, infanna-se a V. Exa. que dentre as

•

recomendações proferidas pela Corte de Contas, identificou-se a de na 06, assim redigida:

"'6) Escriturar, conforme as normas contábeis vigentes, as contribuições previdenciárias a
pagar e a receber, os empréstimos e financiamentos concedidos pelo Estado. o ajuste de
perdas da dfvida ativa, a provisão para demandas iudiciais e o déficit atuarial", para a qual
solicita-se sua especial atenção em colaborar para seu atendimento.
2. Tal recomendação fundamentou-se nas detenninações da Secretaria do
Tesouro Nacional - STN, que na condição de órgão central do
Contabilidade Federal, estabelece normas para elaboração e publi~ão

Sistema de

das demonstrações

,. '.¥".'"

contábeis consolidadas dentro de novos padrões que prevêem a convergência da
Contabilidade Pública brasileira aos paradigmas lntemaciemais.

I

I
Controladoria.Geral
do Estado, Rua 82 nO 400. PalácioPedro Ludovico Teixeira, 3~andar, SetorSul,
CEP: 74(l15-908- Goiânia - Goiás - Fone: (0:0::62)32(H-5354 p<:/cge
-7/"'/

/

4'

I

i

I,
I

t

ESTADO DE GOIÁS

. nO

2.1 Mais especificamente, vcrifica~se na Portana

I

548-STN-MF, de 24 d~
i

contábeis

setembro de 2015, disposição sobre os prazos-limite de adoção dos procedimentos
patrimoniais

aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação das con~

públicas da União. dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, sob a mesma

~~~~.

I
3. Em sendo assim, esta Força Tarefa solicita os bons préstimos de V. Exa., no

I
I

sentido de disponibilizar a partir das bases de informação, documentos e sistemas internos

dessa PGE, o valor da provisão para demandas judiciais,

DOS

casos em que o Estado de

Goiás é parte-réu,
reconhecer,
Estado,

de forma que o setor contábil da Secretaria de Estado da Fazenda poss~
.
~.
I
mensurar e evidenciá.)a,
bem assim registrá.)a no Balanço Geral d(j

cumprindo

a

recomendação

mencionada

no

primeiro

parágrafo

•

des(e

I

expediente.
4. Para conhecimento, informa-se que Provisão

é um. passivo de prazo ou dei

valor incerto. Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, ra
mesma deve ser reconhecida como 'passivo (presumindo:se que possa ser feita uma estimatiJa
confiável) porque são obrigações presentes e é provável que uma saída de recursos
incorporam

que

I

beneficios econômicos seja necessária para liquidar a obrigação.

,

I

5. Para auxiliar os trabalhos dessa Casa, ressalta-se que somente devem ser
reconhec-idas as provisões de demandas judiciais nos seguintes casos:

a) a entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como

I

I

resultado de evento passado;

•

b) seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam
beneficios econômicos para liquidar a obrigação; e
c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.

6. Registra-se que as infonnaçôes relativas à provisio de demandas
referentes

ao

exercicio

contabilidadelSEFAZ

de

2016,

devem

ser

repassadas

ao

setor

!
:

judiciais

de

central

até o dia 10 de jaueiro de 1017, para providências quanto aos registros

contábeis e sua consolidação do Balanço Geral do Estado.

J

I
A'
~I

Controladoria-Geral
do Estado, Rua 82 nn 400~ ralado Pedro ludovico Tei~eira, 3"andar, Setor Sul.
CEP,74Ol'.9Oll-G<>.".-G<>",-F,~("".62)'2111=j"I',.
..

..

t

ESTADO DE GOIÁS

6.1 A partir do exercício de 2017, planeja-se estabelecer rotina para quela
provisão de demandas judiciais seja infonnada e repassada mensalmente e de forma eletrôniéa,
I
ao setor contábil da SEF AZ.
6.2. Lembramos que eventuais dúvidas ou infonnações complementaJis
poderão ser obtidas diretamente no setor de contabilidade da SEFAZ, com o Sr. Carl?s
Roberto, Fone: (62) 32692402.

Na oportunidade, reiteramos os nossos protestos de estima e consideração .

•

Atenciosamente,

/Mt~m;TJA

ILVA

C-._

SubChefe da

;JA roladoria-Geral

ES

~~

do Estado

Coordenador da Força Tarefa

/

•

Controladoria-Geral do Estado,

Rue 81 n~ (()J

-

Paüdo

Pedlo Ludovico Tei:t;eira. 3°"ndar,

CEP: 74015-908 - GojAnia - Goiás - rone: (Oxx(2) 32(1).5354 jac/cge

Setor Sul.

••

t
ESTADO DE GOIÁS

Oficio Circular n°

(,3

/2016 - CGE/GAB
Goiânia, 08 de agosto de 2016

Excelentíssimo

Senhor

FRANCISCO TAVEIRA NETO
INSTiTUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DE
GOIÁS

Av. 1~Radial esq. CI Areião ~ Qd. F. Lt. Área, nO 3~A,Setor Pedro Ludovico, Goiânia - GO

,

NESTA

Assu~tO: Provisão para Demandas Judiciais
,

Senhor Presidente,

A par de meus cordiais cumprimentos,

e com referência ao Decreto de 30 de

junhojde 2016, anexo, que em seu art. 2° instituiu Força Tarefa com o objetivo de assegurar o
efetivb e pleno cumprimento das recomendações contidas no Parecer Prévio do Tribunal de
I

Contais do Estado alusivas as Contas de Governo do exercício de 2015, bem como de
i
.

cstrut~rar

a Conta

reco~endações
,

Unica

proferidas

do Tesouro

Estadual,

infonna-se

pela Corte de Contas, identificou-se

a V. Exa. que dentre

as

a de na 06, assim redigida:

"6) EScriturar, conforme as normas contábeis vigentes, as contribuições previdenciárias a
,

pagar, e a receber, os empréstimos e financiamentos

concedidos pelo Estado, o ajuste de

perdas da dívida ativa, a provisão para demandas judiciais e o déficit atuarial", para a qual
solicita-se sua especial atenção em colaborar para seu atendimento.

2. Tal recomendação

,

Tesou'ro
I

Nacional

Contabilidade

-

STN,

Federal, estabelece

I

contábeis consolidadas
Contabilidade

p..s

.

\
,

\

!\;lU,i,cO
V ,',../.:'"~)

'c.,,\aJ~
\~r.\\\."

' (~:<\"~'''c

",~"",,:o\,J\\I? '"

condição

nonnas
de

novos

de

órgão

para elaboração
padrões

central

e publicação

que

prevêem

da Secretaria

do

do

de

Sistema

das demonstrações
a

convergência

Controladoria-Geral
do Estado, Rua 82nO 400- Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3"andar, $clor Sul.
I~EP;
74015-908- Goiânia - Goiás - Fone: (OJCX62)
3201-5354jac/cge

flJó-J
Reó''Ó< .(\\~"'.~

na

nas detenninações

Pública brasileira aos paradigmas lntemacionais.

,
!

dentro

que

fundamentou-se

.~~

da

,

.

ESTADO DE GOIÁS

:
2.1 Mais especificamente,

verifica-se

nO 548-STN.MF,

na Portaria

de 24 de

setembro de 2015, disposição sobre os prazos-limite de adoção dos procedimentos

patrimoniais
públicas

contábeis

aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação das

da União,

dos Estados,

do Distrito

Federal

e dos municípios,

contas

sob a mesma

base conceitual.
3. Em sendo assim, esta Força Tarefa solicita os bons préstimos de V. Exa., no

sentido de disponibilizar a partir das bases de informação, documentos e sistemas internos
desse-IPASGO, o valor da provisão para demandas judiciais,
de Goiás é parte-réu,
reconhecer,
Esta~o,

casos em que o Estado

de forma que o setor contábil da Secretaria de Estado da Fazenda possa

mensurar

cumprindo

DOS

e evidenciá-Ia,

bem assim

recomendação

mencionada

a

registrá-la
no

no Balanço

primeiro

Geral

parágrafo

do

deste

expe~iente.
4. Para conhecimento,
valor. incerto.

informa-se que Provisão

Segundo o Manual de Contabilidade

é um passivo de prazo ou de

Aplicada ao Setor Público - MCASP, a

mesma deve ser reconhecida como passivo (presumindo-se

que possa ser feita uma estimativa

confiável)

que uma saida de recursos

porque são obrigações presentes e é provável

incorporam

beneficios econômicos

seja necessária

para liquidar

que

a obrigação.

5. Para auxiliar os trabalhos dessa Casa, ressaltaMse que somente devem ser
reconhecidas

as provisões de demandas judiciais nos seguintes casos:
a) a entidade tem uma obrigação presente (legal ou não fonnalizada)

como

resultado de evento passado;
b) seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam
beneficios econômicos para liquidar a obrigação; e
c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.

6. Registra-se que as infonnaçôes
refer~ntes

ao

contabilidade/SEF

exercício

de

2016,

devem

AZ até o dia 10 de janeiro

contábeis e sua consolidação

Controladoria.Geral

relativas à provisão
ser

repassadas

de demandas
ao

setor

judiciais
central

de

de 2017, para providências quanto aos registros

do Balanço Geral do Estado.

do Estado, Rua 82 n" 400- Palácio Pedro Ludovico Teixeira,
CEPo 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5354 jac/cge

3"andar,

Setor

SuL

,

,,
"

ESTADO DE GOIÁS

6.1 A partir do exercício de 2017, planeja-se estabelecer rotina para que a
provi~ão de demandas judiciais seja informada e repassada mensalmente e de forma eletrônica
ao setor
, contábil da SEF AZ.
6.2. Lembramos que eventuais dúvidas ou informações complementares
I

poderão ser obtidas diretamente no setor de contabilidade da SEFAZ, com o Sr. Carlos
Roberto, Fone: (62) 3269 2402.

Na oportunidade, reiteramos os nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

SubChefe da Cont
Coordenador da Força Tarefa

I
"

Controladoria-Geral

do Estado, Rua 82 n" 400 - Pslâdo Pedro Ludovico Teixeira, 3" andar, Setor SuL
CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5354 jac/cge
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I,
I
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/2016-CGE/GAB
Goiânia, 08 de agosto de 2016

i

À Exce!entíssima Senhora
I

MARIA ZAIRA TURCHI
FUNDAÇÃO DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS
Rua Dona Maria Joana, nO ISO, Qd. F-14, Lote Área ~ Setor Sul, Goiânia - GO
NESTA

,

Assu~to: Provisão para Demandas Judiciais

,

Excelentíssima

Senhora,

A par de meus cordiais cumprimentos, e com referencia ao Decreto de 30 de
junhoide 2016, anexo, que em seu art. 2° instituiu Força Tarefa com o objetivo de assegurar o
efetivo e pleno cumprimento das recomendações

contidas no Parecer Prévio do Tribunal de

Contas do Estado alusivas as Contas de Governo do exercício de 2015, bem como de
estruturar
, a Conta Única do Tesouro Estadual, infonna-se a V. Exa., que dentre as

,

recomendações proferidas pela Corte de Contas, identificou-se a de nO 06, assim redigida:

I,

"6) E$criturar, conforme as normas contábeis vigentes, as contribuições previdenciárias a
pagar, , e a receber, os empréstimos e financiamentos

,

concedidos pelo Estado, o ajuste de

perdas da dívida ativa, a provisão para demandas judiciais e o déficit atuarial", para a qual
solicita-se sua especial atenção em colaborar para seu atendimento,

2. Tal recomendação fundamentou-se nas determinações da Secretaria do
,

Tesouro

•

Nacional

-

STN,

que na

condição

de

órgão

central

do

Sistema

de

Contabilidade Federal, estabelece nOnTIaspara elaboração e publicação das demonstrações
J

contá~eis consolidadas

,

dentro

de novos

padrões que prevêem

a convergência

da

Contabilidade Pública brasileira aos paradigmas Internacionais.

Contto
.~........---

n~x.eral do Estado, Rua

~

~:

82 n"400 - Palácio Pedro Ludovioo Teixeira, 3" andar. Setor SuL
74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5354 jacjcge
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ESTADO

DE GOIÁS

,

j

I

':,

2.1 Mais especificamente, verifica-se na Portaria n° 548-SlN-MF, de 24 -de ¥.
setembro
, de 2015, disposição sobre os prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis
patrimoniais aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação das contas
públiéas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, sob a mesma
base conceituaL
3. Em sendo assim, esta Força Tarefa solicita os bons préstimos de V. Exa., no

I

sentido de disponibilizar a partir das bases de infonnação, documentos e sistemas internos
dessalF APEG, o valor da provisão para demandas judiciais, nos casos em que o Estado de
Goiás é parte-réu, de fonna que o setor contábil da Secretaria de Estado da Fazenda possa

i

recon1hecer, mensurar
Estado,

cumprindo

e evidenciá-Ia,
a recomendação

bem assim registrá-la
mencionada

no Balanço Geral do

no primeiro

parágrafo

deste

expediente.
,
i

4. Para conhecimento, infonna-se que Provisão é um passivo de prazo ou de

valor,incerto.

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, a

,

I

mesma deve ser reconhecida como passivo (presumindo-se que possa ser feita uma estimativa
confiável) porque são obrigações presentes e é provável que uma saída de recursos que

I

incorporam beneficios econômicos seja necessária para liquidar a obrigação.
I
5. Para auxiliar os trabalhos dessa Casa, ressalta-se que somente devem ser

,

recon&ecidas as provisões de demandas judiciais nos seguintes casos:
a) a entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como
resultado de evento passado;
b) seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam
beneficios econômicos para liquidar a obrigação; e
c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.

6. Registra-se que as informações relativas à provisão de demandas judiciais
refcr~ntes

,

ao

exercício

de

2016,

devem

ser

repassadas

ao

setor

central

de

contabilidade/SEFAZ até o dia 10 de janeiro de 2017, para providências quanto aos registros
contáJeis e sua consolidação do Balanço Geral do Estado.

I

Controladoria-Geral

do Estado, Rua 82n°400- Palácio Pedro Ludovioo Teixeira,
CEP, 7401s.-908 - Goiânia - Goiás - Fone, (Oxx62) 3201-5354 jac/cge

3"andar, Setor Sul.

,

ESTADO DE GOIÁS

6.1 A partir do exercício de 2017, planeja-se estabelecer rotina para que a
provi~ão

e demandas judiciais seja infonnada e repassada mensalmente

e de forma eletrônica

ao setor ct0tábil da SEF AZ.
i

6.2. Lembramos

]

poderão

,

I

que eventuais

dúvidas

ou infonnações

complementares

er obtidas diretamente no setor de contabilidade da SEFAZ, com o Sr. Carlos

Roberto, Fone: (62) 3269 2402.

,

Na oportunidade,

reiteramos os nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

I

Coordenador

da Força Tarefa

i

,
I

I

I
I

Controladoria-Geral

do Estado, Rua 82 nD 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3" andar, Setor SuL
CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5354 jac/ege
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,

I

~i
~STADO DE GOIÁS
I

12016 i CGElGAB

Oficib, Circular n" L '6

Goiânia., 08 de agosto de 2016

I

Excelentíssimo

i

Senhor

MANOEL XAVIER FERREIRA FILHO
DEPÁRTAMENTO

ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS

I

Av. ~tílio Correa Lima, Cidade Jardim, Goiânia - 00
NESTA

AssuJto: Provisão para Demandas]r"

f

j

,
1

. .

NUMERO DD PROCESSO: 201600

-0°°13871'

DATA: 09/08/2016

ti

f-..J

NOME: CSE - CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO
ASSUNTO: SOLlClTACAO
DESTINO:

lJETRAN

- GEJUR

DOe: OFICIO 23/2016-CGE/GAB

Senhor Presidente,

DAS 8:00 AS 17:00 HORAS

WWW.DETRAN.GO.GOV.BR

I

A par de meus cordiais cumprimentos,

I

e com referência ao Decreto de 30 de

junho'de 2016, anexo, que em seu art. 2° instituiu Força Tarefa com o objetivo de assegurar o
efetiv6 e pleno cumprimento

das recomendações

contidas no Parecer Prévio do Tribunal de

Conta~ do Estado alusivas

as Contas de Governo

estrutJrar

do Tesouro

a Conta

Única

recom1endações proferidas

Estadual,

do exercício
infonna-se

pela Corte de Contas, identificou-se

de 2015, bem como de

a V. Exa. que dentre

as

a de n° 06, assim redigida:

~~6)
Escriturar,
conforme as normas contábeis vigentes. as contribuições previdenciárias a
,
pagar] e a receber, os empréstimos e financiamentos

concedidos pelo Estado, o ajuste de

perdas da dívida ativa, a provisão para demandas judiciais e o déficit atuarial". para a qual
SOIiCitr-Sesua especial atenção em colaborar para seu atendimento.

2. Tal recomendação

I

Tesouto

Nacional

Contabilidade

-

Federal, estabelece

contáJeis consolidadas
I

Contabilidade
I

STN,

dentro

que

fundamentou-se
na

nonnas
de

novos

condição

nas detenninações
de

órgão

para elaboração
padrões

central

e publicação

que

prevêem

da Secretaria

do

do

de

Sistema

das demonstrações
a

convergência

Pública brasileira aos paradigmas Internacionais.

I
•
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~
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•• Geral do Estado,
Rua 82.nO400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3 andar, Setor Sul.
o, CEP: 74015-908- Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62)3201-5354jaçjcge
0
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.

da

,

ESTADO D~ GOIÁS

2.1 Mais especificamente,

verifica.se

nO 548.STN-MF,

na Portaria

de 24 de

setembro de 2015, disposição sobre os prazos-limite de adoção dos procedimentos

patri~oniais
públi4as

aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação das

da União,

i

contábeis

dos Estados,

do Distrito

Federal

e dos municípios,

contas

sob a mesma

base conceitual.

I

3. Em sendo assim, esta Força Tarefa solicita os bons préstimos de V. Exa., no

,

sentido de disponibilizar

a partir das bases de infonnação,

desse !DETRAN, o valor da provisão
de Goiás é parte-réu,
I

reconhecer,
Estadt,

cumprindo

judiciais,

e sistemas internos

nos casos em que o Estado

de forma que o setor contábil da Secretaria de Estado da Fazenda possa

mensurar

!

para demandas

documentos

e evidenciá-Ia,

bem assim

recomendação

mencionada

a

registrá-Ia
no

no Balanço

primeiro

Geral

parágrafo

do

deste

,

expe~iente.
I

4. Para conhecimento,

valorlincerto.

informa-se que Provisão

Segundo o Manual de Contabilidade

é um passivo de prazo ou de

Aplicada ao Setor Púbtico - MCASP, a

mesm~ deve ser reconhecida como passivo (presumindo-se

que possa ser feita uma estimativa

confiável)

que uma saída de recursos

porque são obrigações

I

incorporam
,

presentes e é provável

benefícios econômicos

seja necessária

para liquidar

que

a obrigação.

5. Para auxiliar os trabalhos dessa Casa, ressalta-se

que somente devem ser

recon~ecidas as provisões de demandas judiciais nos seguintes casos:
a) a entidade tem uma obrigação

presente (legal ou não formalizada)

como

resultado de evento passado;
b) seja provável que será necessária

uma saída de recursos que incorporam

benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e

\

c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.

6. Registra-se que as informações relativas à provisão
refere~tes

ao

conta~ilidade/SEF

,

exercício

de

2016,

devem

AZ até o dia 10 de janeiro

contá~eis e sua consolidação

ser

repassadas

e

de demandas
ao

setor

judiciais
central

de

de 2017, para providências quanto aos registros

do Balanço Geral do Estado.

Controladoria-Geral
do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul.
CEP, 74015-908- GoiAnia- GoiAs- Fone: (Oxx62)3201-5354jae/ege

,
ESTADO DE GOIÁS

6.1 A partir do exercício de 2017, planeja-se estabelecer rotina para que a
provisão de demandas judiciais seja infonnada e repassada mensalmente

e de forma eletrônica

ao setor contábil da SEF AZ.
6.2. Lembramos

que

eventuais

dúvidas

ou

informações

complementares

poderão ser obtidas diretamente no setor de contabilidade da SEFAZ, com o Sr. Carlos
Robe(to, fone: (62) 3269 2402.

Na oportunidade,

reiteramos os nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

,~C2:~~"r)
Coordenador da Força Tarefa

Controladoria-Geral

do Estado, Rua 82 nO 400- Palácio Pedro LudovicoTeixeira,3"andar, SelorSul.
CEP: 74015-908 - Goi~nia _ Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5354 jac/cge
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Oficio Circular n°

2-~

12016 - CGElGAB

Goiânia, 08 de agosto de 2016
Excelentíssimo

,

LE~RO

Senhor

MARCEL GARCIA GOMES

AGENCIA ESTADUAL DE TURISMO
Rua 30, esq. cf Rua 4, Centro - Centro de Cultura e Convenções - Goiânia.

00

NESTA

,

Assunto: Provisão para Demandas Judiciais
I

Senhor Presidente,

A par de meus cordiais cumprimentos, e com referência ao Decreto de 30 de
junho de 2016, anexo, que em seu art. 2° instituiu Força Tarefa com o objetivo de assegurar o
efetivo e pleno cumprimento das recomendações contidas no Parecer Prévio do Tribunal de
Contas do Estado alusivas as Contas de Governo do exercício de 2015, bem como de
estrut1.!rar a Conta Única do Tesouro Estadual, informa-se a V. Exa. que dentre as
recomendações proferidas pela Corte de Contas, identificou-se a de nO 06, assim redigida:
~16)Escriturar, conforme as normas contábeis vigentes, as contribuições previdenciárias a
pagar~e a receber, os empréstimos e financiamentos

concedidos pelo Estado, o ajuste de

perda} da dívida ativa, a provisão para demandas judiciais e o déficit atuarial", para a qual
solicita-se
, sua especial atenção em colaborar para seu atendimento.
2. Tal recomendação fundamentou-se nas determinações da Secretaria do
Tesouro

Nacional

-

STN,

que

na condição

de

órgão

central

do

Sistema

de

Contabilidade Federal, estabelece normas para elaboração e publicação das demonstrações
contábeis consolidadas

dentro

de novos padrões

que prevêem

Contabilidade Pública brasileira aos paradigmas Internacionais.

a convergência

da

,.

t

ESTADO DE GOIÁS

2.1 Mais especificamente,

verifica-se

na Portaria

nO 548-STN-MF,

setembro de 20] 5, disposição sobre os prazos-limite de adoção dos procedimentos

patrimoniais

de 24 de
contábeis

aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação das

contas

públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, sob a mesma
base éonceitual.

3. Em sendo assim, esta Força Tarefa solicita os bons préstimos de V. Exa., no
sentido de disponibilizar

a partir das bases de informação,

dessa GOlASTURISMO,

o valor da provisão

para demandas

documentos

e sistemas internos

judiciais,

nos casos em que o

Estado de Goiás é parte-réu, de forma que o setor contábil da Secretaria de Estado da
Fazenda possa reconhecer,
Geral: do Estado,

mensurar

cumprindo

e evidenciá-Ia,

a recomendação

bem assim registrá-Ia

mencionada

no primeiro

no Balanço

parágrafo

deste

,

,

expediente.
4. Para conhecimento,
vaior;incerto.

infonna-se que Provisão

Segundo o Manual de Contabilidade

é um passivo de prazo ou de

Aplicada ao Setor Público - MCASP, a

mesma deve ser reconhecida como passivo (presumindo-se

que possa ser feita uma estimativa

I

confi~vel) porque são obrigações
incorporam

presentes e é provavel

beneficios econômicos

seja necessária

que uma saída de recursos

para liquidar

a obrigação.

5. Para auxiliar os trabalhos dessa Casa, ressalta-se
reconhecidas

que

que somente devem ser

as provisões de demandas judiciais nos seguintes casos:
a) a entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada)

como

resultado de evento passado;
b) seja provável que será necessária

uma saída de recursos que incorporam

c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação,

I

refere:ntes

6. Registra-se que as infonnações
ao

cxerCICIO de

2016,

devem

conta~ilidade/SEF AZ até o dia 10 de janeiro

relativas à provisão
ser

repassadas

•
I

benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e

de demandas
ao

setor

judiciais
central

de

de 2017, para providências quanto aos registros

COntá1eiS e sua consolidação do Balanço Geral do Estado,

Controladoria-Geral
do Estado, Rua 82nO400_ Palácio Pedro Ludovico Tei"",ira, 30 andar, Setor Sul.
CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (0:>:,,62)3201-5354 jac/cge

ESTADO DE GOIÁS

6.1 A partir do exercício de 2017, planeja-se estabelecer rotina para que a
provisão de demandas judiciais seja informada e repassada mensalmente e de forma eletrônica
ao setor contábil da SEF AZ.
6.2. Lembramos que eventuais dúvidas ou informações complementares
poderão ser obtidas diretamente no setor de contabilidade da SEFAZ, com o Sr. Carlos
Roberto, Fone: (62) 3269 2402.

,

Na oportunidade, reiteramos os nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

ILVA GOES
SubChefe da C

troladoria-Geral do Estado

Coordenador da Força Tarefa

•

•
I

Controladoria-Geral do Estado,

Rua 82 n" 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 2t andar, Setor Sul.
CEP; 74015-908 - Goiania - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5354 jac/cge

•
i
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Oficio Circular n" '2. 3

12016 ~ CGE/GAB

Goiânia, 08 de agosto de 2016
Excelentíssimo

Senhor

RIDOV AL DARCI CIIlARELOTO
AGÊNCIA
GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
,
,

DE SERVIÇOS

'

PUBUICOS
Av. Goiás, 305, Ed. Visconde de Mauá, Centro, Goiânia - 00

,

NESTA,

Assunto: Provisão para Demandas Judiciais

Senhor Presidente,

A par de meus cordiais cumprimentos, e com referência ao Decreto de 30 de
junho ,de 2016, anexo, que em seu art. 20 instituiu Força Tarefa com o objetivo de assegurar o
efetivo e pleno cumprimento das recomendações

contidas no Parecer Prévio do Tribunal de

Contas, do Estado alusivas as Contas de Governo do exercício de 2015, bem como de

•

estrutt'trar a Conta Única do Tesouro Estadual, informa-se a V. Exa. que dentre as
I

recomendações

proferidas pela Corte de Contas, identificou~se a de nO 06, assim redigida:

"6) Escriturar, conforme as normas contábeis vigentes, as contribuições previdenciárias a
pagar e a receber, os empréstimos e financiamentos

concedidos pelo Estado, o ajuste de

perdas da dívida ativa, a provisão para demandas ;udiciais e o déficit atuarial", para a qual
solicita-se sua especial atenção em colaborar para seu atendimento.
2. Tal recomendação fundamentou-se nas determinações da Secretaria do
Tesouro

Nacional

-

STN,

que

na condição

de

órgão

central

do

Sistema

de

Contabilidade Federal, estabelece normas para elaboração e publicação das demonstrações
contábeis consolidadas

dentro de novos

padrões que prevêem

a convergência

Contabilidade Pública brasileira aos paradigmas Internacionais.

;
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2.1 Mais especificamente,

verifica-se

na Portaria

nO 548-STN-MF,

de 24 de

setembro de 2015, disposição sobre os prazos-limite de adoção dos procedimentos

contábeis

aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação das

patrimoniais

contas

públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, sob a mesma
base conceitual.

3. Em sendo assim, esta Força Tarefa solicita os bons préstimos de V. Exa., no
sentido de disponibilizar

a partir das bases de informação,

dessa ,:AGR, o valor da provisão
Goiás! é parte-réu,

Estad:o,

judiciais,

para demandas

e sistemas internos

nos casos em que o Estado de

de forma que o setor contábil da Secretaria de Estado da Fazenda possa

I

reconhecer,
,

documentos

mensurar

cumprindo

e evidenciá-Ia,

bem assim

recomendação

mencionada

a

registrá-la
no

no Balanço

primeiro

Geral

parágrafo

do

deste

1

exped iente.
I

4. Para conhecimento,
valor incerto.

infonna-se que Provisão

Segundo o Manual de Contabilidade

é um passivo de prazo ou de

Aplicada ao Setor Público - MCASP, a

mesma deve ser reconhecida como passivo (presumindo-se

que possa ser feita uma estimativa

confiável)

que uma saída de recursos

porque são obrigações

incorporam

presentes e é provável

beneficios econômicos

seja necessária

para liquidar

que

a obrigação.

5. Para auxiliar os trabalhos dessa Casa, ressalta-se que somente devem ser
reconhecidas as provisões de demandas judiciais nos seguintes casos:
a) a entidade tem uma obrigação presente (legal ou não fonnalizada)

como

resultado de evento passado;
b) seja provável que será necessária

uma saída de recursos que incorporam

beneficios econômicos para liquidar a obrigação; e
c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.

6. Registra-se que as infonnações
referentes

ao

exercício

de

2016,

devem

relativas à provisão
ser

repassadas

de demandas
ao

setor

judiciais
central

de

I

contabilidade/SEF

AZ até o dia 10 de janeiro

contábeis e sua consolidação

Controladoria-Geral

de 2017, para providências quanto aos registros

do Balanço Geral do Estado.

do Estado, Rua 82 nO 400- Palácio Pedro Ludovico Teixeira,
CEP: 74015-908 - Goiânia _ Goiás _ Fone: (Oxx62) 3201"5354 jac/cge

3"andar,

$elor

Sul.

,

f
ESTADO DE GOIÁS

6.1 A partir do exercício de 2017, planeja-se estabelecer rotina para que a
provisão
, de demandas judiciais seja informada e repassada mensalmente e de forma eletrônica
ao setor contábil da SEF AZ.
I

6.2. Lembramos que eventuais dúvidas ou informações complementares
i

poderão ser obtidas diretamente no setor de contabilidade da SEFAZ, com o Sr. Carlos
I

Roberto, Fone: (62) 3269 2402.

,

Na oportunidade,

reiteramos os nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

y

~

SubChefe da Contr

rloria-Geral do Estado

Coordenador da Força Tarefa

••

.

)

,

Controlado

do Estado, Rua 82 n" 400- Palácio Pedro Ludovico T('ixeim, 3" andar, Setor SuL
CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (0"x62) 3201-5354 jac(cge

ria-Gera!

•

•
~
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NOTA TÉCNICA N°001/2016-FORÇA TAREFA - DECRETO DE 30/06/16

Assunto:
Reserva de Recurso Alienação CELG para Pagamento de
Investimentos, Amortização da Divida e Destinação ao Regime Próprio de
Previdência.
Interessado: Grupo de Trabalho - Contas do Governador

,

Posicionamento

o

Técnico

presente projeto visa estabelecer a destinação dos recursos

decorrentes da alienação das ações integralizadas do capital social da CELG
Distribuição S.A

-CELG D-, controladas pelo Estado de Goiás por meio da

Companhia Celg de Participações -CELGPAR- e pelo Governo Federal por meio
da Centrais Elétricas Brasileiras -

ELETROBRAS, para o atendimento de

despesas com investimentos no Estado.
Tal destinação não comporta dificuldades de ordem legal, porquanto
a alienação de bens constitui receita de capital, por se tratar de ingresso
proveniente da alienação de componentes

do ativo permanente, no caso, de bens

móveis de propriedade do ente público. Ainda, a receita do Tesouro com recursos
obtidos com alienação de ações onde o governo detém a maioria do capital não
são consideradas

receitas primárias. Não há vedação,

pois, à vinculação

pretendida com o projeto.

o

art. 44 da Lei de Responsabilidade Fiscal veda a aplicação da

receita de capital decorrente da alienação de bens e direitos que integrem o
patrimônio público para financiar despesas correntes, salvo as destinadas por lei
ao Regime Geral da Previdência Social ou ao Regime Próprio do Servidor Público.
A vedação é reproduzida no art. 25 da Lei n' 18.979, de 23 de julho de 2015, que
dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016 ("Art. 25.

t:

vedada a utilização das receitas de capital derivadas da alienação de bens e
direitos que integram o patrimônio público para o financiamento de despesa

.

.

ESTADO DE GOIÁS

correntes, salvo se destinadas, por lei, a fundo de previdência de servidores,
conforme o disposto no art. 44 da Lei Complementar federal n' 101, de 4 de maio

de 2000").
Destarte, não está vedada a aplicação em investimentos que
constituem despesas orçamentárias com softwares e com o planejamento e a
execução

,

de

obras,

inclusive com a aquisição

necessários à realização

de

imóveis

considerados

destas últimas, e com a aquisição de instalações,

equipamentos e material permanente.

o

Estado de Goiás realiza esforços para implantar o Sistema de

Conta Única conforme estabelece a Lei Complementar n' 121 de 21 de dezembro
de 2015 a fim de, não só adequar sua contabilidade ao Plano de Contas Aplicado
ao Setor Público, como também eliminar o mecanismo da conta centralizadora,
cujo déficit financeiro da principal conta do Tesouro é da ordem R$ 1,5 bilhão.
Sabedor desse fato, o Tribunal de Contas do Estado recomendou ao Governador a

eliminação definitiva dessa sistemática de centralização de recursos bem como se
abster de efetuar resgates a partir do julgamento das Contas do exercicio de 2015.
Ao analisar as contas de aplicação que compõem a referida conta
centralizadora, verifica-se que 55% do valor do seu déficit é composto por contas
de

restos

a pagar

das

vinculações

constitucionais,

perfazendo

um valor

aproximado de R$ 730 milhões, conforme extrato bancário de 30 de julho de 2016.
Assim, é de vital necessidade que este valor de restos a pagar seja quitado o
quanto antes a fim de que a sistemática da centralizadora possa ser eliminada em
definitivo e que a Conta Única possa ser operacionalizada sem qualquer prejuízo
de

lastro financeiro

no cumprimento

dos

percentuais

constitucionais

das

vinculaçéíes.
Dessa forma, é nossa orientação de que se reserve o montante de
R$ 500 milhões dos recursos decorrentes da alienação das ações integralizadas
do capital social da CELG

D para investimentos, amortização

da dívida e

destinação ao regime próprio de previdência, a fim de que cumpramos

t

ESTADO DE GOIÁS

recomendações

daquela Corte de Contas e implantemos com sucesso a

Sistemática de Conta Única, preconizada pela Lei Complementar n' 121.

Goiânia, 08 de agosto de 2016.

,
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Oficio, Circularn'

/2016-CGE/GAB
Goiânia, 08 de agosto de 2016

Ao Magnífico
Reitor
,
HAROLDO REIMER
UNIVERSIDADE

ESTADUAL DE GOIÁS

BR-153, Km 99, Qd. Área, Bairro São João, Anápolis • GO
NESTA

•

Assunto: Provisão para Demandas Judiciais

Magnífico Reitor,

A par de meus cordiais cumprimentos,

e com referência ao Decreto de 30 de

junho"de 2016, anexo, que em seu art. 2° instituiu Força Tarefa com o objetivo de assegurar o
efetivo e pleno cumprimento das recomendações contidas no Parecer Prévio do Tribunal de
Contas do Estado alusivas as Contas de Governo do exercício de 2015, bem como de
estruturar a Conta Única do Tesouro Estadual, infonna-se a V. Mag.s que dentre as
recomendações proferidas pela Corte de Contas, identificou-se a de n° 06, assim redigida:

•

"6) Escriturar, conforme as normas contábeis vigentes, as contribuições previdenciárias a
pagar e a receber. os empréstimos e financiamentos

concedidos pelo Estado, o ajuste de

perdas da dívida ativa, a provisão para demandas judiciais e o déficit atuarial", para a qual
solicita-se sua especial atenção em colaborar para seu atendimento.

2. Tal recomendação fundamentou-se nas determinações da Secretaria do
Tesouro

Nacional

-

STN,

que na

condição

de

órgão

central

do

Sistema

de

Contabilidade Federal, estabelece nonuas para elaboração e publicação das demonstrações
contábeis consolidadas

dentro

de novos padrões

que prevêem

a convergência

Contabilidade Pública brasileira aos paradigmas Internacionais.

l2

J

Conttoladoria-Geral

I

I~EP;

.U0_~
..Ii

~'.w: -

,

""---~..
--rE,f70
.....---: ..cg"c","

f\c<"b\ o", ...J

~,e"
,r,~9_\\l'"

1Jj

• • r"'6<"'?C

\101'"

,t-1,"\'\~ .

,

do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3"andar, Selar SuL
74015-908- Goiania - Goiás - Fone: (0xx62)3201-5354jac/cge

da

ESTADO DE GOIÁS
I

2.1 Mais especificamente, verifica~se na Portaria nO 548-STN-MF, de 24 de
setembro de 2015, disposição sobre os prazos~limite de adoção dos procedimentos contábeis
patrimoniais

aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação das

contas

públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, sob a mesma
base conceitual.

3. Em sendo assim, esta Força Tarefa solicita os bons préstimos de V. Mag.a,
no sentido de disponibilizar

a partir das bases de infonnação, documentos e sistemas internos

dessa UEG, o valor da provisão para demandas judiciais, nos casos em que o Estado de
Goiás é parte-réu, de fanua que o setor contábil da Secretaria de Estado da Fazenda possa
reconhecer,
Estado,

mensurar

cumprindo

e evidenciá-la,
a recomendação

bem assim registrá-Ia
mencionada

no Balanço Geral do

no primeiro

parágrafo

e

deste

expc4iente.
4. Para conhecimento, infonna-se que Provisão é um passivo de prazo ou de
valor.incerto.

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, a

mesma deve ser reconhecida como passivo (presumindo-se que possa ser feita uma estimativa

,

confiável) porque são obrigações presentes e é provável que uma saída de recursos que
incorporam beneficios econômicos seja necessária para liquidar a obrigação.
5. Para auxiliar os trabalhos dessa Casa, ressalta-se que somente devem ser
reconhecidas as provisões de demandas judiciais nos seguintes casos:
a) a entidade tem uma obrigação presente (legal ou não fonnalizada) como
resultado de evento passado;
b) seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam
beneficios econômicos para liquidar a obrigação; e
c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.

6. Registra-se que as infonnações relativas à provisão de demandas judiciais
referentes

ao

exercício

de

2016,

devem

ser

repassadas

ao

setor

central

de

contabilidade/SEF AZ até o dia 10 de janeiro de 2017, para providências quanto aos registros
contábeis e sua consolidação do Balanço Geral do Estado.

Controladoria.Geral

do Estado, Rua 82nO400_ Palácio Pedro Ludovieo TeiXeira,
CEP: 74015-908 - Goiania - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5354 jae/cge

3"andar,

Setor Sul.

/

e

.'
ESTADO DE GOIÁS

6.1 A partir do exercício de 2017, planeja~se estabelecer rotina para que a
provisão de demandas judiciais seja informada e repassada mensalmente e de forma eletrônica
ao setor contábil da SEF AZ.
6.2. Lembramos que eventuais dúvidas ou infonnações complementares
poderão ser obtidas diretamente no setor de contabilidade da SEFAZ, com o Sr. Carlos
Robe';to, Fone: (62) 3269 2402.

Na oportunidade, reiteramos os nossos protestos de estima e consideração .

•

Atenciosamente,

~

VAGOES
SubChefe da Co

oladoria-Geral do Estado

Coordenador da Força Tarefa

•

Conuoladoria-Geral

do Estado, Rua 82 n° 400 - Palácio PedTO Ludovico Teixeira. 3" andar, Setor SuL
CEP, 74015-908 - GOiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5354 jaeJcge

•

ESTADO DE GOIÁS

Oficio Circular nO

12016 - CGEIGAB

l."b

Goiânia, 08 de agosto de 2016
Excelentíssimo
JAYME

Senhor

EDUARDO

RINCON

AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES

E OBRAS

A v. Gav. José Ludovico de Almeida, nO 20, Conjunto Caiçara, Goiânia - 00
NESTA

•

Assunto: Provisão para Demandas Judiciais

Senhor Presidente,

A par de meus cordiais cumprimentos,

e com referência ao Decreto de 30 de

junho de 2016, anexo, que em seu art. 2° instituiu Força Tarefa com o objetivo de assegurar o
efetivo e pleno cumprimento

das recomendações

contidas no Parecer Prévio do Tribunal de

Conta~ do Estado alusivas as Contas de Governo do exercicio de 2015, bem como de
estruturar
,

a Conta

recomendações

•

I

Única

proferidas

do Tesouro

Estadual,

infonna-se

pela Corte de Contas, identificou-se

a V. Exa. que dentre

as

a de nO 06, assim redigida:

,

"6) E~criturar, conforme as normas contábeis vigentes, as contribuições previdenciárias a
pagar e a receber, os empréstimos e financiamentos

concedidos pelo Estado, o ajuste de

perdas da dívida ativa, a provisão para demandas judiciais e o déficit atuarial", para a qual
solicidHe

sua especial atenção em colaborar para seu atendimento.

2. Tal recomendação

,

Tesouro

Nacional

Contabilidade

STN,

Federal, estabelece

contá~eis consolidadas
Contabilidade

-

dentro

que

fundamentou-se
na

condição

nas determinações
de

normas para elaboração
de

novos

padrões

órgão

central

e publicação

que

Pública brasileira aos paradigmas Internacionais.

prevêem

da Secretaria

do

do

de

Sistema

das demonstrações
a

convergência

da

I
ESTADO DE GOIÁS

l~".J
'

,",_0,'

2.1 Mais especificamente, verifica-se na Portaria n° 548-STN-MF, de 24 de
setembro de 2015, disposição sobre os prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis
patrimoniais

aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação das

contas

públj~as da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, sob a mesma
base conceitual.
3. Em sendo assim, esta Força Tarefa solicita os bons préstimos de V. Exa., no
sentido de disponibilizar a partir das bases de informação, documentos e sistemas internos
dessa AGETOP, o valor da provisão para demandas judiciais, nos casos em que o Estado
de Goiás é parte-réu, de forma que o setor contábil da Secretaria de Estado da Fazenda possa
recon~ecer,
Estado,

mensurar

cumprindo

e evidenciá-la,
a recomendação

bem assim registrá-Ia
mencionada

no Balanço Geral do

no primeiro

parágrafo

e

deste

expediente.
4. Para conhecimento, infonna-se que Provisão é um passivo de prazo ou de
valor 'incerto. Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, a
mesma deve ser reconhecida como passivo (presumindo-se que possa ser feita uma estimativa
confiável) porque são obrigações presentes e é provável que uma saida de recursos que
incorboram benefícios econômicos seja necessária para liquidar a obrigação.
5. Para auxiliar os trabalhos dessa Casa, ressalta-se que somente devem ser
reconryecidas as provisões de demandas judiciais nos seguintes casos:
a) a entidade tem uma obrigação presente (legal ou não fonnalizada) como
resultado de evento passado;
b) seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam
beneficios econômicos para liquidar a obrigação; e
c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.

6. Registra-se que as informações relativas à provisão de demandas judiciais
referentes

ao

exercício

de

2016,

devem

ser

repassadas

ao

setor

central

de

conta~ilidade/SEF AZ até o dia 10 de janeiro de 2017, para providências quanto aos registros

,

contáqeis e sua consolidação do Balanço Geral do Estado.

Controladoria-Geral do Estado,

Rua 82 n" 400- Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3" andar, Setor Sul.
CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (0xx62) 3201-5354 jac/cgc

e
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ESTADO DE GOIÁS

6.1 A partir do exercício de 2017, planeja-se estabelecer rotina para que a
provisão
, de demandas judiciais seja infonnada e repassada mensalmente e de forma eletrônica
ao setor contábil da SEF AZ.
I,
I

6.2. Lembramos que eventuais dúvidas ou informações complementares

ser obtidas diretamente
poderJo
,

no setor de contabilidade da SEFAZ, com o Sr. Carlos

Roberto, Fone: (62) 3269 2402,
I

Na oportunidade, reiteramos os nossos protestos de estima e consideração .

•

Atenciosamente,

,/~SI
-

AGOE

SubChefe da Contr

~

daria-Geral do Estado

Coordenador da Força Tarefa

•

Controladoria-Geral

do Estado, Rua 82 nO 400 - Paládo Pedro Ludovico Teixeira, 3" andar, Setor SuL
CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5354 jaç/cge
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ESTADO DE GOIÁS

!
Oficio Circular nO

12016 - CGEIGAB

!

Goiânia, 08 de agosto de 2016

Excel~ntíssimo Senhor
RAFAEL BASTOS LOUSA VIEIRA
JUN1jA COMERCIAL

DO ESTADO DE GOIÁS

Rua 2!60 esq. cf 259, Setor Leste Universitário,
I

Goiânia - 00

NESTA

I

•
I

Assun.to: Provisão para Demandas Judiciais

I,

!

Senhor Presidente,

A par de meus cordiais cumprimentos, e com referência ao Decreto de 30 de
junho ide 2016, anexo, que em seu art. 2° instituiu Força Tarefa com o objetivo de assegurar o

efetiv~ e pleno cumprimento das recomendações contidas no Parecer Prévio do Tribunal de
I

Contas do Estado alusivas as Contas de Governo do exercício de 2015, bem como de
estrut~rar a Conta Única do Tesouro Estadual, infonna~se a V. Exa. que dentre as
recombndações proferidas pela Corte de Contas, identificou-se a de na 06, assim redigida:
"6) Escriturar, conforme as normas contábeis vigentes, as contribuições previdenciárias a
pagar;e, a receber, os empréstimos e financiamentos

concedidos pelo Estado, o ajuste de

perdas da dívida ativa, a provisão para demandas judiciais e o déficit atuarial", para a qual
solicit~-se sua especial atenção em colaborar para seu atendimento.

2. Tal recomendação fundamentou-se nas detenninações da Secretaria do
Tesouro

Nacional

-

STN,

que na

condição

de

órgão

central

do

Sistema

de

Contabilidade Federal, estabelece nonnas para elaboração e publicação das demonstrações
contáb~eisconsolidadas

dentro

de novos padrões

que prevêem

a convergência

Contabilidade Pública brasileira aos paradigmas Internacionais.

,6

ru \

nfrplácforia-Geral
do Estado, Rua 82 n" 400_ PalácIO Pedro Ludovlco T~IX"lTa, 3"andar, Selor Sul
"'~v:lar;,
CEP 74015-908- G01~ma - GOIás - Fone (Oxx62)3201-5354]ac/cge

,xi'
e<"~{)

?f!'J'

"'_"
v'"

,..
r-"

~

~

-

• E.~',e" •

~" ,...,\-,\~o'"
r_<.c-"

.

C, ~

,",."
~,"

."...,.

t:tW2

da

)

(

'I,/~
" .

ESTADO DE GOIÁS
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2.1 Mais especificamente,

verifica-se

na Portaria

nO 548-STN-MF,

de 24 de

setembro de 2015, disposição sobre os prazos-limite de adoção dos procedimentos
patrimoniais
públicas

aplicáveis

da União,

aos entes da Federação,

dos Estados,

do Distrito

com vistas à consolidação

Federal

e dos municipios,

contábeis
das

contas

sob a mesma

base conceitual.
3. Em sendo assim, esta Força Tarefa solicita os bons préstimos de V. Exa., no
sentid.o de disponibilizar

,
Goiás, é parte-réu,
,

a partir das bases de informação,

dessa JUCEG, o valor da provisão

reconhecer,

,

Estado,

judiciais,

e sistemas internos

nos casos em que o Estado de

de forma que o setor contábil da Secretaria de Estado da Fazenda possa

mensurar

cumprindo

para demandas

documentos

e evidenciá-Ia,

bem assim

recomendação

mencionada

a

registrá-Ia
no

no Balanço

primeiro

Geral

parágrafo

do

e

deste

expediente.

!

4. Para conhecimento,

informa-se que Provisão

valor ~incerto. Segundo o Manual de Contabilidade

é um passivo de prazo ou de

Aplicada ao Setor Público - MCASP, a

mesm~ deve ser reconhecida como passivo (presumindo-se

que possa ser feita uma estimativa

confiável)
,

que uma saída de recursos

porque são obrigações

incorporam

presentes e é provável

benefícios econômicos seja necessária

para liquidar

que

a obrigação.

I

5. Para auxiliar os trabalhos dessa Casa, ressalta-se

que somente devem ser

recont1ecidas as provisões de demandas judiciais nos seguintes casos:
a) a entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada)

como

resultado de evento passado;
b) seja provável que será necessária

uma saída de recursos que incorporam

beneficios econômicos para liquidar a obrigação; e
c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.

6. Registra-se que as informações relativas à provisão de demandas
referentes
;

,

ao

contabilidade/SEF

exercício

de

2016,

devem

AZ até o dia 10 de janeiro

contábeis e sua consolidação

I

Controladorla-Geral

ser

repassadas

ao

setor

judiciais
central

de

de 2017, para providências quanto aos registros

do Balanço Geral do Estado.

do Estado, Rua 82nO400_ Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3"andar, Setor SuL
CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5354 jae/cge

e

'.

I

t

ESTADO DE GOIÁS.

6.1 A partir do exercício de 2017, planeja-se estabelecer rotina para que a
provisão
, de demandas judiciais seja informada e repassada mensalmente e de forma eletrônica
ao setor contábil da SEFAZ.
6.2. Lembramos que eventuais dúvidas ou informações complementares
poderão ser obtidas diretamente no setor de contabilidade da SEFAZ, com o Sr. Carlos
Roberto, Fone: (62) 3269 2402.

Na oportunidade, reiteramos os nossos protestos de estima e consideração.

i

•
,

Atenciosamente,

~IL
~ubChefe

~
da Contro

oria-Gera" do Estado

Coordenador da Força Tarefa

-~---'C;:o::n~tr::o:;Cl.::d;:o::ri;:.c;_G;;:e::",::;-1

d:<o;;-;;E:c.,"."d::o-.R;;:~::-;;82:;Cn::;'-;;400;;;;--PP;:;,";;,;;;o~P;:ed;:,:-oL~o;;d;:oe::ico

Teixeira,

CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone' (Oxx62) 3201-5354 jac/cgc

3

D

andar,

Setor Sul.

t
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ESTADO DE GOIÁS

Oficion"

L~

/2016-CGE/GAB

Goiânia, 08 de agosto de 2016
Excelentíssimo

Senhor

PEDRO ANTÔNIO
AGÊ~CIA

ARRAES PEREIRA

GOIANA DE ASSISTÊNCIA

TÊCNICA,

.

,

EXTENSÃO

RURAL E PESQUISA

AGR0PECUARIA

Rua 227-A,
nO 331, Setor Leste Universitário, Goiânia - GO
,
NESTA

•

Assunto: Provisão para Demandas Judiciais

Senhor Presidente,

A par de meus cordiais cumprimentos,

e com referência ao Decreto de 30 de

junho 'de 2016, anexo, que em seu art. 2° instituiu Força Tarefa com o objetivo de assegurar o
efetivo e pleno cumprimento
Contas

do Estado alusivas

estrutlj.rar a Conta

•

recomendações

Única

proferidas

das recomendações

contidas no Parecer Prévio do Tribunal de

as Contas de Governo
do Tesouro

Estadual,

do exercício
informa-se

pela Corte de Contas, identificou-se

de 2015, bem como de

a V. Exa. que dentre
a de

as

nO 06. assim redigida:

"6) Escriturar, conforme as normas contábeis vigentes, as contribuições previdenciárias a
pagar:e a receber, os empréstimos e financiamentos

concedidos pelo Estado, o ajuste de

perdas da dívida ativa, a provisão para demandas judiciais e o déficit atuarial", para a qual
solicita-se sua especial atenção em colaborar para seu atendimento.

2. Tal recomendação
Tesouro

Nacional

Contabilidade

,,

STN,

Federal, estabelece

contábeis consolidadas
Contabilidade

-

dentro

que

fundamentou-se
na

condição

nonnas
de

novos

Contrpl

'

F'-Is,n

órgão

para elaboração
padrões

central

e publicação

que

prevêem

do

do

de

Sistema

das demonstrações
a

convergência

ral do Estado, Rua 82nO400 - Palácio Pedro Ludovico Tei:o;eira, 3" andar, Setor Sul .
CEP 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (lb;:o;62)3201-5354 jae/cge

:~~ceb\:~~
1lI"'~pe;;

de

da Secretaria

Pública brasileira aos paradigmas Internacionais.

..Q.9Jj2lJ

;.r
•

nas detenninações

\W~\

"t';en~

//

da

t

ESTADO DE GOIÁS
\

!_,(O;
..•. : ~'
2.1 Mais especificamente,

verifica-se

nO 548-STN-MF,

na Portaria

de 24 de

setembro de 2015, disposição sobre os prazos-limite de adoção dos procedimentos
patrimoniais
,
públicas

aplicáveis

da União,

aos entes da Federação,

dos Estados,

do Distrito

com vistas à consolidação

Federal

e dos municípios,

contábeis
das

contas

sob a mesma

base conceitual.
3. Em sendo assim, esta Força Tarefa solicita os bons préstimos de V. Exa., no
sentido de disponibilizar

a partir das bases de informação,

dessa EMA TER, o valor da provisão
de

Goias é parte-réu,

recon~ecer,
Estado,

judiciais,

e sistemas internos

nos casos em que o Estado

de forma que o setor contábil da Secretaria de Estado da Fazenda possa

mensurar

cumprindo

para demandas

documentos

e evidenciá-la,
a

bem assim

recomendação

registrá-Ia

mencionada

no

no Balanço

primeiro

Geral

parágrafo

do

e

deste

,

exped.iente.
4. Para conhecimento,
valor incerto.

informa-se que Provisão

Segundo o Manual de Contabilidade

é um passivo de prazo ou de

Aplicada ao Setor Público - MCASP, a

mesm~ deve ser reconhecida como passivo (presumindo-se

que possa ser feita uma estimativa

confiável)

que uma saída de recursos

porque são obrigações presentes e é provável

incorporam

beneficios econômicos seja necessária

!

para liquidar

que

a obrigação.

5. Para auxiliar os trabalhos dessa Casa, ressalta-se

que somente devem ser

reconHecidas
as provisões de demandas judiciais nos seguintes casos:
,
a) a entidade tem uma obrigação presente (legal ou não fonnalizada)

como

resultado de evento passado;
b) seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam
beneficios econômicos para liquidar a obrigação; e
c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.

6. Registra-se que as informações relativas à provisão
refere~tes

ao

contabilidade/SEF

exercício

de

2016,

devem

AZ até o dia 10 de janeiro

contáb~is e sua consolidação

Controladoria-Geral

ser

repassadas

de demandas
ao

setor

judiciais
central

de 2017, para providências quanto aos registros

do Balanço Geral do Estado.

do Estado,

Rua

de

82nO 400_ Palácio

Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul.

CEP: 74015-908 _ Goiânia _ Goiás - Fone: (ÜXx62)32lJl-S354 jae/ege

e

t

ESTADO DE GOIÁS

6.1 A partir do exercício de 2017, planeja-se estabelecer rotina para que a
provi1ão de demandas judiciais seja infonnada e repassada mensalmente e de forma eletrônica
ao setor
, contábil da SEF AZ.
6.2. Lembramos que eventuais dúvidas ou infonnações complementares
poderão ser obtidas diretamente no setor de contabilidade da SEFAZ, com o Sr. Carlos
Robeito, Fone: (62) 3269 2402.

Na oportunidade, reiteramos os nossos protestos de estima e consideração .

•

Atenciosamente,

VAG

S

SubChefe da Con

Coordenador da Força Tarefa

•

Controladoria-Geral
do Estado,
Rua 82 nO 400 _ Palácio Pedro Ludoviço Teixeira, 3° andar, Setor Sul.
CEP: 74015-908 - GoiAnia - Goiás - Fone; (Oxx62)3201-5354 jac/ege
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ESTADO DE GOIÁS

Oficio Circular nO L '3

/2016 - CGE/GAB

!

Goiânia, 08 de agosto de 2016

Excelbtissimo Senhor
I

ARTHUR

EDUARDO

ALVES DE TOLEDO

AGÊ~CIA

GOIANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA

Av. C1ircular, n° 466 - Setor Pedro Ludovico, Goiânia - 00
NESTA
I

•

I
Assunto: Provisão para Demandas Judiciais

I

Senhor Presidente,

A par de meus cordiais cumprimentos, e com referência ao Decreto de 30 de
junho íde 20 16, anexo, que em seu art.

r

instituiu Força Tarefa com o objetivo de assegurar o

efetivo e pleno cumprimento das recomendações contidas no Parecer Prévio do Tribunal de
Conta~ do Estado alusivas as Contas de Governo do exercício de 2015, bem como de
estrut~rar
I

a Conta

•

do Tesouro

Estadual,

informa-se

a V. Exa. que dentre

as

proferidas pela Corte de Contas, identificou-se a de nO 06, assim redigida:

recomendações

I

Única

"6) Espriturar, conforme as normas contábeis vigentes, as contribuições previdenciárias a
pagar:e a receber, os empréstimos e financiamentos

i

concedidos pelo Estado, o ajuste de

perdas da dívida ativa, a provisão para demandas judiciais e o déficit atuarial", para a qual

i

solicita-se sua especial atenção em colaborar para seu atendimento.

I

2. Tal recomendação fundamentou-se nas determinações da Secretaria do
Tesouro

Nacional

-

STN,

que

na

condição

de

órgão

central

do

Sistema

de

Conta~i1idade Federal, estabelece nannas para elaboração e publicação das demonstrações
I

contábeis consolidadas

dentro

de novos

padrões

que prevêem

Conta~ilidade Pública brasileira aos paradigmas Internacionais.

a convergência
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ESTADO DE qOIÁS
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I

2.1 Mais especificamente,

verifica-se

na Portaria

nO 548-STN-MF,

setembro de 2015, disposição sobre os prazos-limite de adoção dos procedimentos
patrimoniais
públidas
,

aplicáveis

da União,

com vistas à consolidação

aos entes da Federação,

dos Estados,

do Distrito

Federal

e dos municípios,

de 24 de
contábeis

das

contas

sob a mesma

base donceitual.
3. Em sendo assim, esta Força Tarefa solicita os bons préstimos de V. Exa., no
I

sentido de disponibilizar
,

a partir das bases de informação,

documentos

e sistemas internos

dessaIAGRODEFESA, o valor da provisão para demandas judiciais, nos casos em que o
Estado de Goiás é parte-réu, de forma que o setor contábil da Secretaria de Estado da
Fazen~a possa reconhecer,
Geral: do Estado,

I

mensurar

cumprindo

e evidenciá-Ia,

a recomendação

bem assim registrá-Ia

mencionada

no primeiro

no Balanço

parágrafo

deste

expediente.
4. Para conhecimento,
valor incerto.

infonna-se que Provisão

Segundo o Manual de Contabilidade

é um passivo de prazo ou de

Aplicada ao Setor Público - MCASP, a

mesma deve ser reconhecida como passivo (presumindo-se

que possa ser feita uma estimativa

confi~vel) porque são obrigações

que uma saída de recursos

incor~oram

presentes e é provável

beneficios econômicos

•

seja necessária

para liquidar

que

a obrigação.

5. Para auxiliar os trabalhos dessa Casa, ressalta-se que somente devem ser
reconhecidas

as provisões de demandas judiciais nos seguintes casos:
a) a entidade tem uma obrigação

presente (legal ou não formalizada)

como

resultado de evento passado;
b) seja provável que será necessária

uma saída de recursos que incorporam

beneficios econômicos para liquidar a obrigação; e
c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.

6. Registra-se que as infonnações

I

refere~ntes

ao

exercício

de

2016,

devem

contal:Hlidade/SEF AZ até o dia 10 de janeiro

I

relativas à provisão
ser

repassadas

de demandas
ao

setor

judiciais
central

de

de 2017, para providências quanto aos registros

contábeis e sua cansaI idação do Balanço Geral do Estado.

I

Controladoria-Geral
do Estado, Rua 82 nO400_ Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul.
CEP:74015-908- Goiânia - Goiás - Fone: (0=62) 3201-5354jac/cge
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ESTADO DE GOIÁS

I
j

6.1 A partir do exercício de 2017, planeja-se estabelecer rotina para que a

proviSão de demandas judiciais seja informada e repassada mensalmente e de fama eletrônica
ao setor
, contábil da SEF AZ.
1

6.2. Lembramos que eventuais dúvidas ou infonnações complementares

poderão ser obtidas diretamente no setor de contabilidade da SEFAZ, com o Sr. Carlos
RObelto, Fone: (62) 3269 2402.
I

I

Na oportunidade, reiteramos os nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

I/)
SubChefe da C

t

adoria-Geral do Estado

Coordenador da Força Tarefa

•

Conuoladoria.Geral

do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul.

CEr: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5354 jac/cge
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ESTADO DE GOIÁS

Ofício Circular nO L

3

/2016 - CGE/GAB
Goiânia, 08 de agosto de 2016

Excelentíssimo

Senhor

HUMBERTO

TANNUS JúNIOR

AGÊ!;'ICIA BRASIL CENTRAL
Rua Sc.Ol, nO 299, Parque Santa Cruz, Goiânia - 00
NESTA

•
I

Assunto: Provisão para Demandas Judiciais

,

I

Senhor Presidente,

I

A par de meus cordiais cumprimentos,

iI

i

I
I

I

•
I

I

e com referência ao Decreto de 30 de

junho!de 2016, anexo, que em seu art. 2° instituiu Força Tarefa com o objetivo de assegurar o
efetivo e pleno cumprimento

das recomendações

contidas no Parecer Prévio do Tribunal de

Contais
, do Estado alusivas as Contas de Governo do exercício de 2015, bem como de
estrut6rar
, a Conta Única do Tesouro Estadual, informa-se a V. Exa. que dentre as
recom:endaçôes proferidas pela Corte de Contas, identificou-se a de nO 06, assim redigida:
"6) E~criturar, conforme as normas contábeis vigentes, as contribuições previdenciárias a
pagar l e a receber, os empréstimos e financiamentos

concedidos pelo Estado, o ajuste de

perdas da dívida ativa, a provisão para demandas judiciais e o déficit atuaria''', para a qual
solicita-se sua especial atenção em colaborar para seu atendimento.
2. Tal recomendação fundamentou-se nas detenninações da Secretaria do
Tesouro

Nacional

-

STN,

que

na condição

de

órgão

central

!

do

Sistema

de

Contabilidade Federal, estabelece noonas para elaboração e publicação das demonstrações
,

contábeis consolidadas

dentro

de novos

padrões

que prevêem

a convergência

Contabilidade
Pública brasileira aos paradigmas Internacionais.
,

-Geral do Estado, Rua82nO 400- PalAdo Pedro Ludoviço Teixeira,
'Cb"P: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5354 jacjçge

3"andar,

Setor Sul.

da

t

I
,

I

I"

, I

'I

ESTADO DE GOIÁS

I,
,

I
I

I
I

2.1 Mais especificamente, verifica-se na Portaria nO 548~STN-MF, de 24 de
setem~ro de 2015, disposição sobre os prazos-limite de adoção dos procedimentos contábeis
aplicáveis aos entes da Federação, com vistas à consolidação das

patri~oniais

contas

públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, sob a mesma
base conceitual.
,
3. Em sendo assim, esta Força Tarefa solicita os bons préstimos de V. Exa., no
sentido de disponibilizar a partir das bases de informação, documentos e sistemas internos
I

dessa ABe, o valor da provisão para demandas judiciais, nos casos em que o Estado de
GoiJ é parte-réu, de forma que o setor contábil da Secretaria de Estado da Fazenda possa
,

reco",hecer, mensurar
Estad'o,

cumprindo

I

e evidenciá-Ia,
a recomendação

bem assim registrá-Ia
mencionada

no Balanço Geral do

no primeiro

parágrafo

e

deste

expediente.

:

4. Para conhecimento, informa-se que Provisão é um passivo de prazo ou de

valorJincerto.

Segundo o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP, a

mesmh deve ser reconhecida como passivo (presumindo-se que possa ser feita uma estimativa
confi~vel) porque são obrigações presentes e é provável que uma saída de recursos que
incorporam beneficios econômicos seja necessária para liquidar a obrigação.
,
5. Para auxiliar os trabalhos dessa Casa, ressalta-se que somente devem ser
reconhecidas as provisões de demandas judiciais nos seguintes casos:
a) a entidade tem uma obrigação presente (legal ou não formalizada) como
resultado de evento passado;
b) seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam
benefícios econômicos para liquidar a obrigação; e
c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.

6. Registra-se que as informações relativas à provisão de demandas judiciais
refere'ntes

ao

exercício

de

2016,

devem

ser

repassadas

ao

setor

central

de

contabilidade/SEF
AZ até o dia 10 de janeiro de 2017, para providências quanto aos registros
,

,

contát?eis e sua consolidação do Balanço Geral do Estado.

Controlado

ria-Geral do Estado, Rua 82nO 400- Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3" andar, Setor Sul.
CEPo 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5354 jac/cge

e

ESTADO

DE GOIÁS

6.1 A partir do exercício de 2017, planeja~se estabelecer rotina para que a

,

provisão de demandas judiciais seja informada e repassada mensalmente e de forma eletrônica

ao set~r contábil da SEFAZ.
I
;

6.2. Lembramos que eventuais dúvidas ou informações complementares

poderão
, ser obtidas diretamente no setor de contabilidade da SEFAZ, com o Sr. Carlos
Roberto, Fone: (62) 3269 2402.
I

I,

•

I

Na oportunidade,

reiteramos os nossos protestos de estima e consideração.

Atenciosamente,

SubChefe da Co
Coordenador

da Força Tarefa

•
I

Controladoria-Geral

do Estado,

Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3" andar, Setor SuL

CEP: 74015.908 - Goiânia - Goiás - Fone; (Oxx62) 3201-5354 jae/cge

•,

t

ESTADO DE GOIÁS

Oficio Circular

nO

12016- COE/OAB

L'3

Goiânia, 08 de agosto de 2016
Excelehtíssimo
MARLENE

Senhor
ALVES DE CARVALHO

E VIEIRA

GOIÁS PREVIDÊNCIA
I

Av. P Radial,

nO 586,5° Andar, Setor Pedro Ludovico, Goiânia - 00

NESTA
I

,

•

Assunt,o: Provisão para Demandas Judiciais

Senhor Presidente,

A par de meus cordiais cumprimentos,

e com referência ao Decreto de 30 de

junho de 2016, anexo, que em seu art. 2° instituiu Força Tarefa com o objetivo de assegurar o
efetivo e pleno cumprimento

das recomendações

contidas no Parecer Prévio do Tribunal de

Contas' do Estado alusivas as Contas de Governo do exercício de 2015, bem como de
estrututar

a Conta

recom~ndações

•

Única

proferidas

do Tesouro

Estadual,

infonna-se

pela Corte de Contas, identificou-se

a V. Exa. que dentre

as

a de nO 06, assim redigida:

"6) Es~riturar, conforme as normas contábeis vigentes, as contrihuições previdenciárias a
pagar e a receber, os empréstimos e financiamentos concedidos pelo Estado, o ajuste de
I
perdas'da dívida ativa, a provisão para demandas judiciais e o déficit atuarial", para a qual

I

solicita-se sua especial atenção em colaborar para seu atendimento.

2. Tal recomendação
Tesouro

Nacional

Conta~ilidade

-

STN,

Federal, estabelece

contábeis consolidadas

dentro

que

fundamentou-se
na

condição

nonnas
de

novos

nas detenninações
de

órgão

para elaboração
padrões

central

e publicação

que

prevêem

da Secretaria

do

do

de

Sistema

das demonstrações
a

convergência

Contab:ilidade Pública brasileira aos paradigmas Internacionais.

I

Controla,dorla-Geral
do Estado, Rua 82 nO 400_ Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul.
~ 1 j.~a:r:
74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone:
(Oxx62) 3201-5354 jacjcge
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2.1 Mais especificamente,

verifica-se

na Portaria n° 548-STN-MF,

setembro de 2015, disposição sobre os prazos-limite de adoção dos procedimentos
patrimoniais
públic~s

aplicáveis

da União,

aos entes da Federação,

dos Estados,

do Distrito

com vistas à consolidação

Federal

e dos municípios,

de 24 de
contábeis

das

contas

sob a mesma

base conceitual.
3. Em sendo assim, esta Força Tarefa solicita os bons préstimos de V. Exa., no
sentido de disponibilizar

a partir das bases de informação,

documentos

e sistemas internos

dessa GOIASPREV, o valor da provisão para demandas judiciais, nos casos em que o
Estado de Goiás é parte-réu, de fonna que o setor contábil da Secretaria de Estado da
Fazenda possa reconhecer,
Geral :do Estado,

mensurar

cumprindo

e evidenciá-la,

a recomendação

bem assim registrá-Ia

mencionada

DO

primeiro

no Balanço

parágrafo

e

deste

expedi:ente.
4. Para conhecimento,

infonna-se que Provisão

valor i:ncerto. Segundo o Manual de Contabilidade

é um passivo de prazo ou de

Aplicada ao Setor Público - MCASP, a

mesma deve ser reconhecida como passivo (presumindo-se

que possa ser feita uma estimativa

confiável)

que uma saída de recursos

porque são obrigações presentes e é provável

iDcorp,oram

beneficios econômicos

seja necessária

para liquidar

a obrigação,

5, Para auxiliar os trabalhos dessa Casa, ressalta-se
reconhecidas

que

que somente devem ser

as provisões de demandas judiciais nos seguintes casos:
a) a entidade tem uma obrigação presente (legal ou não fonnalizada)

como

resultado de evento passado;
b) seja provável que será necessária uma saída de recursos que incorporam
beneficios econômicos para liquidar a obrigação; e
c) possa ser feita uma estimativa confiável do valor da obrigação.

6. Registra-se que as informações relativas à provisão
referentes

ao

exercicio

de

2016,

devem

contabÜidade/SEF AZ até o dia 10 de janeiro
contáb~is e sua consolidação

ser

repassadas

de demandas
ao

setor

judiciais
central

de

de 2017, para providências quanto aos registros

do Balanço Geral do Estado.

Controladoria-Geral
do Estado,
Rua 82 n" 400 _ Palácio Pedro Ludovieo Teixeira, 3" andar, Setor Sul.
CEP: 74015-908- Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62)3201-5354jae/cge

e

..
r
I

ESTADO DE GOIÁS

6.1 A partir do exercício de 2017, planeja-se estabelecer rotina para que a
provisão de demandas judiciais seja infonnada e repassada mensalmente e de faona eletrônica
ao setdr contábil da SEF AZ.
6.2. Lembramos que eventuais dúvidas ou informações complementares
poderão ser obtidas diretamente no setor de contabilidade da SEFAZ, com o Sr. Carlos
I

Roberto, Fone: (62) 3269 2402.
I

Na oportunidade, reiteramos os nossos protestos de estima e consideração .

•

Atenciosamente,

~)2CA-Ç?N6RfijA~~~
SubChefe da COBftóÍadoria-Geral do Estado
Coordenador da Força Tarefa

•
!

do Estado, Rua 82 n" 400 - Palâcio Pedro Ludoviço Teixeira, 3" andar, Setor Sul.
CEP, 74015-908 - Goiãnia _ Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5354 jae/cg<:

Conuoladoria-Geral

.ORÇA

TAREFA - CONTAS 201.
Status

Prioridades

P"~-~'~m~"~'~cili.'n~d~'~v~e~'.!:::~
2 - Prioritárias
PosiçAO em 10/0812016
OBS,

3. Com lementares

CONFORME DISCUTIDO COM

AUTOS: 201611867000310.

1

o CONSELHO

DE GOVERNO, AS PROPOSTAS OE DECRETO E DE PROJETOS DE LEI DEVERÃO SER ENCAMINHADAS

SOB GUARDA DA CONTROLADORIA-GERAL

EM CONJUNTO

COM FORÇA TAREFA.

DO ESTADO

Tesouro Estadual/SEFAZ cientificado e de acordo
com a necessidade de não efeturar resgaste na
Que se abstenha de efetuar resgates que fragilizem a conta centralizadora, a
partir do Julgamento das presentes contas pela Assembleia Legislativa do Estado conta centralizadora a partir de 30fjun!2016, com
redução mensal desses saldos até o final do
de Goiás.
exercício.

Tesouro Estadual

31fdezl16

Tesouro Estadual

Og/ago/16

Oficio Recomendaçêo com relaçêo à aplicaçao dos recursos de alienação de
ativos da CELG O para pagamento de investimentos já realizados;

Elaborado pelo Tesouro. A Nota Técnica foi
enviada oficialmente à Casa Civil para que proceda
a inclusão do dispositivo no anteprojeto de lei.

Que adote providências para reduzir o prazo para implementação da Conta
Única para até uma ano após o julgamento das presentes contas pela
Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, sem prejulzo das providências
necessárias à redução do saldo da conta centralizadora;

FOrça Tarefa Tesouro/SEFAZ, SODE/SEGPLAN e
STl em andamento. De acordo com o cronograma
Tesouro Estadual 1
01/1012016 - Testes e
01/janl2017 - em
proposto a Conta Única entraria em fase de testes
Contabilidade Geral 1
produção
em 01/10/2016, e as contas hoje na centralizadora, Tecnologia da Informação
a partir de 01f]an!2017 já integrariam a Conta Única

Designaçao das equipes para finalização dos Sistemas Corporativos
(Contabilidade 1 Arrecadação 1 SIOFI-NET)

Offcio da Força Tarefa emitido para SEGPLAN e
SEFAZ, Casa Civil- Governadoria

Tecnologia da Informação
ISEGPLAN

11/0712016

2.2.

Encaminhamento de projetos de lei para reforma dos fundos especiais
(destinando o saldo financeiro ao final do exercício para o Tesouro Estadual)

AnteProjeto concluido pelo Tesouro Estadual. A
Força Tarefa encaminhará o projeto á Casa Civil.

Tesouro Estadual

0910812016

2.3

Encaminhamento de projetos de lei para a extinção de diversos fundos

Projeto elaborado e aprovado pela secretária.
Pauta na próxima reunião JUPOF (dia 18) 1 Esta
com SOR elaborando Nota Tecnica

SOR 1Tesouro Estadual

1510812016

24

Palestra com os SGPFs, GEROFs, GEPLANs e Contabilidades dos órgãos para
nivelamento a respeito da CUTE

Tesouro Estadual

1810812016

3

Que sejam demonstradas, nos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária
e de Gestão Fiscal, bem como na evidenciação das disponibilidades
apresentadas no balanço geral do Estado, por meio de correta escrituração e
notas explicativas, as movimentações da conta centralizadora;

Evidenciar o saldo da Conta Centralizadora
do 6" bim/2016 e no balanço

Tesouro Estadual

311del/16

4

Realizar a contabilização e distribuição de forma tempestiva dos rendimentos
auferidos pela Conta Centralízadora, bemo como reconhecer um passivo do
Tesouro Estadual com os demais órgãos e fundos que tiveram recursos
centralizados e não receberam as devidas receitas de juros proporcionais ao
saldo erencial a licado desde a cria o da conta;

Recomendação Atendida para os recursos atuais,
a CEF ja disponibilizou módulo que distribuição dos
rendimentos

Tesouro Estadual

18/0712016

Retroatividade da devolução de rendimentos

Nota Técnica eiaborada pelo Tesouro Estadual.
Acompanhará as contas anuais do Governador ao
TCE-GO.

Tesouro Estadual

30/1012016

1.1

2

21

4.1

1

Matenal sendo preparado pelo consultor Claudiano

1 Gab. Militar - 15h

no final

.ORÇA TAREFA- CONTAS 201-'
Prioridades
1 • Im resclndlveis
2 - Prioritárias
3 - Complementares

Posição em 10/0812016
08S.

CONFORME DISCUTIDO COM

AUTOS: 201611867000310.

o CONSELHO

DE GOVERNO, AS PROPOSTAS DE DECRETO E DE PROJETOS DE LEI OEVERÃO SER ENCAMINHADAS

SOB GUARDA DA CONTROLADORIA-GERAL

EM CONJUNTO

COM FORÇA TAREFA,

DO ESTAOO

5

Excluir, quando da apuração dos gastos com manutenção e desenvolvimento do
ensino, as despesas com aquisição de merenda escolar, ante o entendimento do Já incorporado á meta fiscal e ao cálculo da
Tribunal de
vinculação constitucional. Recomendação
Contas do Estado de Goiás no sentido de não considerar tais despesas para
atendida.
efeito de cumprimento da aplicação mlnima em educação, com efeito ex nune

6

Escriturar, conforme as normas contábeis vigentes, as contribuições
previdenciárias a pagar e a receber, os empréstimos e financiamentos
concedidos pelo Estado, o ajuste de perdas da dIvida ativa, a provisão para
demandas .udiciais e o déficit atuarial.

Ações em andamento

Escriturar a provisão para demandas judiciais

Oficio da Força Tarefa para a Procuradoria-Geral
do Estado, bem assim para as autarquias e
fundações, informar a provisão para demandas

6.1

1

SEDUCE 1 SEFAZ

Procuradoria-Geral do
Estado 1 Contabilidade

Formalizar cooperação com os poderes e
Escriturar as ContribuiÇÕes previdenciárias

6.2

a pagar e a receber e o déficit atuarial ~~C;:~:~~~~r~t~~I~~I~r:~~:~~ia~la

~I~~~~r:~~o

GOIASPREV 1
Contabilidade

30lago

detalhado dessa atividade.

Escriturar as perdas da divida ativa

6.3

7

B

9

10

Com relação ao exerclcio de 2015 já está
contabilizado e ao final de 2016, haverá a
informação com relaçao a eventuais perdas.

Tesouro 1 Contabilidade

30/ago

Tesouro/Contabilidade

30/oul

3

Elaborar relatório de gestão a ser encaminhado juntamente com as Contas do
Governador, abrangendo todas as empresas em que o Estado figure como sócio Relatório que será elaborado pelo Nucleo Central
majoritário ou não, informando os recursos despendidos e recebidos pelo Estado de Contabilidade e acompanhará as contas do
por meio das mencionadas sociedades, os seus respectivos balanços anuais e o governo, no ultimo trimestre de 2016.
desempenha das entidades nos referidos exercícios.

3

Conciliar os valores de precatórios registrados na contabilidade com os valores
publicados pelo Tribunal de Justiça.

Agenda de Reunião com T J solicitando
compatibilizar o valor informado na Contabilidade
com a divulgação no portal de transparência do
'udiciário.

2

Cumprir a ordem de preferência para o uso de recursos de depósitos judiciais
estabelecida pelo artigo 7" da LC n° 15 1/2015, alertando que somente após a
quitação de todos os precatórios é que esses recursos podem ser usados para
pagamentos de dIvida pública fundada, despesas de capital e recomposição de
fluxo de pagamento dos fundos de previdência.

Recomendação acatada. Ordem de preferência
sendo atendida,

Tesouro/Divida

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, principaimente quanto à elaboração de notas explicativas,

A Contabilidade Geral estará adequada ao Plano
de Contas Aplicado ao Setor Público.

Tesouro/Contabilidade

TJ I Coordenador
Força Tarefa

da

30lago

Pública

31/de.z;

.ORÇA

TAREFA - CONTAS 201••
Prioridades

~,m~~",~s~c~l~n:d~,v~.~'S~3

~1~-

~ - Prioritárias
Posição em 10/0812016
OB5,

CONFORME DISCUTIDO COM

AUTOS: 201611867000310
li

lo<

;r,.

-

3. CornDlementares

o CONSELHO

DE GOVERNO, AS PROPOSTAS DE DECRETO E DE PROJETOS DE LEI DEVERÃO SER ENCAMINHADAS

- SOB GUARDA DA CONTROLADORIA-GERAL

1

11

1

11.1

1

Disponibilização de equipes da TI para atuarem com exclusividade
de Contabilidade

1

Inventariar todos os bens móveis e
valores decorrentes da reavaliação
dos procedimentos de mensuração
de Contabilidade Aplicada ao Setor

no Sistema

imóveis do Estado e promover os ajustes dos
inadequada, além de efetuar a escrituração
de ativos de acordo com as regras do Manual
Público,

12.1

1

Decreto que determina a obrigatoriedade de inventario dos bens móveis e
imóveis

12,2

2

Conclusão do sistema de Património, mobiliário e imobiliário

12,3

2

13

2

13.1

1

13.2

3

13.3

3

COM FORÇA TAREFA

DO ESTADO

IJ ~,".'l.;<l'" ";
Desenvolver "unto ao setor Tios demonstrativos faltantes
Concluir a implantação do Sistema de Contabilidade Geral do Estado e sua
integração
com os demais sistemas co"""orativos do Estado.

10.1

12

EM CONJUNTO

~"I[.Jtf..Jl)
Em desenvolvimento
O Sistema de Contabilidade em fase de
desenvolvimento
Após a emissão dos oficios da Força Tarefa e após
reuniÕes de trabalho designou-se equipe exclusiva
para finalização do Sistema de Contabilidade Geral
Estabelecimento da metodologia de reavaliação
que será evidenciada em Decreto do Governador.
Após os órgãos e entidades farão o inventario dos
bens móveis e a SEGPLAN dos imóveis, com
registro e movimentação no novo sistema de
atrimonio.
DECRETO ENCAMINHADO à Casa Civil e já
preparado pelo Dr. Rafael Arruda para
edi;~;;:AUTOS:
201600013002510
I'
Em fase de desenvolvimento e validação pela
Sunerintendência de Patrimonio/SEGPLAN

Reali~:~o de inventario pelos órgãos e entidades e disponibilização de
Iniciado
informa ões ao sistema de contabilidade
Promover concurso público e assegurar a permanência de contabilistas nos
diversos órgãos elou entidades do Estado, por meio de um plano de carreira que
valorize tais profissionais, visando garantir a fidedignidade dos registros e
demonstrativos contábeis
Açoes em andamento
e contribuir para urna melhor análise da gestão das contas govemamentais,
garantindo
treinamentos e atualizaçêo constantes aos profissionais da área contábil, tendo
em vista o novo padrão da contabilidade aplicada ao setor público.
Projeto de Lei que institui o Sistema de Tesouro e
Criação do serviço de contabilidade nos órgãos e entidades
Contabilidade
Realização de um Seminário que trate da Nova Contabilidade aplicada ao setor
Programação a ser elaborada
I"'úblico.
Inclusão de cursos na grade programática da Escola de Governo afeto à
Oficio da Força Tarefa à Escola de
Contabilidade Pública.
Governo/SEGPLAN

13.4

1

Já existe o cargo de analista de gestão administrativa com respectivo plano de
carreira. Elaboração de Nota Técnica e projeto de lei vinculando os profissionais
qualificados e registrados no CRC para as atividades contábeis nos órgãos e no
núcleo central.

13.5

1

Decreto que cria o Grupo Técnico de Contabilidade - GTCOM estadual

Na estrutura administrativa do Poder Executivo já
existem dois cargos de nivel superior que possuem
atribuições execução de procedimentos contábeis,
analista de gestão administrativa art, 2°, inc. 11, "a"
e "d" da Lei n° 15.543/2006. Já existe plano de
carreira já aprovados por lei n° 15.543/2006
Minuta em fase de elaboração, para envio à casa
civil.

;

L~'l..:l.','
. ~");;:l:

Tesouro/Contabilidade

'=I'

.m

,

"

":}.1_'ll~
......

30/sel

Contabilidade

31/dez

$TI

111jul

SEGPLAN I orgãos e
entidades

30/dez

~
,

Tesouro/Contabilidade

30/ago

Sup. Patrimonio/ STI/
SEGPLAN

10/a90

órgãos e entidades

31/dez

Tesouro Estadual

09/ago

Tesouro/Contabilidade

15/out

Tesouro/Contabilidade

09/a90

,

-

,
'r

'.~.

•
,

,

I

,
,,d.

V;n
09/ago

n,~~
•••
~

Contabilidade

09/a90

ttORÇA TAREFA - CONTAS 201.
Prioridades

Status

1 -Imprescindíveis
2 • Prioritárias
Posição em 10/08/2016
05$,

3. ComDlementares

CONFORME DISCUTIDO COM

AUTOS: 201611867000310.

13.6

14

o CONSELHO

DE GOVERNO, AS PROPOSTAS DE DECRETO E DE PROJETOS

SOB GUARDA DA CONTROLADORIA.GERAL.

DE LEI DEveRÃo

SER ENCAMINHADAS

EM CONJUNTO

COM FORÇA TAREFA.

DO ESTADO

Projeto de Lei que altera a estrutura administrativa da Contabilidade, com um
nucleo e duas erandas.
Adequar o planejamento e a execução orçamentária e financeira do Estado de
modo que o projeto da Lei Orçamentária para o exercfcio de 2017 já contemple a
segregação das receitas e das despesas por fonle de recursos, em cumprimento
ao inciso I do Brti o 50 da LRF.
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.
Observar o princípio orçamentário do equitrbrio, de acordo com determinação
contida no art. 48, alJnea b. da Lei n" 4.320f64 e no art. 10, ~ 1", da LC n"
101fOO, de modo evitar a ocorrência de déficits orçamentários e financeiros
sucessivos e crescentes.

Projeto em fase de elaboração, para envio a casa
civil.

SEFAZ

Recomendação atendida, com a incorporação de
código de três dIgitas no Sistema de elaboração
orçamentária

SOG! SEGPLAN

Elaborar Nota Técnica da integração SPR e SEO.

SEGPLAN

15

3

16

3

17

3

Aprimorar o cálculo das metas previstas no anexo de metas fiscais, de modo a
atender as exigências da LRF, evitando alteraÇÕes posteriores que desvirtuam o
objetivo da LDO.

Verificar com o Tesouro Estadual a necessidade ou
não de promover alterações nas metas fiscais que
desvirtuem o objetivo da LDO.

3

Proceder a estudos quanto à pertinência da inclusão das receitas de
contribuições descontadas dos servidores públicos e repassadas ao Ipasgo na
composição da RCL, visto que tais recursos criam um incremento artificial de
receita ue o Estado não ode utilizar.

Reunião com o diretor financeiro do IPASGO e a
Força Tarefa.

19

2

Disponibilizar, no portal da transparência, 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 benefícios
assistenciais concedidos diretamente ou indiretamente.

AÇÕes delineadas abaixo

19,1

2

Dados sobre imóveis

19.2

2

Indice econômicos do Estado

19,3

2

Acompanhamento

19,4

2

Beneficios fiscais e econômicos

195

2

Beneficios assistenciais

18

da receita em tempo real

Será resultado das ações governamentais,
evidenciadas no BGE-GO

Já existe relatório dos bens móveis imóveis no site
da transparencia. Devemos incorporar a certidão
di italizada.
Incor orado ao site da trans arência
Aguardando providências da TI/SEGPLAN para
dis onibiliza ão
Estabelecimento do layout, oficio da Força tarefa
ara os ór aos e osterior ublica o
Estabelecimento do layout, ofício da força tarefa
ara os ór ãos e osterior ublica ao

I SEFAZ.

09/ago

30/ago

Tesouro Estadual!
Orçamento 1 JUPOF

31!dez

Tesouro Estadual

30/ago

Tesouro

30/out

Transparencia/CGE
Transparencla/CGE
Transparencia!CGE

31/dez

Transparencia/CGE

30/set

TransparencialCGE

30/set

fjJRCA TAREFA- CONTAS 201.
Prioridades
1 - Im rescindiveis
2 - Prioritárias
3. Complementares

Posição em 10/08/2016
085.

CONFORME DISCUTIDO COM

AUTOS: 201611867000310

o CONSELHO

DE GOVERNO, AS PROPOSTAS DE DECRETO E DE PROJETOS DE lEI DEVERÃO SER ENCAMINHADAS

- SOB GUARDA DA CONTROLADORIA-GERAL

EM CONJUNTO

COM FORÇA TAREFA.

DO ESTADO

20

Inserir no portal htlp:lJwww.saude.go.go.br/paget17 4/transparencia-un idade-desaude-ass as seguintes informações relativas às OrganizaçOes Sociais: relatório
de gestao da unidade hospitalar; demonstrações contábeis e financeiras;
orçamento da entidade individualizado por cada contrato de gestao; execução
orçamentária mensal e acumulada no ano; convênios em vigência; o
regulamento de licitações e contratos; e a estrutura remuneratória de seus
empregados e dirigentes.

Está sendo concluldo o levantamento atual da
situação das organizações sociais, de acordo com
os requisitos do TCE-GO. Em seguida faremos
oficio e reuniões com as Oss para atendimento
preciso dos itens

21

Elaborar demonstrativo que evidencie o montante dos beneficios fiscais
concedidos em cada exercício e as respectivas ações adotadas para compensar
tais renúncias, em conformidade com o inciso 11, do art, 5°, e o artigo 14, da
LRF.

Agendar reunião com superintendente
(Adonidio) e Força Tarefa.

22

Promover as medidas necessárias à garantia da autonomia funcional,
administrativa, financeira e de iniciativa legislativa para elaboração da proposta
orçamentária da Defensoria Pública do Estado de Goiás, incluindo na LDO
limites para seus gaslos com pessoal e demais despesas correntes e de capital,
e abstendo-se de realizar reduçOes unilaterais em suas proposições
orçamentárias, promovendo, ainda, as medidas necessárias ao provimento dos
ca os va os.

da receita

22.1

Ant~taP,rojetoda LDO para 2017 já contempla limites com despesas correntes e de LDO para 2017 contempla a recomendação

22.2.

Limite de gastos com pessoal da DPE-GO

22.3

Autonomia

22.5

23.1

Abster-se de realizar cortes na ro osta or mentária
Concurso público para preenchimento de cargos vagos ??? - Providências a
serem deliberadas. Propor um cronograma??? elou apresentar os concursos já
realizados até entao??
Adotar as providências para a constituição e o funcionamento da Prevcom-GO Fundação de Previdência Complementar do Estado de Goiás, conforme exige o
art! o 37 da Lei n° 19.179/2015.
Desi na ão do Conselho Deliberativo, Donse!ho Fiscal e Diretoria,

23.2

Ajustes na legislação da PREVCOM

23.2

Providencias administrativa

22.6

23

24

",

administrativa e financeira

Promover as medidas necessárias ao cumprimento das Leis Complementares
Estaduais n066t09 e n077t10, em especial no que se refere à centralização
Previdenciária perante a Goiasprev.

Nota Técnica elaborada pelo Dr. Rafael e
submetida à Procuradoria-Geral do Estado
autos:20 1600013002449
Conceder à DPE nos sistemas corporativos os
mesmos perfis dos demais poderes e órgaos
autOnomos.
Verificar com a SEGPLAN.

A ser des inada
Anteprojeto

or ato do

CGE

SEFAZ

I

30/sel

3D/seI

SEGPLAN

Tesouro

13/0812016

SEGPLAN I SEFAZ
SEGPLAN

t SEFAZ

30/10/2016

DPE

Apresentar justificativa ao TCE
. Decreto n° 8.709/2016, regulamentação
PREVCOM já efetivado,

SES I Transparencia

da

overnador

na casa civil, Autos: 201600013001221

Local Fisico, Certificação dos Gestores e
a rova ao do Minis. Da Previdencia
Providência já recomendadas pela CGE à
GOIASPREV, que serao objeto de reiteração e
acompanhamento pela FORÇA TAREFA
(201600013002157 t 201411129001313)

Casa Civil
Casa Civil

30ta 0/16

Casa Civil

30tagot16

SEFAZ

31/dez/16

GOIASPREV

31/dez

~RÇA

TAREFA- CONTAS201_
Prioridades

Posição em 10/0812016
08S.

CONFORME DISCUTIDO COM

AUTOS: 201611867000310.
j;"'j"ü

_~'!'J.o) t

o CONSELHO

1 .Impresclndlvels
2 - Prioritárias
3 • Complementares
DE GOVERNO, AS PROPOSTAS DE DECRETO E DE PROJETOS DE LEI DEVERÃO SER ENCAMINHADAS

SOB GUARDA DA CONTROLADORIA-GERAL

I.,:t,. "'l ~.,

~h<I~

"4Íf;.,I~.

24,1

Termo de Cooperação com os demais Poderes

24,2

Levantamento do crédito do Fundo Previdenciario

24,3

Crédito do Fundo Previdenciário

24,4

Operacionalizaçlio

EM CONJUNTO COM FORÇA TAREFA.

DO ESTADO

e início da Centralização Previdenciaria

I

1,-(:-:i;;<.'JiJ..j_)Tj ::th,

:-'-:J(iJ~ttVU1
Contra Minuta apresantada pelos ~eras"
para consensuar os pontos crltiCO$

Ser;! realizada reuniao $EFAZlGOIASPREVlPOD
ERE$

o"~

"

montante
Cálculo
Pooeres/GOIASPREV
d" conlnbuiçôes previdenciárias
recolhid;~~. ao Fundo Previdanclário (re1.kJos dos servidores e as
atrona;$ a
rtirde OManl2013
Apresentaçao de cronograma nnanceiro de repasse dos velores das SEFAZlGOIASPREV
contrtbulções devides ao Fundo Pravldenciario _ prazo pactuadO 00
Assinatura de Desrentrallzaçao
Orçamentllria,
OfÇ8mento de GOIASPREV e pagto da folha

suplementeçao

do GOIASPREV

I PODERES

=;~I.j:=t.~'.\

:~Ol
••~

30/a90/16
15/dez/16

15/mar/17

30/0112017

,

\

t

ESTADO DE GOIÃS

Controladoria-Geral

do Estado

Gabinete

Oficio n'J .'~ l{' 'l.'1201'6 - CGE/GAB
Goiânia, 09 de agosto de 20 16.

Ao Excelentissimo Senhor
JOÃO FURTADO DE MENDONÇA

NETO

SECRETARIA DC f.sTADO DA CASA CIVIL

Rua 82, sln. Palácio Pedro Ludovico Teh.;eira. 8~ Andar. Setor Sul
NESTA

Assunto: Força Tarefa (Minuta da Nota Técnica n 001/2016) • Autos: 201600013000766
Cl

•

Senhor Secretário,
A par de meus cordiais cumprimentos
a Vossa Excelência a Nota Técnica

e, com o respeito de sempre, encaminho

nO 00112016. Força Tarefa - Decreto de 3010612016, ora anexada

a este Oficio, para conhecimento e providências pertinentes.
Cumpre ~istrnr

que a referida Nota Técnica fora elaborada pela Força Tarefa

constituida pelo Decreto de 30 de junho de 2016 com o objetivo de assegurar o efetivo e pleno
cumprimento das recomendações contidas no Parecer Prévio do Tribunaf de Contas do Esmdo de
Goiás. relativamente ao exercício de .2Gi5.
A edição da referida Nom Técnica integra uma das medidas necessárias para
que o Governo Estadual cumpra as recomendaçôes constantes do Parecer Prévio das Contas Anuais do
Governador Exercício 2015, mais especificamente quanto à destinação de recursos extraordinários de

•

alienação daCELG D.

Nesse
201600013000766

sentido,

considerando

que tramita

nessa Casa Civil os autos:

com antli:prnjeto de lei sobre o assunto. solicita-se avaliar a possibilidade de

inclusão das medidas sugerida na referida legislação.

Atenciosamente,

\.--)

1910812016

~.~

DECRETO NUMERADO N° 8.728

~

~
~.

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Casa Civil
DECRETO N° 8.728, DE 16 DE AGOSTO DE 2016.

Disciplina a realização de inventário dos bens móveis e
imóveis integrantes do patrimônio público e a respectiva
avaliação, no âmbito da Administração direta e indireta do
Poder Executivo.

•

o GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais
e lendo em vista o que consta do Processo nO201600013002510,

e legais

DECRETA:
Art. 10 Este Decreto disciplina a realização do inventário e a avaliação dos bens tangiveis móveis e imóveis - integrantes do patrimônio público estadual, relativamente aos órgãos e às entidades do Poder
Executivo.
Art. 20 Para os efeitos deste Decreto, são adotadas as seguintes conceiluações:
I - avaliação patrimonial: atribuição de valor monetário a itens do ativo e do passivo;
11- bens imóveis: os que nâo se podem lransportar sem que se altere a sua essência;
111- bens móveis: os suscetiveis de movimento próprio, ou de remoção por força alheia, sem
alteração da substância ou destinação econômico-social;
IV - bens tangiveis: aqueles dotados de corpo físico, tais como terrenos, obras civis, máquinas,
veiculas etc.;

•

V - bens de infraestrutura: ativos imóveis que podem ser conservados por um número
significativamente
maior de anos relativamente à maioria dos bens de capital, tais como redes rodoviárias,
sistemas de esgoto, abastecimento de água e energia, redes de comunicação, pontes, dentre outros;
VI - bens inserviveis: os que não encontram aplicação ou que estejam em desuso, obsoletos
ou irrecuperáveis para o serviço público estadual;
VII - mensuração: a constatação de valor monetário para itens do ativo e do passivo,
decorrente da aplicação de procedimentos técnicos baseados em análises quantitativas e qualitativas;
VIII - semoventes: os animais de rebanho, tais como bovinos,
caprinos etc., e que constituem patrimônio;

equinos,

ovinos,

suinos,

IX - valor de aquisição: soma do preço de compra do bem, com os gastos suportados direta ou
indiretamente para colocá-lo em condições de uso;
X - valor de mercado: aquele que o bem atinge no mercado, baseando-se na concorrência e lei
de oferta e procura.
Art. 30 Os órgãos e as entidades da Administração direta e indireta do Poder Executivo deverão
inventariar todos os bens de seu ativo tangfvel, com vistas ao registro subsequente no Sistema de Patrimônio
Mobiliário e Imobiliário (SPMI) e de Contabilidade Geral.
hllpJlwww,gabinetecivil.go.govJxfpagina_decrelos.php?Id=15868
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19lDB12016

9 1° O inventário consiste no levantamento físico dos bens tangíveis (móveis e imóveis) que
compõem o acervo patrimonial e dos que não foram ainda reconhecidos ou registrados no SPMl dos órgãos e das
entidades do Poder Executivo, com o objetivo de verificar a sua qualidade, o seu valor e estado de conservação, a
sua necessidade e localização física.

9 2° Compete a cada órgão ou entidade da Administração direta e indireta, inclusive fundos
especiais, constituir, no prazo de 15 (quinze) dias contados da publicação deste Decreto, comissão encarregada de
realizar o inventário dos bens imóveis que ocupam, sejam eles de sua propriedade ou do Estado de Goiás, dos
bens móveis sob a sua posse e o seu controle e dos bens de uso comum sob sua responsabilidade.
9 3° A Comissão de que trata o 9 ;20 deste artigo será designada pelo titular do órgão ou da
entidade, com publicação do respectivo ato na imprensa oficial, devendo ser composta por, no mínimo, 3 (três)
servidores, dos quais pelo menos 213 (dois terços) deverão ser ocupantes de cargo de provimento efetivo.
94° O inventário dos bens tangíveis deverá ser concluído até 31 de dezembro de 2016.
Art. 4° Os bens tangíveis móveis identificados no inventário físico deverão ser mensurados com
base na sua data de aquisição ou incorporação ao patrimõnio do Estado ou das entidades do Poder Executivo,
com avaliação pelo valor de mercado na data do inventário, inclusive daqueles que tiveram o seu uso cedido ou
permitido a terceiros.

•

Parágrafo único. Os bens inservíveis não serão mensurados,
regular baixa no Sistema de Patrimônio, nos termos da legislação vigente .

devendo-se

promover a sua

Art. 5° No inventário dos bens tangíveis imóveis, os órgãos e as entidades deverão identificar
os imóveis pertencentes ao Estado e os que são de sua propriedade, inclusive os que tiveram o seu uso cedido ou
permitido a terceiros.
Art. 6° Na mensuração de bem tangível imóvel identificado no inventário do órgão ou da
entidade, deverá ser registrado o seu valor de mercado, apurado conforme avaliação técnica do bem.

S 1° Caberá à Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento (SEGPLAN) a responsabilidade
pela mensuração dos bens imóveis dominicais.
9 20 A mensuração dos bens de infraestrutura
Agência Goiana de Transportes e Obras Públicas (AGETOP).

pertencentes

ao Estado será realizada pela

Art. 7° As informações obrigatórias a serem apresentadas no inventário deverão ser importadas
eletronicamente pelo SPMI, considerando-se os sistemas de patrimônio já existentes, em formato a ser
disponibilizado pela Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento (SEGPLAN), conforme a seguinte estrutura:

•

I - para os bens móveis:
a)

órgão/entidade;

b)

unidade;

c)

ordenador de despesa;

d)

item;

e)

código do grupo;

f)

código da classe;

g)

código da espécie;

h) descrição;
i) data da aquisição ou incorporação, com mês e ano ou, na impossibilidade
realização do inventário;
j)

disso, a data de

valor de aquisição, em não sendo possível constatar o valor de mercado;

ttJ.+JJfwww.gabinetecivil.go.gov.brlpagina_decrelos.php?id=15868
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k)

valor após reavaliação, que deverá ser necessariamente

I)

estado de conservação do bem;

o de mercado;

11- para os bens imóveis:

•

a)

órgão/entidade

b)

unidade;

c)

ordenador de despesa;

d)

item;

e)

código do grupo;

f)

código da classe;

g)

descrição;

h)

município;

i)

endereço completo;

j)

escritura (livro e data);

k)
I)

certidão de registro (número e circunscrição);
forma de aquisição;

m)
data de aquisição ou incorporação, com mês e ano e, na impossibilidade
realização da avaliação do imóvel;

•

disso, a data de

n)

valor de aquisição ou, na impossibilidade, o valor venal;

o)

dados da avaliação técnica, como a data de vistoria e o responsável pela avaliação;

p)

valor de reavaliação, quando for o caso.

~ 1° A avaliação do estado de conservação do bem, nos termos da afinea "I" do inciso I deste
artigo, dar-se-á segundo a classificação constante do Anexo I deste Decreto.
~ 2" Aplicam-se aos semoventes, no que couber, o disposto no inciso 1deste artigo .
Art. 8° Após a conclusão do inventário, os órgãos e as entidades disponibilizarão ao Setor de
Contabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda (SEFAZ), em meio eletrônico, o seu resultado, de forma
sintética, segundo o plano de contas constante dos Anexos 11e 111deste Decreto, para os devidos registros
contábeis.

necessariamente,
entidades.

~ 1° Os quantitativos e valores dos bens a serem disponibilizados para contabilização devem,
evidenciar com exatidão e fidedignidade o inventário físico levado a termo pelos órgãos e pelas

~ 2° O prazo para a disponibilização

mencionada no caput deste artigo encerrar-se-á no dia 10

de janeiro de 2017.
Art. 9° As Secretarias de Estado da Fazenda e de Gestão e Planejamento, por iniciativa do
Grupo Técnico de Procedimentos Contábeis do Estado de Goiás (GTCON-GO), poderão editar normas
complementares e orientações técnicas acerca do procedimento de inventário e de avaliação dos ativos de que
trata este Decreto.
Art. 10. O descumprimento injustificado das normas e dos prazos estabelecidos neste Decreto
será considerado irregularidade a ser consignada nas respectivas contas anuais do titular do órgão ou da entidade
httpJlwww.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decretoo.php?id=15868
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faltante, com notícia ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás.
Art. 11. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 16 de agosto de 2016, 128" da
República.

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR
(0.0. de 16-08-2016) - Suplemento

ANEXO I
ESTADO DE CONSERVAÇÃO

%

Ótimo

100%

Bom

90%

Regular

70%

Ruim

30%

Péssimo

20%

•
•
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ESTADO DE GOIÁS

rioS

Oficio n"j ~

12016-Força Tarefa
GOlániaJ bde agosto de 2016.

A sua Excelência o Senhor
JOÃO FURTADO DE MENDONÇA NETO
Secretário de Estado da Casa Civil

•

Assunto: Minuta de Decreto (Superavits Financeiros dos Fundos Especiais)

Senhor Secretário,

Encaminho à apreciaçáo de V. Exa., anexo, minuta de Decreto que propõe
aiteraçáo nos regulamentos de fundos especiais ali especificados, de forma a destinar os
superav!ts financeiros apurados ao final do respectivo financeiro ao Tesouro Estadual.
Trata-se de uma medida preparatória para implantação no inicio do próximo

•

exercício financeiro da Conta Única do Tesouro estadual instituida pela Lei Complementar n"
121/2005, como instrumento de gerenciamento dos recursos financeiros do Estado.
Dentre os objetivos da instituição da Conta Única estão: a manutenção da
disponibilidade financeira do Tesouro em nível capaz de atender à programação financeira de
desembolso e a otimização na administração dos recursos financeiros mediante a busca de
melhores taxas de juros ou rendimentos. Assim, a implantação desse sistema conduz à adoção
de um modelo onde o maior número de recursos possivel seja acolhido em uma única conta
bancaria.
Os artigos 5" e 6" da Lei Complementar em tela dispõem o seguinte:
"Art, 5° As disponibilidades de recursos da Conta Única do Tesouro Estadual, independentemente da
fanle. serão aplicadas no mercado financeiro pela Secretaria da Fazenda e as receitas decorrentes das aplicações
financeiras constituirão Fonte de Recursos Ordinários do Tesouro do Estado.
Arf. 6" O superáVft financeiro anual de cada uma das Unidades que integram o Sistema da Conta Única
será revertido ao Tesouro Estadual. ressalvado o disposto na parte final do caput do arf. 30 desta Lei Complementar ...

ESTADO DE GOIÁS

Em sendo assim, a adequação dos regulamentos dos fundos especiais ora
proposta por esta Força Tarefa amolda-se à previsão contida no art. 6 da LC n° 121/2005.
0

Ademais, essa medida auxlliarà no cumprimento das recomendações do
Tribunal de Contas do Estado expedidas por ocasião da avaliação das contas do Governador
referente ao exercicio de 2015, que tratam especificamente da redução de saldo conta
centralizadora, da necessidade de implantação da conta única e de reposição aos fundos
especiais dos rendimentos financeiros auferidos, assim redigidas:
"1. Que se abstenha de efetuar resgates que fragilizem a conta cenlra/fzadora, a partir do julgamento
das presentes contas pela AssembJeia Legislativa do Estado de

Goias:

2. Que adote providências para reduzir o pralo para implementação da Conta

Unica para atê um ano

após o julgamento das presentes contas pela Assembleia Legislaliva do Estado de Goiás, sem prejuizo das providências
necessárias á redução do saldo da conta cenlralizadora:
(..)
4. Realizar a contabilização e distribuição de forma tempestiva dos rendimentos auferidos pela Conta
Cen/raJizaáora, bem como reconhecer um passivo do Tesouro Estadual com os demais órgãos e fundos que tiveram
recursos centralizados e não receberam as devidas receitas de juros proporcionais ao saldo gerencial aplicado desde a
criação da conta:'

Ante as razões expostas, encaminho a minuta anexa para anàiise, para que
em caso de aprovação adote providências para sua edição.
Respeitosamente,

•

•

~
~
GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS

DECRETO N'

, DE

DE

DE 2016.

Revoga
especificam

•

dispositivos dos Decretos
e dá outras providências.

que

o

GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições
_
constitucionais e tendo em vista o que consta do Processo nO

DECRETA:
Art. 10 Ficam revogados:
I~ O

art.

18 do Regulamento

do Fundo Estadual de Defesa do Consumidor

-

FEDe -, aprovado pelo Decreto nO 4.163, de 26 de janeiro de 1994:
11 -

O inciso

V do art. 3° do Regulamento

do Fundo Especial de

Desenvolvimento Rural - FUNDER -, aprovado pelo Decreto nO 4.599, de 1°de dezembro
de 1995;
111- O inciso IX do art. 80 e os arts. 16 e 17 do Regulamento
Desenvolvimento

•

Metropolitano

- FUNDEMETRO

-, aprovado

pelo Decreto

do Fundo de

nO 5,192, de 17

de março de 2000;
IV - Os artigos 13 e 14 do Decreto nO 7.578, de 20 de março de 2012;

v-

Os ~~ 1° e 2° do art. 23 do Decreto nO 8.089, de 04 de fevereiro de 2012.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia,
____

de 2016, 128° da República.

MARCONI FERREIRA PERIlLO JÚNIOR
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l,
Oficio noJ .S'12016-Força Tarefa
GOiânia,J bde agosto de 2016.

A sua Excelência o Senhor
JOÃO FURTADO DE MENDONÇA NETO
Secretário de Estado da Casa Civil

•

Assunto: Anteprojeto de Lei Complementar (Superavits Financeiros dos Fundos Especiais)

Senhor Secretário,

Encaminho á apreciação de V. Exa, anexo, Anteprojeto de Lei Complementar
que propõe alteração nas Leis Complementares n' 20, de 10 de dezembro de 1996 e n° 20 de
30 de dezembro de 1999, de forma a destinar os superavits financeiros apurados ao final do
respectivo financeiro ao Tesouro Estadual.

•

Trata-se de uma medida preparatória para implantação no início do próximo

exercicio financeiro da Conta Única do Tesouro estadual instituida pela Lei Complementar n°
121/2005, como instrumento de gerenciamento dos recursos financeiros do Estado.
Dentre os objetivos da instituição da Conta Única estão: a manutenção da
disponibilidade financeira do Tesouro em nivel capaz de atender à programação financeira de
desembolso e a otimização na administração dos recursos financeiros mediante a busca de

melhores taxas de juros ou rendimentos. Assim, a implantação desse sistema conduz à adoção
de um modelo onde o maior número de recursos possível seja acolhido em uma única conta
bancária.
Os artigos 5° e 6° da Lei Complementar em tela dispõem o seguinte:
"Art, 5" As disponibilidades de recursos da Conla Única do Tesouro Estadual, independentemente da
fonte. serão aplicadas no mercado financeiro pela Secretaria da Fazenda e as receitas decorrentes das aplicaçôes
financeiras constituirão Fonte de Recursos Ordinários do Tesouro do Estado.

ESTADO DE GOIÁS
Art, 6 O superávit financeiro anual de cada uma das unidades que integram o Sistema da Conta Única
0

será reverlido ao Tesouro Estadual. ressalvado o disposto na parte final do caput do arf. 3° desta Lei Complementar."

Em sendo assim, a adequação das leis complementares dos fundos especiais
ora proposta por esta Força Tarefa amolda-se a previsão contida no art. 6 da LC n° 121/2005.
0

Ademais, essa medida auxiliara no cumprimento das recomendações do
Tribunal de Contas do Estado expedidas por ocasião da avaliação das contas do Governador
referente ao exercícío de 2015, que tratam especificamente da redução de saldo conta
centralizadora, da necessidade de implantação da conta única e de reposição aos fundos

•

especiais dos rendimentos financeiros auferidos, assim redigidas:
"1, Que se abslenha de efetuar resgates que fregi/izem a conta cenfralizadora, a pariir do julgamento
das presentes contas pela Assembleia Legislativa do Estado de Gaiés:
2. Que adote providencias para reduzir o prazo para implementação da Conta Única para até um ano
após o julgamento das presentes contas pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, sem prejuízo das providêncías
necessárias

fi

redução do saldo da conla cenlra/izadora:
(.)
4. Realizar a contabilização e distribuição de forma tempestiva dos rendimentoS auferidos pela Conta

Cenlralizadora. bem como reconhecer um passivo do Tesouro Estadual com os demais órgãos e fundos que tiveram
recursos centralizados e não receberam as devidas recei/as de juros proporcionais ao saldo gerencíal aplicado desde a
criação da conta:"

Ante as razões expostas, encaminho o anexo anteprojeto de iei complementar
para analise para que caso o acolha, adote as providências para submissão a Augusta

•

Assembleia Legislativa.
Respeitosamente,

ANDRÉ D

ILVA GOE

SubChefe da
roladoria-Geral do Eslado
Coordenador da Força Tarefa

Estado de Goiás

LEI COMPLEMENTAR N' __

, DE

DE

2016.

Altera as Leis Complementares nOs20, de
10 de dezembro de 1996, e 27, de 30 de
dezembro

de

1999,

e

dá

outras

providências.

•

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos
termos do art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte
Lei Complementar:

Art. 1° Os dispositivos a seguir enumerados da Lei Complementar
nO 20, de 10 de dezembro de 1996, passam a vigorar com as seguintes
alterações:
"Art. 11. Os recursos disponíveis do FEMA serão aplicados no
mercado financeiro, através de instituições oficiais."
"Art. 12. O saldo financeiro do exercício, do fundo instituído por
esta Lei, apurado em balanço anual, será revertido ao Tesouro

•

Estadual." (NR)
Art. 2° A Lei Complementar nO27, de 30 de dezembro de 1999,
passa a vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 10-A. O saldo financeiro do exercício, do Fundo de que trata
o art. 10 desta Lei, apurado em balanço anual, será revertido ao
Tesouro Estadual." (NR)
Art. 3° Ficam revogados:
I - o inciso VII do art, 3° da Lei Complementar nO20, de 10 de
dezembro de 1996;

~

..

II - o inciso IV do

9

2' do art.

30 de dezembro de 1999.
Art. 40 Esta Lei Complementar

entra em vigor na data de sua

publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOlAS, em Goiânia,
de

de 2016, 128' da República.

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR
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Oficio noJ ," 12016-ForçaTarefa

Goiãnia,Jlede agosto de 2016,

A sua Excelência o Senhor
JOÃO FURTADO DE MENDONÇA NETO
Secretário de Estado da Casa Civil

•

Assunto: Anteprojeto de Lei (Superavits Financeiros dos Fundos Especiais)

Senhor Secretário,

Encaminho á apreCIação de V, Exa" anexo, Anteprojeto de Lei que propõe
alteração da legislação dos fundos especiais no ámbito do Poder Executivo, de forma a
destinar os superavits financeiros apurados ao final do respectivo financeiro ao Tesouro
Estadual.

•

Trata-se de uma medida preparatória para implantação no inicio do próximo
exercicio financeiro da Conta Única do Tesouro estadual instituida pela Lei Complementar n°
121/2005, como instrumento de gerenciamento dos recursos financeiros do Estado,
Dentre os objetivos da instiluição da Conta Única estão: a manutenção da
disponibilidade financeira do Tesouro em nível capaz de atender á programação financeira de
desembolso e a otimização na administração dos recursos financeiros mediante a busca de
melhores taxas de juros ou rendimentos. Assim, a implantação desse sistema conduz à adoção
de um modelo onde o maior número de recursos possível seja acolhido em uma única conta
bancária.

Os artigos 5° e 6° da Lei Complementar em tela dispõem o seguinle,
"Ad. 5° As disponibilidades de recursos da Conta Única do Tesouro Estadual, independentemente

da

fonte. serão aplicadas no mercado financeiro pela Secretaria da Fazenda e as receitas decorrentes das aplicações
financeiras constituirão Fonte de Recursos Ordinários do Tesouro do Estado.

/-/'

ESTADO DE GOIÁS
Art. 6" O superávit financeiro anua! de cada uma das unidades que integram o Sistema da Conta Única
desta Lei Complementar. "
sera revertido ao Tesouro Estadual, ressalvado o disposto na parie final do capuf do alt. 3~

Em sendo assim, a adequação da legislação dos fundos especiais ora proposta
por esta Força Tarefa amolda-se á previsão contida no art. 6 da LC n° 121/2005.
0

Ademais, essa medida auxiliarâ no cumprimento das recomendações do
Tribunal de Contas do Estado expedidas por ocasião da avaliação das contas do Govemador
referente ao exercicio de 2015, que tratam especificamente da redução de saldo conta
centralizadora, da necessidade de implantação da conta única e de reposição aos fundos

•

especiais dos rendimentos financeiros auferidos, assim redigidas:
"1, Que se abstenha de efetuar resgates que fragilizem a conta cenlral/zadam, a parlir do julgamento
das presentes conlas pela Assembleia Legislativa do Estado de Goias:
2, Que adole providências para reduzir o prazo para implementação da Conta Única para atê um ano
após o julgamento das presentes contas pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, sem prejuízo das providências

necessárias

a redução do saldo da conla cenlra/izadora:
(...)

4. Realizar a contabilização e distribuição da forma tempestiva dos rendimentos auferidos pela Conla
Centrafizadora, bem como reconhecer um passivo do Tesouro Estadual com os demais órgãos e fundos que tiveram
recursos centralizados e não receberam as devidas recei/as de juros proporcionais ao saldo gerencial aplicado desde a
criação da conta:"

Ante as razões expostas, encaminho o anexo anteprojeto de lei para análise
para que caso o acolha, adote as providências para submissão á Augusta Assembleia

•

Legislativa.
Respeitosamente,

SILVA

S

SubChefe da ntroladona-Geral do Estado
Coor enador da Força Tarefa

Estado de Goiâs

LEI

N'

, DE__

DE

DE 2016.

Altera e revoga dispositivos das Leis que
especificam e dá outras providências .

•

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOlAS, nos
termos do arU O da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte
lei:

Art. l' A Lei n' 9.489, de 19 de julho de 1984, passa a vigorar
com a seguinte alteração:

"Art. 2' [ ..J
[ ...]
Parágrafo

•

único. O saldo financeiro

do exercício,

do fundo

instituído por esta Lei, apurado em balanço anual, será revertido
ao Tesouro Estadual.
[...)" (NR)
Art, 2° A Lei n° 11. 075, de 19 de dezembro de 1989, passa a
vigorar com a seguinte alteração:

'Art. 3' [.)

( .. J
~ 3° O saldo financeiro do exercício, do fundo instituído por esta
Lei, apurado
Estadual.

em

balanço

anual,

será

revertido

ao Tesouro

[r

(NR)

Ar! 3' A Lei n' 11.549, de 16 de outubro de 1991, passa a vigorar
com a seguinte alteração:
"Art. 5' [...1
[ .. ]
Parágrafo

único. O saldo financeiro do exercI CIO, do fundo

instituído por esta Lei, apurado em balanço anual, será revertido
ao Tesouro Estadual.

[..r (NR)
Art. 4' A Lei n' 12.207, de 20 de dezembro de 1993, passa a
vigorar com a seguinte alteração:
"Art. GO-AO saldo financeiro do exercício, do fundo instituído por

esta Lei, apurado em balanço anual, será revertido ao Tesouro Estadual: (NR)
Art. 5' A Lei n' 12.730, de 21 de novembro de 1995, passa a
vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 4°_A O saldo financeiro do exercício, do fundo instituído por
esta Lei, apurado em balanço anual, será revertido ao Tesouro
Estadual." (NR)

•

Art. 6' A Lei n' 13.590, de 17 de janeiro de 2000, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
;'Art. 6° As operações de repasse de financiamentos dos recursos
financeiros do fundo de Fomento à Mineração serão realizadas

pela Agência de Fomento de Goiás S/A." (NR)
"Art. 60• A O saldo financeiro do exercício, do fundo instituído por
esta Lei, apurado em balanço anual, será revertido ao Tesouro

Estadual." (NR)
Art. 70 A Lei nO13.591, de 18 de janeiro de 2000, passa a vigorar
com as seguintes alterações:
"Art. 17. [I

[ ...]

v-

o resultado de alienação de ações, debêntures e quaisquer

outros títulos adquiridos ou incorporados;
[...]" NR
"Art. 17-A O saldo financeiro do exercício, do fundo instituído por

esta Lei, apurado em balanço anual, será revertido ao Tesouro
Estadual." (NR)
Art. 8' A Lei n' 14.469/2003, de 16 de julho de 2003, passa a

•

vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 7°_ A O saldo financeiro do exercício, do fundo instituído por
esta Lei, apurado em balanço anual, será revertido ao Tesouro Estadual." (NR)
Art.

9' A Lei n' 14.750/2004, de 22 de abril de 2004, passa a

vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 6 O saldo financeiro do exercício, do fundo instituído por
0

esta Lei, apurado em balanço anual, será revertido ao Tesouro Estadual." (NR)
Art. 10 A Lei n' 15.260/2005, de 15 de julho de 2005, passa a
vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 5' [...1

••

[ ... 1
Parágrafo

único. O saldo financeiro do

exerCI CIO,

do fundo

instituído por esta Lei, apurado em balanço anual, será revertido
ao Tesouro Estadual.

[...j" (NR)
Art 11 A Lei n' 15.443/2005, de 16 de novembro de 2005, passa
a vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 4°_ A O saldo financeiro do exercício, do fundo instituído por
esta Lei, apurado em balanço anual, será revertido ao Tesouro Estadual" (NR)

Art. 12 A Lei n' 15.633/2006, de 30 de março de 2006, passa a
vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 2' [ ..]
[ .. ]

!i 3'

O saldo financeiro do exercicio, do fundo instituido por esta

Lei, apurado em balanço anual, será revertido ao Tesouro

•

Estadual. [ ..]" (NR)

Art. 13' A Lei n' 16.384/2008, de 27 de novembro de 2008, passa
a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 5'-A O saldo financeiro do exercício, do fundo instituído por
esta Lei, apurado em balanço anual, será revertido ao Tesouro Estadual." (NR)
"Art. 7' [ ..]
[ ...]

3 8° O

saldo financeiro do exercício, do fundo instituído por esta

Lei, apurado em balanço anual, será revertido ao Tesouro

•

Estadual.

I...
]"(NR)

Art. 14 A Lei n' 16.536/2009, de 12 de maio de 2009, passa a
vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 5° As receitas previstas nesta Lei serão recolhidas por meio
do Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais -DARE-,

em conta

corrente bancária única do tesouro estadual." (NR)
"Parágrafo único. Excepcionalmente, em caso de impossibilidade
de recolhimento via DARE e somente após prévia aquiescência da Secretaria
de

Estado

da Fazenda,

em

processo próprio, as receitas

poderão

ser

depositadas diretamente na conta corrente única do Tesouro Estadual" (NR)

/

"

':.~.-

':
~ "'ç- \

\
"Art. 10" O saldo financeiro do exercicio, do fundo instituído por
esta Lei, apurado em balanço anual, será revertido ao Tesouro Estadual." (NR)
Art. 15 A Lei n" 17.155/2010, de 17 de setembro de 2010, passa a
vigorar com a seguinte alteração:

"Art. 2" [...]
[ ... ]

3

1° O saldo financeiro do exercício, do fundo instituído por esta

Lei, apurado

em

balanço

anual,

será

revertido

ao Tesouro

Estadual. [...]" (NR)
•

Art. 16 A Lei n" 17.297/2011, de 26 de abril de 2011, passa a
vigorar com a seguinte alteração:

"Art. 5" [...]
[.]
Parágrafo

único. O saldo financeiro

do exercrCIO, do fundo

instituído por esta Lei, apurado em balanço anual, será revertido

ao Tesouro Estadual. [.. ]" (NR)
Art 17 A Lei n" 17.319/2011, de 20 de junho de 2011, passa a
vigorar com a seguinte alteração:

•

"Art. 2" [ .]

[... 1
Parágrafo

único. O saldo financeiro

do exercício,

do fundo

instituído por esta Lei, apurado em balanço anual, será revertido

ao Tesouro Estadual.

I..]"
(NR)

Art. 18 A Lei n" 17.48012011. de 08 de dezembro de 2011, passa
a vigorar com a seguinte alteração:

"Art 3" [.. ]

/

[... J
Parágrafo

único. O saldo financeiro do

exerCI CIO,

do fundo

instituído por esta Lei, apurado em balanço anual, será revertido
ao Tesouro Estadual.

I...)"(NR)

Art. 19 A Lei n' 17.797/2012, de 19 de setembro de 2012, passa a
vigorar com o seguinte alteração:
"Art. 2°_ A O saldo financeiro do exercício, do fundo instituído por

•

esta Lei, apurado em balanço anual, será revertido ao Tesouro

Estadual." (NR)

Art. 20 A Lei n' 17.834/2012, de l' de novembro de 2012, passa a
vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 6°. A O saldo financeiro do exercício, do fundo instituído por

esta Lei, apurado em balanço anual, será revertido ao Tesouro
Estadual." (NR)

Art. 21 A Lei n' 17.842, de 04 de dezembro de 2012, passa a
vigorar com a seguinte alteração:

•

"Art. 6'

I .1

I...)

S

6° O saldo financeiro do exercício, do fundo instituído por esta

Lei, apurado

Estadual.

em

balanço

anual,

será

revertido ao Tesouro

I...)"(NR)

Art 22 A Lei n' 17887/2012, de 27 de dezembro de 2012, passa
a vigorar com a seguinte alteração:

/

Art. 23 A Lei n' 17.888/2012, de 27 de dezembro de 2012, passa
a vigorar com a seguinte alteração:
"Art, 2' I,.]
[ .. J

•

"~ 3° O saldo financeiro do exercício, do fundo instituído por esta
Lei, apurado

em

balanço

anual,

será

revertido ao Tesouro

Estadual." (NR)
Art, 24 A Lei n' 18.282, de 20 de dezembro de 2013, passa a
vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 3' [...J
[ ... J

Parágrafo

•

único. O saldo financeiro do

exerCICIO,

do fundo

instituído por esta Lei, apurado em balanço anual, será revertido

ao Tesouro Estadual.
[.. .]" (NR)

Art, 25 A Lei n' 18,672/2014, de 13 de novembro de 2014, passa
a vigorar com a seguinte alteração:

"Art. 30 [...J

I...
]
93° O saldo financeiro do exercício, do fundo instituído por esta
Lei, apurado

em

Estadual. [. .]" (NR)

balanço

anual,

será

revertido ao Tesouro

a vigorar

"Art 16 [...]

[ ... J

S

50 O saldo financeiro do exercício, do fundo instituído por esta

Lei, apurado

em

balanço

anual,

será

revertido

ao Tesouro

Estadual. [...]" (NR)

•

Art. 27 A Lei n' 19.071, de 22 de outubro de 2015, passa a vigorar
com a seguinte alteração:
"Art. 11 O saldo financeiro do exercício, do fundo instituído por
esta Lei, apurado em balanço anual, será revertido ao Tesouro

Estadual. [...]" (NR)

Art. 28 Ficam revogados:

•

I - a alinea "d" do art. 2' da Lei n' 9.489, de 19 de julho de 1984;
II - os Incisos V, VIII e o 92' do art. 3' da Lei n' 11. 075, de 19 de
dezembro de 1989;
III - o inciso IV do art. 5° da Lei nO11.549, de 16 de outubro de

1991;
IV - o inciso VII e o 9 único do art. 3' da Lei n' 12.207, de 20 de
dezembro de 1993;

V - o inciso IV e o

S

único do art. 2° da Lei nO 12,730, de 21 de

novembro de 1995;
VI - o inciso IX do art. 30 da Lei n° 13.590, de 17 de janeiro de

2000;

---..

. ...•.

VII- o art. 5°, o

S único do art

5° e o inciso VII do art.

14.469, de 16 de julho de 2003;
VIII - o inciso 111 do art. 4' e o art. 5' da Lei n' 14.750, de 22 de
abril de 2004;
IX - oS 3° do art. 4' e o inciso V do art. 5' da Lei n' 15.260, de 15
de julho de 2005;
X - o inciso 111do art. 4', o art. 7' e o art. 8' da Lei n' 15.443, de
16 de novembro de 2005;
XI - o inciso II do art. 2' e o art. 3' da Lei n' 15.633, de 30 de

•

março de 2006;
XII - o inciso IV e o

S único

do art. 5° e o inciso IX do

9

1° do art.

7' da Lei n' 16.384, de 27 de novembro de 2008;
XIII - o inciso VIII do art. 3' da Lei n' 16.536, de 12 de maio de
2009;
XIV - o inciso VI do art. 2' e o art. 3' da Lei n' 17.155, de 17 de
setembro de 2010;
XV - o inciso V do art. 5' da Lei n' 17.297, de 26 de abril de 2011;
XVI - o inciso VI do art. 3' e o art. 7' da Lei n' 17.480, de 08 de
dezembro de 2011;

•

XVII - o inciso IX e o S único do art. 2' da Lei n' 17.797, de 19 de
setembro de 2012;
XVIII - o

9

único do art. 6° da Lei nO 17.834, de 1° de novembro

de 2012;
XIX - o inciso IX e o

9

1° do art, 6° da Lei nO 17.842, de 04 de

dezembro de 2012;
xx - o

S único do art, 6° da

Lei nO 17.887, de 27° de dezembro de

2012;
XXI - o inciso IV e o

dezembro de 2012;

S

1° do art. 2° da Lei n° 17.888, de 27 de

""",

XXII - o inciso IV e o ~ l' do art. 2' da Lei n' 17.888, de 27 de
dezembro de 2012;
XXIII- o inciso VII do art. 3' e o art. 7' da Lei n' 18.282, de 20 de
dezembro de 2013;
XXIV - o inciso VI e o ~ l' do art. 30 da Lei n' 18.672, de 13 de
novembro de 2014;
XXV - ~ 4 do art. 16 da Lei 18.746, de 29 de dezembro de 2014.
XXVI- o art. 5' e o art. 10 da Lei n' 19.071, de 22 de outubro de

•

2015 .
Art. 29 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaçêo

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia,
de

•

de 2016, 128' da República

----

-'77"'~~"f""re-1 I.(Lf SQ 5fJ ~
Gerência de Controle

----

Cie Côritas - Serviço de Contas do Go

Relatório sobre as Contas do Governador do Estado
Análise Consolidada do Estado

TRI&lt'lL DE COlHAS 00
EST"DO DE úOIki

Gestão Patrimonial

1.6.2.2,2.1 Precatórios
Precatórios são débitos oriundos de sentenças transitadas em julgado decididas
contra a fazenda pública. A rubrica decresceu 0,96% em relação ao seu saldo no
exercido de 2014. em 2015, ela representa 4,65% do passivo permanente e 3,58%
do passivo total.
De acordo com o MCASP, 6" Edição, Parte 111,item 6.3.1. Provisão para Demandas
Judiciais, o Estado deveria ter em sua contabilidade o registro de provisão para
demandas judiciais. Uma vez transitado em julgado a decisão que determina ao
Estado a obrigação de pagar, o lançamento contábil seria a baixa da provisão em
contrapartida à obrigação de precatório. Como o Estado não reconhece essa
provisão, o lançamento correto não pode ser efetuado.

•

Conforme o Relatório Precatórios - Passivo Entidades Devedoras até Exercicio
Orçamentário 2015, disponibilizado no site do TJ, as entidades da administração
pública do Estado que tem precatórios inscritos judicialmente são:

Tabela 215

Composição de precatórios por entidade (TJ)
Em R$1

',,!li

_ti Q ~_~,

Entidade '-'

ç

____

'Valor

TesouroEstadual
Agetop
Ipasgo

~J4

692.299.060
145.754.863
36.599.743

Agecom

11.014.551

AGR
Detran

3.723.478

Goiasprev

1.261.988

3.192.017

AGe

••

_,L._"

72.874
Total

893.918.574

Fonte: Balanço Geral do Estado - 2015

Já de acordo com o balanço geral do Estado, a composição é a seguinte:
Tabela 216

Composição de precatórios por entidade
(balanço geral do Estado)

.._~~ji
22&.ir

____

rgão

TesouroEstadual
Agetop
AgênciaBrasilCenlral
AGR
Goiasprev
Emater

Valor

EmR$1

,4

702.756.069
160.088.872
12.055.824
3.924.049
1.294.658
58.004
880.177.476

Total
Fonte: Balanço Geral do Estado - 2015

".,"a'

•• ~
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Os valores apresentados no balanço patrimonial. decorrem de informações
recebidas, mediante Oficios emitidos mensalmente pelo Tribunal de Justiça do
Estado de Ooieis - TJ. portanto, os saldos apresentados no balanço patrimonial são
compativeis com os saldos apresentados no Demonstrativo de Ceilculo mensal,
anexo aos Oficios enviados pelo TJ. Assim, não nos baseamos nas informações
constantes no site.

A informação constante no site é um documento assinado por duas autoridades
competentes do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, sendo esse
constitucionalmente o órgão responsável por toda a gestão dos precatórios, desde o
seu reconhecimento até o seu pagamento, Portanto, como não foram apresentados
os demonstrativos de cálculo mensal citados pela Sefaz, não sendo então possível a
comprovação do que foi dito pela mesma, a unidade técnica permanece
reconhecendo a diferença de R$ 13,741.098,04 a menor no passivo total do Estado.
Ressalta-se que a diferença não é apenas no valor registrado, mas também na
unidade orçamentária responsável pelo precatório. Portanto, não é possível concluir
também sobre a origem do precatório. já que as informações são conflitantes.
Em relação à quitação de precatórios em 2015, as informações também são
conflitantes. De acordo com a demonstração das variações patrimoniais, o valor
quitado no exercício foi de R$ 229.793.156,00. Já a execução orçamentária (Anexo
2 da Lei nO4.320/64) registrou o valor de R$ 90.510.880,73 em pagamento de
precatório. Por último, ao TJ foi solicitado que apresentasse o saldo total de
precatórios pagos no período. Por meio do Ofício nO84/2016 - GABPRES, o TJ
informou que foram pagos R$ 138.754.874,84.

•

..tOS
'4'

A Sefaz foi questionada sobre a divergência e, através do Oficio nO380/2016 - GSF,
respondeu:

•

G

Ressalta-se também a falta de integridade da demonstração das variações
patrimoniais. As contas que reconhecem as inscrições e os cancelamentos de
precatórios, no valor de R$102.087.318,82 e R$ 598.902.450,93 respectivamente,
receberam registros que não se referem a inscrições e cancelamentos. As
transferências de valores entre as duas contas do passivo, precatórios até 2000 e
precatórios após 2000, foram efetuadas registrando a baixa do valor em uma conta
do passivo em contrapartida ao cancelamento, e o reconhecimento do valor na outra
conta do passivo em contrapartida à inscrição. O lançamento deveria ter envolvido
apenas as contas de passivo.
Ainda em relação à DVP, foram identificados valores que transitaram o exercício
todo pelas contas de quitação e inscrição de precatórios, e na apuração do resultado
tiveram seus saldos finais registrados nas contas de quitação e inscrição de
encargos patronais. Ainda que o precatório refira-se a encargos patronais, uma vez
transitado em julgado a ação judicial que reconhece a perda e, consequentemente, a
obrigação de pagar do Estado, seu registro e apresentação devem ser feitos através
das contas de precatório.
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Entidade
SADIA DE GOlAS
BADIÂNIA

Opção: 15 anos

Re50lucao 115/CNJ

I

Geral

ÁGUA LIMPA

IGeral

I
I,

ÁGUAS LINDAS DE GOIÁS

Opc.ão: 15 anos

I Decreto n" 187, de 0810312010.

10'<0' 15 anos

IArt.t8-Resolução

R$ 0,00
RS 0,001
R$ 82.D48,57i

115/CNJ

R$ 671.968,29!
RSO,OO!

i

Geral

l TO PARA[SO DE GOIÁS

IGeral

lVORADA

10pção , % da RCl

DO NORTE

R$ 239,761,94
R$316,418,16

I

IGeral

MARALlNA

R$ 0,00
R$ 0,00
Decreto nO03-A, de 1110312010.

R$O,O

IGeral

AMERICANO

DO BRASIL

MOR1NOPÓlIS

R$O,O

Opc.ão: 15 anos

L4.rt,18 - Resoluçao 115/CNJ

Opcão. 15 anos

rt, 18 - Resolução 1151CNJ

R$ 0.00
Acordo/Origem

ANÁPOllS

00";;0: 15 anos

ANHANGUERA

Geral

:.ANICUNS

Ioocao: 15 anos

rt. 18 - Resolucao 115fCNJ
Decreto nO499, de Otf0312010.

Decreto n" 29.862, de 09/0312010.

R$ 42.645.689,32i
R$ 0,001

I

!APARECIDA

DE GOIÂNIA

Opção: 15 anos

~PARECIDA

DO RIO DOCE

Geral

I

Geral

I

!APORE
IARACU

Opção: 15 anos

IARAGARÇAS

Geral

!ARAGOIÃNIA

Geral

RAGUAPAZ

Geral

ARENÓPOllS

Geral

RUANÃ

"'18

URltÃNDIA

Geral

VELlNÓPOllS

o.~1
iGeral
iGeral

;BRAZABRANTES
iBRITÃNIA

Opcão' 15 anos

BONÓPOllS

IBURITI ALEGRE

Geral

• IBURITI DE GOIÁS

Geral

ijJRITINÓPOllS

Geral

R$ 0,00'
R$ O,OO!

I

CACHOEIRA

ALTA

Geral

CACHOEIRA

DE GOIÁS

Geral

CACHOEIRA

DOURADA

Opcão. 15 anos

CAÇU

Jopçao 1% da RCl

CAIAPÓNIA

R$1.328.291,32
RS 0,00
RS 0,00;

Decreto n" 07, de 04/03/2010.

Acordo Quitação!

rt. 18 - Resolução 1151CNJ

R$ 188,477,61'
R$ 0,00:
R$ 0,00:
R$ O,OO~

Decreto nO005, de 0810312010,

Acordo Quitação'
R$ O,Oa:
R$ 0,00

!

e~1

ABECElRAS

R$ 0,001
RS 86.862,971

Decreto n" 0101-A, de 05/0312010

Opciio 1% da RCl

o.~1
o.~1
o.~1

R$ 0,001

,
,

BARRO ALTO

OoCâo, 15 anos

R$ 0,00,

R$ 551.970, 10:

Decreto n" 039, de 23/0212010

[BELA VISTA DE GoIÁs

BONFINÓPOUS

,

R$ 0,00:

I

Opc.!io 1% da RCL

BOM JESUS DE GOIÁS

R$ 11.108.926,30'

R$ O,OO~

BALIZA

(")

Resolução 1151CNJ

R$ 68.032,131

R$ 232.352,711

Opção: 15 anos

!BOM JARDIM DE GOIÁS

•

I

ÁGUA FRIA DE GOIÁS

~l TO HORIZONTE

I

lArt. 18

Geral

LQÂNDIA

,

R$ 0,00
R$ 0,

lAOELANDIA

LEXÂNIA

•

Valor

o.~1

CREUNA

•

Hlstól1co

Geral

'.

R$O.OO

,

R$ 0,001
R$ 0,001

-

R$ 0,00
R$ 1 187.743,63
Decreto

nO 079,

de 09/0312010.

ICeral

!

,

CALDAS NOVAS

l<?eral

!

I~

CALDAZINHA

10pçêO: 15 anos

i Decreto

_.

R$

R$ O,DOi
R$ 6.294.146,59'

nO009, de 031031201

IreS

1

o,o.2j

R$124.000,00

R ..~
\l\<»;OU

cG<!;"
Munkip;os

ICAMPESTRE

DE GOIÁs

Geral

'CAMPINORTE

Opção , ~o da RCl

Decreto 11"011/10, de 2310212010

CAMPO ALEGRE DE GOIÁS

Opção. 15 anos

Decreto

nO 026,

de 04103/2010.

R$ 33,868,34

I Decreto

nO 028,

de 0810312010.

R$ 59.912,9

CAMPOS VERDES

lopçao: 15 anos
Opçao: 15 anos

CARMO DO RIO VERDE

Op,..50: 15 anos

Decreto

CAMPOS BELOS

'CASTELÁND1A

Geral
Geral

ICATURAf

IGeral
Geral

EZARINA

Geral

ICIDADE

DO C~U

DE GOIÁS

Geral

CaRREGO

DO OURO

Geral

CORUMBÁ DE GOIÁS

Geral

;CORUMBA1BA

Geral

!CRISTALlNA

0.""
0.""

RISTIANÓPOLlS

RIxAs
"

ICUMARl
iDAMOLÃNDIA
IDAVINÓPOLlS

\
~

~~

~

~~~

I

Resolução 1151Ct-!.J

R$ 24.530,85

I

R$ 0,00
R$ O,OO!
R$

Decreto sino, de 20f12!2D09.

R$ 0,001
R$523.051,4
R$ 35.588,fl!'

"'''''
Ge",'

-

R$O,N
R$ 0,00

i0.""

RS 0.00

Geral

R$ 0,00,

R$ 0,00

0.""

R$ 0,00

Geral

IEOEALlNA

lGeral

,EOÉIA

peral

ESTRELA DO NORTE

Geral

FAINA

0",..00;0:15 anos

FAZENDA NOVA

Op~o:

!FIRMINÓPOLlS

Geral

IFLORES DE GOIÁS

Geral

I,
I

Acordo Quita~~

I

,

R$O,OO,

RS 0,001

Decreto nO038B, de 0310312010.

15 anos

rt18

Resol~

R$ 245.403,55

115/CNJ

I

'Art. 18

R$ 13.250,33

I

I

Geral

R$O,OO
RS-299.458,43!
R$ 0,00:

Resolução 115/CNJ

R$ 407.925,211

Geral

IGOIANÁPOLlS

IOnrão: 15 anos

IGOIAN01RA
OIANESIA

""""
Geral

OIANIA

Geral

R$ 0,00'
R$ 439.545, 141

Decreto nO015, de 04/031201 O.

,

R$O,.~
R$ 0,00

Geral

R$ .Q,QO

ATUBA

1% da RCL Decreto nO426, de 0510312010
r'ln,..,o\o:15 anos
Decreto nO10.542, de 0510212010.

UVELÂNDIA

Geral

~IGUARAiTA
IGUARANI DE GOIÁS
UARINOS

R$ 5.028.164,10
R$ 2.066.323,61
R$ 0,00

15 anos

[Decreto nO427110. de 1°f 2010.

R$26.152,71

Geral
Opção: 15 anos

R$O,ooi
Decreto n" 281, de 0810312010,

RS 59.092,96
1
R$ 0,00

Geral

HE1TORAI

Geral

HIDROLÃNDIA

Geral

,

R$ 0,00

O~o

:O=ão:

,

R$ 0,00

Iopçao: 15 anos

k'

Orlneml

R$O,OO,

I

[FORMOSO

OIANIRA

R$ 0,00'

,

I

IFORMOSA (O')
DE GOIÁS

o'ooi

R$1.713.038,27:

R$ 866,223,651

100VERLÂNDJA

1"

•

!Art. 18

R$ 0,001

Geral

$UAPÓ
'~

R$ 0,00

I

R$ 0,001

Geral

,

"

I

Acordo QUllar-.:io- Orineml

!D1VINÓPOLlS DE GOIÁS

!

R$ 0,00

i,

'OIORAMA

,

R$ 345.468,941
R$1.792-757,10

Geral

DAM1ANÓPOLlS

iGAMElEIRA

Resolução 115/CNJ

nO 052, de 0310312010.

eral

COLINAS DO SUL

CROMINJA

iArt.18

Doção: 15 anos

',C'

R$ 0,0{

Geral

OCIDENTAL

ICOCAlZINHO

~k

R$20

,.

pção: 15 anos

ERES
CHAPADÃO

I

0.""

:CATALÂO
iCAVALCANTE

•

0'/

ICAMPINAÇU

CAMPO LIMPO DE GOIÁS

•

~

Geral

_. '4)ACOrdO
"

-

.

II ~'-RoÔJ~ -~- R$

\lire,l:II" ,~'"
I

v'

Quitação!
222.365,271

FI. 108
~

Munlcip'os

!
I

I

•

HIDROLlNA

Opcão: 15 anos

rt. 18 - Resol!:!.@o 115fCNJ

IACIARA

R$12~

Opção: 15 anos

11.18

R$ 80.270,

INACIOLÂND1A

Geral

INDIARA

Ge,,1

INHUMAS

Geral

IPAMERI

Opcão: 15 anos

IPIRANGA DE GOIÁS
IPORÁ

k3e",
k;",j

• . .1.

.

J-itÍ

-.!.\

,

Q# ~

~

nO

R$ 0,001

I

089, de 0410612010.

R$ 7.302.951,661

R$ 0,001
R$ 0,001

Geral

lTAGUARU
lTAJÁ

Ge,,'
Ge,,'

ITAPACI

IOpr-Ao: 15 ano~

Decreto

!ITAPIRAPUÃ

Opcáo: 15 anos

_Decreto

:ITAPURANGA

aPeao' 15 anos

Decreto

tTARUMÃ

Opção' 15 anos

ITAUÇU

Opção: 15 anos

Decreto nO025, de 01/03/2010.

1
R$ 73.851,75

ITUMBIARA

IOpcão 1% da RCL Decreto nO669, de 28104/2010.

R$ 7.972.668,311

IVOLÃNDIA

Oocllo: 15 anos

IJANDAIA

Ge,,'

ARAGUÂ

Geral

ATA!

Geral
Geral

OVlÀNIA

Geral

USSARA

Opçllo: 15 anos

LAGOA SANTA

Geral

LEOPOlDO

Oocão: 15 anos

DE BULHOES

LUZIÂNIA

Geral

MAIRIPOTABA

Onção: 15 anos

--

:

R$ 180.404,89,
R$ 567.589.231
Acordo Quitaçêo

IQpção: 15 anos

IMARAZAGAO

Geral

Il18

eral

MAURILÃNDIA

.,,1

MIMOSO DE GOIÃS

Geral

MINAÇU

OocM: 15 anos

-

R$ 32.373, 1S!

R$ 1.818.676.89:

Resolução 115/CNJ

R$ 137.555,~

RS 177.400,261
1

R$ 0,00

R$ 0,00'

_._.

IGeral
IGeral

-

Decreto nO 120, de 09/0312010

AGUDO DE GOIÁS

R$ 0,00
R$ 690.778,79
R$ O,OO!

I

Decreto n° 033, de 0910312010.

R$ 804.221,20
R$ 275,507,90

rt. 18

Resolução 115JCNJ

R$ 325.493,701

I
I

Decreto nO37, de 0810312010.

R$ 277.615,55!
RS 490.487,50:
R$ O,OO~
R$ O,ao!

-

R$ o,ooi
R$ O,OO!
Decreto nO115, de 04/03{2010

R$ 922.003,431
R$ 0,00
R$ 46.600,66

,

R$ 0,00
R$ 0,00:

pçfio 1% da RCL

,",ORRINHOS

RS 0,00

Geral

MONTES CLAROS DE GOIÁS
DO NORTE

::~::i

I

!Geral

IMONTE ALEGRE DE GOIÃS

o,o~

R$ o,Doi

Decreto nO116,de 05/0312010.

,

MATRINCHA

Origool
R$ 0,
R$

n' 024, de 0810312010,
nO 53, de 26/05/2010,
nO 080-12, de 04/0312010.

Geral

iMARA ROSA

. ,1tJRRO

rt 18 - Resoluçao 115/CNJ
Decreto n" 201, de OZl06l2010.

Geral

I~ACI
ESUPOllS

.'1~
,,'C(

Decreto

hTAGUARI

IrMONTIVIOIU
IMONTIVlDIU

".

R$O.O~

Opção: 15 anos

MOIPORÂ

~

I

Qocão: 15 anos

MINEIROS

,

I

R$ 0,00,

lSRAELANDIA

MAMBAi

•

Resolução 115/CNJ

!ITABERAf

i

I
,

-

/-

Decreto nO074, de 05/0312010,

RS 6.653.486,94!

Ge,,1

RS124.273,7d

Geral

R$ 0,00

Geral

R$ O,OO!

~OSSÂMEDES

ODCão: 15 anos

MOZARLÃNDIA
MUNDO NOVO

Geral

R$ 0,00:

Geral

lMuTUNÓPOUS

Ge,,1

R$ o,ooi
R$ 0,001

INAZARIO

Geral

NERÓPOllS

R$ 0,001

IGeral

R$ O,OO!

NIQUELANDIA

IGeral

~ºVA

:Opçllo: 15 anos

AMÊRICA

11.18 - Resolução 115fCNJ

,

R$474.256,12

o:od

Ri
R$ 47.251,841

11.18 - Resoluçllo 115fCNJ

NOVA AURORA

Geral

I

NOVACRIXÁS

k3e",

I

. "o,

R$ 30.285,7a!
R$ 0,00:

-

-

\Jil~"''''V'
~

"\

/c,G~\
,

!

•

0PX.ã0: 15 anos

NOVA IGUACU DE GOIÃS

Ger81

NOVA ROMA

Geral

NOVA VENEZA

Geral

NOVO BRASIL

80",1

NOVO GAMA

R$ 9,00

Geral

INOVO PLANALTO

R$ 435,07

Geral

IORIZONA

Ioodlo:

IPALESTINA DE GOlAS

iGeral

I

-PALMEIRAS DE GOIÁS

Iopção: 15 anos

[.c.,rt.

PALMELO

",~",I

PALMINOPOllS

Geral

PANAMA

Geral

PARANAJGUARA

Geral

IPARAÚNA

Opção: 15 arlOS

,

~./
;;

.1a
.;

~ ~

..ii1

~

de 0310512010.

R$ 1.306.005,39:

RS O,Oo!

I
I

18

Resolu"o;o 115/CNJ

R$ 743,237,871
R$

I
nO 33,

de 0310312010.

PILAR DE GOlAs

Ooçao: 15 anos

PlRACANJUBA

Geral

PIRANHAS

Geral

PIRENÓPOUS

Geral

IPIRES DO RIO

Geral

PLANALTINA

Opção: 15 anos

PONTALlNA

80",1

PORANGATU

Oocão: 15 anos

R$ 0,00

I

rt, 18 - Resolucao 115fCNJ

QUIRINÓPOllS

Geral

IRIALMA

Opção: 15 anos

--

Geral

:RIOVERDE

Geral

!RUBIATABA

Opção: 15 anos

SANCRERLÂNDIA

Geral

SANTA BÁRBARA DE GOlAS

Geral

-

R$ 0,00
R$ 0,00

rt. 18

Resolução 115fCNJ

R$ 2.547,012,60
R$ 0,00'

Decreto nO34-A, de 08/0312010.

R$ 1.126.349,""

--.-

M.NTA FÉ DE GorAs

Opção 1% da RCL
:Geral

RITA DO NOVO DESTINO

'SANTA ROSA DE GOIÁS

R$ 0,00

I DeCfe10 n° 022, de 24/0212010,
I

R$ 8,424.175,70
R$O,O
R$ 0,001

rt. 18

Resolução 115fCNJ

R$ 53,363,92!

Art. 18

R$ 40.696,581
R$17.872,551

o,ool

R$ 0,00
Decreto nO49, de 08l03f2010.

R$3,401--,~2
R$ 176.568,02
R$ 0,00
R$ 0,001

Oocão: 15 anos

rt.18-Resolucao

1151CNJ

RS 144.988,78
R$ 0,001
R$ 0,00,

Geral

R$ 288.400,78

SANTO ANTÓNIO DO DESCOBERTO

Ooção: 15 anos

l"'ANTO ANTONIO

DE GOIÁS

Geral

SÃO DOMINGOS

{O}

OocM 1% da RCL Decreto n" 014, de 0810312\)10.

SÃO FRANCISCO

DE GOlAS

ISÃO JOÃO O'AlIANÇA

R$

-

Geral

80",1

JOÃO DA PARAÚNA

R$ 0,001

Resolu"':;o 115/CNJ

R$ 0,001

Geral

DA BARRA

RS 102~~~:~

,I

[Geral

SANTA TEREZA DE GOIÃS
DE GOIÁS

,
,

IGeral

SANTA TEREZINHA
SANTO ANTÓNIO

RS 0,00

!

Geral

ISANTA HELENA DE GorAs

R$ 283.499 581
RS 0,00]

Geral

iRia QUENTE

R$ 221 ,689,77
RS 194,601,70:

Geral

[Geral

R$ 0,001
R$ 80.500,71

Geral
IOocão: 15 anos

o,od

RtO,O~

R$ 0.00'
Decreto

80",1

~O

R$145.D62,27i

R$ 0.001

nO 033,

Opção 1% da RCL Decreto nO018, de 09/0312010.

l-ISANTA

R$134.580,13i

de 05/0312010.

,'PETROUNA DE GOlAS

SANTA RITA DO ARAGUAIA

~

I
I Decreto

nO 084-A,

iPERALÂNDIA

SANTA CRUZ DE GOlAS

.

rt, 18 - Resolucão 115fCNJ

IOpção: 15 anos

tRIANÁPOllS

\

R$11.731,87
15 anos

PADRE BERNARDO

JAMIL

R$ 0,00'

R$ 26.355,07

Opção 1% da RCL Decreto

POSSE

RS 15.382,SZ
R$ 0,00

---

IGeral

-

\.

~

IoUVIDOR

PROFESSOR

,
"

Decreto n~031. de 01/03/2010.

OURO VERDE DE GOIÁS

PORTELÂNDIA

•

,_,7

INOVA GLÓRIA

PORTElRÃO

I

J01

FI.

IoiUridplos

rt. 18

Resolução 115/CNJ

R$1.440.248,04,
R$ 0,00

Geral

\

Geral

V

iGeral

I

7 _oNie

--

Acordo QUitação!

,,,

Uif'
esl"'i: \1\'" ôO oél'l'"
~J~

R$ 775.588,56'
R$ O,no!
R$ 0.001

/c.G~,\
SÃO Luís DE MONTES BELOS

Opção: 15 anos

SÃo Luiz DO NORTE

Geral

SÃO MIGUEL DO ARAGUAIA

Geral

SÃO MIGUEL DO PASSA QUATRO

Geral

Ge~1

SÃO SIMÃO

lopção: 15 anos

nO 080, de 25/0212010.

R$189.151,4R!

Rso,od
R$916.501,72

R$ 0,00

I

Geral

I Decreto

R$ 0,00

SILVÂNIA

Opcão: 15 anos

SIMOlANOIA

Geral

SITIO O'ABADIA

Geral

AQUARAL DE GOIÁS

R$ 0,0

:Geral

R$ D,(\(

ERESINA DE GOlÃs

IOn,..~o1% da RCl

EREZÓPOUS

Op"'~o 1% da RCL Decreto nO 046-A, de 08/03/10

DE GOIÁS

nO 280,

de 08/0312010.

R$ 62.457,36
R$ O,OO!

ITR~S RANCHOS

Geral
Opcllo: 15 anos

!

iTROMBAS

I

Geral

ITURVÀNIA

IOoçao: 15 anos

•

R$ 134.146,371

R$ 0,00
Decreto

Geral

ERRANÓPOLlS

/

R$119.688,411

SÃo PATRlclO
SENADOR CANEDO

"" ._\.

rt. 18 - Resolucão 115/CNJ

~

)TRINDADE

I

FI. J,Jó

Municipios

Decreto

!Art. 18

nO 63,

de 08/0312010.

Resolur"'o

R$ 582.798,62

R$643~~8~:~

1151CNJ

R$111.766,82,
R$ 0,00:

frURVELÁNDIA

Oocão: 15 anos

iUIRAPURU

Geral

URUACU

Op~o:

Decreto nO368, de 0910312010.

I

15 anos

R$1.446.756,14j

Decreto nO3.024, de 05/0312010.

R$ 348.352,35
R$O,O

Decreto nO97, de 0510312010 .

R$ 8,975.431,28

Decreto n° 2092, de 09/0312010.

R$ 3.157.197,20.

URUANA

Opção: 15 anos

URUTAi

Ge~1

R$ o,DO!

Geral

R$ 0,001

ALPARAiso

DE GOIÁs

ARJÀO

~~I

IVIANÓPOLlS

,Geral

IvICENTINÓPOLlS

IGeral

~LABOA

IGeral

!LA PROPRiC!O

R$ 0,00

I

R$ 107.099,89:
RS 0,001

I

R$ 0,001

I

lGeral

R$ 64.034,05J

(') Acordo Quitação
(U) PassIvo Suspenso Decisão Judicial Origem

TOTAL GERAL DEVIDO MUNICiplOS

RS14T.428.571,3S

ESTADO DE GOIÁS (Adm. Direla e Indireta)

'.

•

,

I
I
'\

.. ,~
.\'

I

I
I

({} I

1
~!
~!o..

1

<iI

I

I
I
.:

-.

--,
-' ''''\c'
,.--~!.":'1!3'..-~)_."J.,.,.. _
, - ~..~.~.;~:.':-;.,..-~'9'",-~~
É~ticia$.~~

....
~t-t;~~"
...~~'ti<,;
,. _"";;'

,.i<~,.

,

o,;

"
-SUBTOTAL., • "f.. ~+
;-f~_:,:-V.'1~,~
•• ~~f.

tO. ,~.,,~_.

AGANP

R$ 0,00

AGECON

R$11,014.551,11

AGETOP

R$ 145 754.862,68

AGe

R$ 72 873,70

AGR

R$ 3.723 477,691

DEffiAN

R$ 3,192.016,84

IOAGO

-

.JUCEG

R$O,OO!
R$ 0,001

EMATER

R$ 0,00

PASSIVO ESTADO/GO(Mm. Dírâa)

R$ 692.299.059.97

e Exercício Finam:. 2016
GOlÃs PREV
IPASGO
AGROOEFESA
GOIASTURISMO

RS 1.261.988.45

I

R$ 36.599,743,10

,I

RS 0,001
R$ 0,01);

U'G

*~~
R$ 0.001

TOTAL GERAL

RH93.918.S73,5Ai

-

AUTARQUIAS MUNICIPAIS E FEDERAIS

,.
."

•

_

'.'

'r

_

:~'t:

%' i9;j;",,~',;.Ei~~de,~~~~',,'(
•••
,::. •.•.
;~F:._
'"\{',~
T'
.•
,
r.
,_.' ",
"'S,
","' ,-4',
,!'t.','" -. "0 .~ ,
.
o

>.;,; _

.:'SU~TÁc,~~,-"'~_
"~:.:i'i:'

c_

.'\,~Jl'!;_ ,..,:f:.:c

.'" "'.t

-

.).

:'-~"';o.;

,

....

,ii; ,."

,- -"""1"","'0'7""(":

'''.''l'~;
.. o' .;,.".'.

AM'

I
I
I,

!

R$ 0,00

CORREIOS

R$ 0,00

FESURV (RIO VERDE)

R$ O/'"

FMS (ITlJMBIARA)

R$ 0,00

FUNDEC

R$O.oo

FUNDO MUN, SAÚDe DE FORMOSA

R$O,OO

FUNDO MUN. SAÚDE PIRES DO RIO
FUNPAUR (URUAHA)

FUNPRESl
FUNPRESMO

RSO,OO!
R$O,O

INHUMAS)

RSO,O

(MOSSÂMEDES)

R$ 0,00

IBGE

R$ 0.00

'MAS

R$ 329.76

,

IMPAS DE CACU

-

INSS('"
lPARV (RIO VERDE)

,,

ITUMBIARA}

IPCEZ

CEZARINA)

I

R$ 0,00
R$ 0,00
R$ 0,00

,

IPASHE (HEITORAi)
IPASMl

.

,

IPAS (CATALÃO)

I

R$ 0,00

I

R$10S.0s0,30
R$ 26_896,931

I

R$ 0,01 I

IPSM IGOIÂNlA)

RS 35.027,54

JATAlPREV

R$O,OO

PARQUE MUTIRAMA
PREVIBEL

R$ 0,00

(BELA VISTA DE GOIÁSI

,_o.

RS 0,00
1
R$ 327.347.55

QUIPREV
SAAE (ABAOIÂNIA)
$MS (SENADOR

CANEDO)

I
I

RS23.~

"

R$ 0,00

UN1AO(')

I

TOTAL GERAL

'.

R$ 48.137,~

I

R$ 57o.G44,aol

=~:.~_~
-

TOTAL GERALENTIDADESDEVEDORAS
Nota: Regime GeralRegime Esp
Valores atuar

,

RSO.OO

FUNPRES{SANCRERLÂND~)

•

t,

'.~

is gem de precatórios somente TJGO;

R$1.041.917.189,69

;' )

tagem única dos precatórios TRF l' Regiii:lo, TRT 18~ Regiêo-e:rJGO_

oi'

31/1212015.

----~

~...

Reinaldo Alves Ferreira

JGO

Juiz Auxiliar da Presidência

,

r~'1.

,

--~:~

I

,

n

tribunal

de justiça

~--=----"-"'--------

- _-...~--~-~
------.
• URa /,,)1(.

,

= .

poor-~JUl)I! 'jARIO

,i

Ga~Í1el~
da PieBftléfl~
9!l!patlll'l'll;tllitld~ P'ecalóflas

OEPRE

-ooestoocnJtlQOlá1

"

Oficio nO 25612016-DEPRE~GP

,,

Goiênia, 08 de março de 2016.

*,,'

•

i

Ao limo Senhor

MURILO LUCIANO SOUZA
Superintendente

GOIÂNIA-GO
Assunto'

do Tesouro SEFAZ-GO

Relat6no do_pa8~O d&precat6rioS Eslado dE!' Gtliâs.;.. Mb 01 e 0212016.

Senhor Superinten"dente,

Conforme solicitação, encaminho em anexo relalóMo referente

ao passi'lo

de precatórios das entidades que Integram a administração direta e indireta 00. ente

.
~

.,,

público Estado de Goiás,' a fim de que"possam ser inscritos na contabilldade: do Estado.
,

Respeitosamente,

"

I"•
I

.•.

I

..

II
i

,

l

I

Mós

;

,
Av J\l;o,~c;l'I'I<'~<tt",;l
•.•
" '~, l1" .-neto' ~
1 f.7!" o-.~ ~ik>4is
~""
,"'111 l2Y.Jll", •. '~ ~ ,t.l'W}~~.:I..'l
.•••.
~j)r
-~~~tt.IUr

co-

"1_~, '12- _" ",,",.,._',~\ ':.

,:' .
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,

,-

"

•
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••""u. __ u.:
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,W

•

'''~-,~

"

"'?l_I)HOlll

DEMONSTRATIVO'DE
(pealMl'"

Pr_

CÁLCl,ILO

Rep., •• EolAdodi QQIU2018)

!
~:

RESUMO GERAL

,,

£~~

,
,O,(llfTêiP' _ ..•.

'

"

i

I
m'J,-

compotlo AJJ••••~t»n ComIHlJ ('U't:ld<:>:ItH •
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Implementação

da Conta Única é debatida com órgãos - Secretaria

GOVERNO DE

SEFAZ
SECRETARIA DE ESTADO
DAFAZENOA

NOTÍCIAS

de Estado da Fazenda

GOIÁS
.

•

•

Implementação da Conta Única é debatida com órgãos
19 de agosto de 20 16
Em seminário realizado ontem (18/8), o consultor Claudino Manoel de Albuquerque, especialista em Gestão PUblica, apresentou a
técnicos da Secretaria da Fazenda e contabilistas de vários órgãos do Estado, detalhes a respeito da Conta Única do Tesouro
Estadual (Cute). Durante evento realizado no auditório do Gabinete Militar, no Palácio Pedro Ludovico, o consultor contratado pela
Sefa? destacou a importância de se obsen'ar o cronograma de implementação da Cute, que deverá estar concluido até o final de
2017.

Responsável por acompanhar todas as etapas e viabilizar o trabalho de consolidação da Conta Única, o superintendente do Tesouro,
Oldair Marinho da Fonseca, destacou que o novo modelo trata-se de uma questão de legalidade, mas, sobretudo, de transparência. A
primeira parte do trabalho consiste em um diagnóstico da atual situação, na qual o Estado possui mais de mil contas espalhadas nas
diversas secretarias que, segundo Oldair, "gera um grande embaraço contábil que dificulta o controle social e a própria gestão das
.ontas
públicas". O superintendente reforçou que "a Cute será sem dúvida um grande avanço".

°

Metas

°

Detalhando a parte técnica, Carlos Roberto Fernandes, da Gerência de Contabilidade da Sefaz, lembrou que a Conta Única do
Tesouro representa uma quebra de paradigma. Segundo ele, a implementação da Cute irá modernizar a relação com os recursos
financeiros do setor público, em gerai.

o objetivo geral da conta única do Tesouro Estadual sem o de estabelecer procedimentos

das operações do setor público e viabilizar
a consolidação das contas públicas, abrangendo todos os órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo. Estão
excluídos da Cute os demais Poderes, regime de previdência, operações de crédito, convênios, Ipasgo e Contas dos Fundos
especificadas por Lei Federal.

o novo modelo

de contabilização dos recursos financeiros do Estado visa a substituição das contas correntes bancárias por contas
escriturais. Dentre os beneficios da nova sistemática, está a possibilidade de obtenção de crédito de rendimento sobre a
disponibilidade de recursos próprios, independente da aplicação. De acordo com Claudino Albuquerque, lodos os estados da
federaçãojá operam com a conta única.
Comunicação Setorial - Sefaz
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IMPLEMENTAÇÃO DA CONTA ÚNICA DO TESOURO ESTADUAL É
DEBAnDA cOM ÓRGÃOS
Em seminâoo realiza<io <;uinla~eirn ('l3l8~ .o cOIlsurtor ClaudiallO Manoel
I

de AJbuquerque, especiaflSta em

Gestão Pública, apresentou a tétnicos tia Sel:retaria da Fazenda e 1:onlabilistas de vários ól1làos do Estado,
detalhes a respeito da Conta Unica dc TesolJ11) Estadual (Cute). DlJreme f"V'ento rea~do no audr.:ório do
Gabinete Militar, 11.0 Paládo das Esmeraldas, .o consultor contmtado pela Sefaz. desta-e-ou "8 importârn:ia de se
.observar.o crorwgrama de implementação da Cute, qlJe de>rem estar coneturdo até .ofnal de 20 17.
O sutH:hefe da Controladoria-Gere:l do Estado, ,A.ndrêda Silva Goes, cooroenador da Fo~
Governa do Estado pam implementar

•

Tarefa .criMa pelo

a medl::la. explicou que ,8 iniciativa cumpre .o Que determina

a Lei

Complementar n° 12-' de 2015, em .observância fi retomertd~ão fetta pek> Trblmal de Contas do Estado.
após B'0'3liaç.ão das contas gO'Jemamentais
2:015_ ,t..ndre Goes argumenta que a Conta Unica trarâ muitas
'r.mtaçens para -o conjunto dos ôrçàos que .:ontiluarão operacíonalizando seus rel:ursos, mesmo estando e}es
cenualize<!os 1"06 Conta UnK:a do Tesouro .

*

Respon.sa','el por acompanhar todas es etapas e ••.
iabilb3r o trabalho de <:onsolidação da Conta UnK:8. a
~pertnlendenle co Tesouro. Oklair Marinho da Fonseca,desta~ou que o novo mod~ trata-se de uma questão
de Iegaida':!e. mas. sotoretooa. de tmnsparérn:ia .. A. primeira parte do tmball10 -consiste em um diagnóstico da

.

atual situacãQ. na qual o Estado
, possui mais de mil contas espalhadas nas ó~,'ersas setretarias -oque. . segunda

a1au: "gere um 9mnde embaraço i:or\tâb~ que dificulta o controle social e a
publicas". O superinten.dente refo~ouque ~a Cute sem um grande a"anço~.

propria gestão das contas

Melas
Detalllandola

~rte tecnt..a.o Carlos Roberto Fernandes,

da Gerência de Contabffijade

da Sefa:<:lembrou que

a Conta Única do Tesouro representa uma quebra de paradigma. Segundo ele. a rnplementa~ão

da Cute irá

modemizar a reJa~ãocom os retursos fnarn:eiros do setor públlco. em gemI. O objetrlO da conta única do
Tesouro Estadual
estabeleter pnxed""rnentos dBs .opernções do setor púbrito e Viabilizar a consolidação das
contas púbrll:as. flbrangen<lo toooo os órgãos da administração direta e indireta do Poder Executivo goiano.
Estão exduidos da eme os demais Podere-s, regme de prevrlêru:ia, operações de créórto, con'o'ênios. Ipasgo e
Contas do!>Fundos especificadas ~r Lei Fecernl.

e

O novo modelo de (onta~ção
dos recursosfinanceros do Esta'Óovisa a substiM;ão das contas correntes
bancárias por contas e-striiurais. Dentre .os beneficios da oova sistematita. estâ li possibffidade de obten-ção de
crê-dito <le renciirr.entQ sobre a disponibilidade- de ~urnos próprios. independente da aplk:acão. De acordo -com
C:I:'lI!{Ímn lllhu<tlu,,:rCup: tXM
~ p<u::;.c!ru:. I1R fF'dp-ffi!'..P.!'l iá .n~rn.m
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nOJ ,1,,<-"i" /2016 - CGE/GAB

Ofici

Goiânia, 22 de agosto de 2016,
À Sennora
LIL]l.\NE MORA]S BATISTA DE SÁ
SUPERINTENDENTE DA ESCOLA DE GOVERNO/SEGPLAN
Rua C-135 c C-]49, Qd. 291, LI. 02, St. Jardim América, CEP: 74275-040

I

I,

I
I-

.

NESWA

Senhora Superi ntendente,
Informo a V, Sa, que por meio do Decreto de 30 de junho de 2016,
institiu-se

Força Tarefa com o objetivo de dar cumprimento às recomendações exaradas pela

TribJ~al de Contas do Estado por ocasião da avaliação das contas do exercício de 2015,
inteJ!do

de

por servidores da SEFAZ, SEGPLAN, CGE, Casa Civil, SEDUCE e SES,

1

Nesse sentido que realizamos reunião no último dia 18/ago/20 16 na Chefia

'binete dessa SEGPLAN e comunicamos a necessidade do cumprimento da recomendação

do itbln 13 do Parecer Prévio do Tribunal do Estado de Goiás - Contas Anuais do Governador,

•

11. 201<J, aSSlm
' red"d
• , ue
,,'
exerclclo
19l a: "0
.-romover concurso pu'bl'lCO e QSj'egurar a permanenc/Q
con,11m.flas nos dwersos órgãos elou entidades do Estado de Goiás, por meio de ca"eIra que
valoJ,;~elais profi.uionais, vi.~andogarantir o Fidedignidade dos regIstros e demonstrativos
cont1~eis e contribuir para uma melhor análise da gestão das contas governamentais, .
garaU,indo treinamentos e atualização constantes aos profissionais da área contábil, tendo em

b

il

VistJ novo padrlio da contabilidade aplicada ao setor público'~
Dessa forma, solicitamos, a essa Escola de Governo a preparação de um

curs de capacitação com os profissionais dos Orgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual

'JmM.= 00",
I

lu'

'C

Controladotia

'b']

..

- Geral, Rua 821\1>400- Pali\cio Pedro r...udovico Teixeira, 310 andar, Ala LestE'.Setor Sul

CEP: 74015.908 - Coiânia - Goiás - Pone: (Oxx62)3201-5354 jac/ cge

11
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ESTADO DE GOIÁS

Para tanto, sugerimos respeitosamente a V. Sa. que agende reunião com os
servidores: Sr. Carlos Roberto Fernandes (62 3269-2354), Gerente da Contabilidade Geral da
SEFAZ e com o Sr. Ricardo Borges de Rezende (62 3328-1148), Gestor de Finanças e Controle
(UEG), especialistas da área contábil, para definição do conteúdo programático do referido
curso, bem como estabelecimento de cronograma para realização de OI (um) treinamento ainda
neste ano e inclusão para o exercício subseqüente na programação regular dessa Escola.
Ao ensejo, reafirmo-Ihe a certeza do meu apreço.

Atenciosamente,

Controladoria

_ ~ral,

Rua 82

n{O

400 _ Pal~cioPedro LudovLco Te-ixeira,)n andar, Ala leste, SetorSul
- Goiás - Fone: (Oxx62}:>201-5354 jac/cge

CEP: 74015-908 -Goiânia

t

ESTADO DE GOIÁS

Oficio nO .1o"''\/2016-CGElGAB
Goiânia, 22 de agosto de 2016.
Ao Exce entissimo Senhor
JOAQU M CLÁUDIO FIGUEIREDO MESQUITA
SECRETRIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
Rua 82 n 400, 7° andar, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Setor Central
NESTA
Assunto: força Tarefa (disponibilização de perfis dos sistemas corporativos)

•

Exmo. Senhor Secretário,
Como já é do conhecimento de V. Exa. por meio do Decreto de 30 de junho de
2016, ins ituíu-se Força Tarefa com o objetivo de dar cumprimento às recomendações exaradas pela
Tribunal

e Contas do Estado por ocasião da aváliação das contas do exercício de 2015, integrado por

servidore da SEFAZ, SEGPLAN, CGE, Casa Civil, SEDUCE e SES.
Nesse sentido, com o objetivo de atender a recomendação nO 22 do Parecer
Prévio dOITribunal do Estado de Golas - Contas Anuais do Governador, exercício 2015, que prevê a
necessidade
administ~tiva
atenção e~

de: "Promover
e financeira

as medidas

nec:essárias

à garantia

da

autonomia

funcional,

da Defensoria Pública do Estado de Goiás", solicita-se sua especial

disponibilizar à Defensoria Pública do Estado de Goiás - DPE-GO, os mesmos perfis de

acesso já ~isponibilizados aos Demais Poderes e Órgãos Autônomos nos Sistemas Corporativos sob a

E

gestão da EGPLAN (SrOFI-Net; SEONet; SEPNel, AFT, RHNet, dentre outros), utilizados pela DPE.
GO, de fo . a a privilegiar sua autonomia administrativa e funciona! preservada constitucionalmente,
Ao ensejo, reafinno-Ihe a certeza do meu apreço e admiração.
Cordialmente,

Con

I

ladori.:'l - ee.ral. Rua 82 n~400 _ Paládo Pedro Ludovko Tei'Xeira,:,o andar, Aja Leste. SetOTSul
CEP: 74015-908 - GoiAnia - Goias - Fon", (Oxx62) 3201.5354 jae/ego

t
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Oficio • j ,10'3'D/2016 -CG E/GAB

A

J..",,;~

AN A dÀRLA

Goiânia, 22 de agosto 2016.

"'h~

ABRÃO COSTA

Secrel.frla de Estado da Fazenda
Av. V ~6ador José Monteiro n" 2233, SetorNegrão de Lima
NEST

•

Assunt

j

Força Tarefa (disponibilização de perfis dos sistemas corporativos)
Exma. Sra, Secretária,
Como já é do conhecimento de V. Exa. por meio do Decreto de 30 de junho de

2016, i Stituiu-se Força Tarefa com o objetivo de dar cumprimento

ás recomendações

exaradas pela

Tribun ) de Contas do Estado por ocasião da avaliação das contas do exercicio de 20]5, integrado por
servido

da SEFAZ, SEGPLAN, CGE, Casa Civil, SEDUCE e SES.
Nesse sentido, com o objetivo de atender a recomendação

Prévio

nO 22 do Parecer

O Tribunal do Estado de Goias - Contas Anuais do Governador, exercício 2015, que prevê a

necessi 'de

de: "Promover

admiDíjirativa

e financeira

as

medidas

da Defensoria

necessárias

à garantia

da

Pública do Estado de Goiás",

autonomia

funcional,

solicita-se sua especial

atenção ~m disponibilizar à Defensoria Pública do Estado de Goiás - DPE-GO, os mesmos perfis de
f
•
acesso á dísponibilizados aos Demais Poderes e Orgãos Autônomos nos Sistemas Corporativos sob a
gestão.

6~~SEFA~

eventualmente

Utili~d~s pela OPE-GO, de fonna a privilegiar sua autonomia

admm,Jrn.t1va e funclOnal preservada const,tuclonalmente.

Cordial mente,

Coordenador da Força Tarefa

ddnb'oladoria

- Geral. Rua 82 nO"OO- Palácio Pedro Ludovico Teixeira. 3" andar. Ala leste,. Setor Sul
aI': 74015-908 - Goi.:"nia - Goiás - fone: {Oxx62} 320]-5354 jac/cge

,i

f

ESTADO DE GOIÁS

Ofício noJ.I\.:;~A/2016-CGElGAB

I

Goiânia, 22 de agosto de 2016.

Ao Excelen 'ssimo Senhor

CLEOMA 'RIZZO ESSELlN FILHO
I .

,

~

DEFENSOIUA PUBLICA DO ESTADO DE GOlAS
Av. Cora C, talioa, n° 55 - Setor Sul

NESTA

Assunto: F

Çll

Tarefa (disponibilízação de perfis do Sistema Corporativo)

Senhor Defensor Público Geral,

lnfonno a V. Exa. que por meio do Decreto de 30 de junho de 2016, instituiu-se
Força Tarefi com o objetivo de dar cumprimento às recomendações exaradas pela Tribunal de Contas do
Estado por

I

ião da avaliação das contas do exercício de 2015, integrado por servidores da SEFAZ,

1

SEGPLAN, CGE, Casa Civil, SEDUCE e SES.

Nesse sentido, considerando a recomendação de n° 22 do Parecer Prévio do
Tribunal de Contas do Estado de Goías - Contas Anuais do Governador, exercício 2015, que prevê a
necessidade

•
,

'de

administralita

"Promover
e financeira

as

medidas

da Defensoria

necessárias
Pública

à garantia
do Estado

da

autonomia

de Goiás",

funcional,

comunicamos

que

solicitamos I)os órgãos competentes (SEGPLAN e SEFAZ) que disponibilizem os mesmos perfis já
I

.

disponibilizados aos Demais Poderes e Orgãos Autônomos, relativamente aoS sistemas corporativos
utilizados

i essa Defensoria Estadual, de modo a preservar a autonomia administrativa
I

constitucion &nente, conforme consta dos oficios 1629/2016 e 163012016-CGElGAB. anexos.

Cordialmente,

AN
AS!
AGO
SubChefe da Contro oria-Geral do Estado
Coordenador da Força Tarefa

Contrdll'ldoria

- Geral, Rua 82 nO 400 - FalAdo Pedro Ludoviro Teixeira, 30 andar Ala Leste, Setor Sul
CEP: 74015-9ll8 - Goiania - Goias - Fone: (0",,62) 3201-5354 jac/ ege
l
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ESTADO DE GOIÁS
Controladoria-Geral do Estado
Gabinete

I

Ofic o n°.j,bl.{lo/2016-CGEfGAB
Goiânia, 1.- C. de agosto de 2016,

A ~Ientissima Senhora
LED ~BORGES DE MOURA
Secretaria da Mulher, do Desenvolvimento Social, da Igualdade Racial, dos Direitos
Humb~ose do Trabalho - Secretaria Cidadã
NEStA
AssJlo: Transparência dos Beneficios Assistenciais,

I

Senhora Secretária,

•

..........••
".
objetivo de dar

A par de meus cordiais cumprimenl~s, 'n:fêrmõ'a Vossa' Excelência, que por

--.,'

I

meio do Decreto de 30 de junho de 2016, institui -se1;;rça Tarifa ~-o

It

I

/,

cump 'menlO às recomendações exaradas pelo Tribunal de G6"ntG'do Estado de Goiás por

I

,li da avai'lação das conlas do"exerelcm 2015\-1
v S'\l1
'~d~
' de
ocasliio
,..mtçgrada por
ores da SecretarJa

I

Estad~lda Fazenda. SEFAZ, Secretaria de Estado ~e,d'éstãO e.-Plan'amento - SEGPLAN,

I I. d E do da Casa C"
"...
'd
t;~ ..•••.••
-, _/
~lpl.Secretana e,LstlIdo de Educação Cultura e Esporte Secretana e sla

1/

li/./

SED1U. E e Secretaria de Estadó da saú~

I

Tribul
prevê

Nesse senti'

S£5::..,/

é{n,em.~sta

de Contas do Estad}'de Go~

o disposto no item 19 do Parecer Prévio do

Conw-::;uais do Governador, exercício 2015, que

rIl Obrigaç~}de~'POni~Ii~~~"':;;

da Transparência os dados sobre os

Imóveis do EJado de GOiá('o's.índices,'nômICOS

I

I

~I

/.

I ,,"'

"

do Estado, o acompanhamento da

receIta em te po real, os.tienef!Closfisc:alse economlcos por tipo de setor e os beneficIos
, 11.. \concedI
\ 'dos diretamentc.
J I
" 50 \"
'd'dconce I o acesso a esta
assIStenCIaIS
ICJtamos que seja
.,

•

I

I

\

II

••

t

•

•••••

••

,.,/
Jj." J. para'COflsulta
'\ '-"", './S{
., d GOJas.
..
.:.ontÍOlllUona
ao Istema dePrOllramasSOClalSe

If

Ná'oportunidade, destacamos que posteriormente as informações acerca dos

." I !)
i

'be'
i assistenCiaIS
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. I propno
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Tra::rE:nsp~a.
, dúvidas ou informações complementares poderão ser obtidas na
I
Eventuais
Superin.endência Central de TransparênciaPública da CGE no telefone 3201-5323,
Ao ensejo, reafirmo-Ihea certeza do meu apreço e admiração,
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~ Subchefe da Co ladoria-Geraldo Estado
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RELAÇÃO DE FUNDOS A SEREM ALTERADOS

~"JNt ~
1
2
6

7
3
5
8
20
22

I

j

I'

li

"

~41
9.489/1984
11.075/1989
13.590/2000
13.591/2000

::l:~.hr.!o

II

"

FOMENTAR
FUNCTEC
FUNMINERAL
FUNPRODUZIR

1T.5'ffilT9'Q:l- FECAD
12.730/1995
14.469/2003
17.834/2012
17.887/2012

FEAS
PROTEGE GOIÁS
FEDRO
Fel
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Carlos

FEDC -Fundo
estadual de def.

4
9
14
18
24
2
10
19

12.207/1993
14.750/2004
16.536/2009
17.480/2011
18.282/2013
LC 20/1996
15.260/2005
17.797/2012

cons.
FUNESP
FUNPES
FUNEBOM
FREAP/PM
FEMA
FUNGESP
FES

3
3
3
3
3
4
4
4

De. Rafael

FUNDO FOMA
TRASNP. E COM A

25
11
13
23

18.672/2014
15.443/2005
16.384/2008

FUNDAF
FUNCAM

4
5
5

Lucas

FUNDO DE FIN.

17.888/2012

BANCO DO POVO
FUNDES

28

5
5

Gilson

FUNDO DE ARTE E

12
17

CORRUPÇÃO

15.633/2006
17.319/2011

CULTURA DE GOIÁS

6

FECCON

6

----

---

jl~
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.
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~

26

18,746/2014

15
16
21

6

FUNDO ESPECIAL DE

27

1

FECOM

-e-

19.071/2015 ESPORTES E LAZER
L.C. n°
27/1999 reg.
Dec.
.5:1'92100'
.FQNDEMETRO17.155/2010 FEHIS

6

Ivo

I

..--"

-7'
7

FUNDO DE

17.297/2011
17.842/2012

TRANSPORTES

7
7

FVLT
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ESTADO DE GOIÁS

Oficio nar.,.. 10<-1. /2016 - CGE/GAB
.

Goiânia, 22 de agosto de 2016.

A Senhor,
LILIANE 'MORAIS DATlST A DE SÁ
SUPERn-iTENOENTE DA ESCOLA DE GOVERNO/SEGPLAN
Rua C-135 c C-149, Qd. 291, Lt. 02, St. Jardim América, CEP: 14215-040
NESTA

•

Senhora Superintendente,
Informo a V. Sa. que por meio do Decreto de 30 de junho de 2016,
instituiu.

força Tarefa com o objetivo de dar cumprimento às recomendações exaradas pela

Tribunal e Contas do Estado por ocasião da avaliação das contas do exercicio de 2015,
integrado ~r servidores da SEFAZ, SEGPLAN, CGE, Casa Civil, SEDUCE e SES.

I.

Nesse sentido que realizamos reunião no último dia 18/ago/20 J 6 na Chefia

de Gabinetl dessa SEGPLAN e comunicamos a necessidade do cumprimento da recomendação
do item 131doParecer Prévio do Tribunal do Estado de Goiás - Contas Anuais do Governador.

•

exercício 2b15, assim redigida: "Promover concurso público e assegurar a permanência de
contabili,\1fnos diversos órgãos e/ou entidades do Estado de Goiás, por meio de ca"eira que
valorize tal profi.uionais, visando garantir o fidedignidade dos registros e demomrlrativos
contábeis e contribuir para uma melhor análise da gffião das contas governamentais,
garantindo ~einamentos e atualizaçi10CLlns/antesaos profISSionais da áre4 contábil, tendo em
vista o novoI'padrooda contabilidade aplicada ao setor público'~

.

Dessa forma, solicitamos a essa Escola de Governo a preparação de um
curso de cacitação

_I

com os profissionais dos órgãos e Entidades do Poder Executivo Estadual

que atuam n~área Contábil.

Contro

ldoria - Geral, Ru.a82 nO 400 - Palãcio Pedro Ludovico Teixeira, 3" andar. Ala Leste..Setor Sul
CEP: 7.wl3.c;K)8 - Goiânia

- Goiá5 - fone; (0)0.:62) 320] -$354 jacj cge

t

ESTADO DE GOIÁS

Para tanto, sugerimos respeitosamente a V. Sa. que agende reunião com os
servidores: Sr. Carlos Roberto Fernandes (62 3269-2354), Gerente da Contabilidade Geral da
SEFAZ e com o Sr. Ricardo Borges de Rezende (62 3328-1148), Gestor de Finanças e Controle
(UEG), especialistas da área contábil, para definição do conteúdo programático do referido
curso, bem como estabelecimento de cronograma para realização de OI (um) treinamento ainda
neste ano e inclusão para o exercício subseqüente na programação regular dessa Escola.
Ao ensejo, reafirmo-lhe a certeza do meu apreço.

Atene iosamente,

•
É A SILV

SubChefe da

Controladoria

GOES

ntroladoria-Geral do ES1ado
enador da Força Tarefa

- Geral, Rua 82 nO;> 400 - Paládo Pedro LudoVKOTeixeira,.3" itndat. Ala leste, Setor Sul
CEP: 74015-908 -Goiânia - Goiás - Fone: 'Dxx(2):!201-5354 jac/cge

I
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t

ESTADO DE GOIÁS

j.Io"''\/2016-CGElGAB

Oficio

Goiânia, 22 de agosto de 2016.
Ao Exc lentíssimo Senhor
JOAQ IM CLÁUDIO FIGUEIREDO MESQUITA

I.

SECREtARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
Rua 82 h. 400, 7° andar, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Setor Central
NESTA!.

Assunl : Força Tarefa (disponibilização de perfis dos sistemas corporativos)
Exmo. Senhor Secretário,

I

Como já é do conhecimento de V. Exa. por meio do Decreto de 30 de junho de
2016, instituiu-se Força Tarefa com o objetivo de dar cumprimento às recomendações exaradas pela
Tribun!l' de Contas do EslJldo por ocasião da avàliação das contas do exercício de 2015, integrado por
servidJbs da SEFAZ, SEGPLAN, CGE, Casa Civil, SEDUCE e SES.
Nesse sentido, com o objetivo de atender a recomendação nO 22 do Parecer
Prévio do Tribunal do Estado de Golas - Contas Anuais do Governador, exercício 2015, que prevê a

I
I

I.
,

I

necessidade de: "Promover

as medidas nec:essárias à garantia

da autonomia

funcional,

admin'istratill8 e financeira da Defensoria Pública do Estado de Goiás", solicita-se sua especial
atençãh em disponibilizar à Defensoria Pública do EslJldo de Goiás - OPE-GO, os mesmos perfis de

acessol já disponibilizados aos Demais Poderes e órgãos Autônomos nos Sistemas Corporativos sob a
gestã0lda SEOPLAN (SIOFI-Net; SEONet; SEPNet, AFT, RHNet, dentre outros), utilizados pela OPE.
00, d fonna a privilegiar sua autonomia administrativa e funcional preservada constitucionalmente.

Ao ensejo, reafirmo-lhe a certeza do meu apreço e admiração.
Cordialmente,

VAGOE

SubChefe da Con adoria-Geral do Estado
Coordenador da Força Tarefa
- Geral, Rua 82 nl' W£I- Palácio Pedro Ludovlco Teixelra,-;'o andar, Aja Leste. Setor Sul

Controladoria

\--,~~

CEP, 7401S-908 - GoiAnia - Co'" -
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ESTADO DE GOIÁS

J .'o'3'012016-CGFJGAB

Oficio n

Goiânia, 22 de agosto 2016.
À Excell:htissima Senhora
ANA CIARLA ABRÃO COSTA

Secretáli; de Estado da Fazenda
~~s~t'ador
José Monteiro n" 2233, Setor Negrão de Lima

•

AssunJ.Força

Tarefa (disponibilização de perfis dos sistemas cOl]Jorativos)
E.ma. Sra. Secretária.
Como já é do conhecimento de V. Exa. por meio do Decreto de 30 de junho de

2016, ristituiu-se Força Tarefa com o objetivo de dar cumprimento ás recomendações

exaradas pela

Tribunli de Contas do Estado por ocasião da avaliação das contas do exercicio de 2015, integrado por
servidJ~

da SEFAZ, SEGPLAN, CGE, Casa Civil, SEDUCE e SES.
!

Nesse sentido. com o objetivo de atender a recomendação nO 22 do Parecer

1

Prévio do Tribunal do Estado de Goias - Contas Anuais do Governador, exercício 2015, que prevê a

I

necess ~ade de: "Promover

I
I.
I
I

admiD $trativa e financeira

as

medidas

da Defensoria

necessárias

à garantia

da

autonomia

funcional,

Pública do Estado de Goiás", solicita-se sua especial

atençã~, em disponibilizar à Defensoria Pública do Estado de Goiás - DPE-GO, os mesmos perfis de
acessai já disponibilizados aos Demais Poderes e Órgãos Autônomos nos Sistemas COl]JOrativos sob a
gestão ?essa SEFAZ eventualmente utilizados pela DPE-GO, de forma a privilegiar sua autonomia
adm;n Strativa e funcional preservada constitucionalmente.

Cordialmente,

,I
\ Subchefe da C
Coordenador da Força Tarefa

II

I

t

ESTADO DE GOIÁS

Oficio nojo

'?lh/2016-CGElGAB
Goiânia, 22 de agosto de 2016.

:.

Ao E><celentíSsimoSenltor
CLEOMARIRIZZO ESSELIN FILHO
DEFENSORiA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
Av. Cora Co Iina, n° 55 - Setor Sul
NESTA

ça Tarefa (disponibilização

Assunto: F

de perfis do Sistema Corporativo)

Senltor Defensor Público Geral,
Informo a V. Exa. que por meio do Decreto de 30 de junho de 2016, instituiu-se
Força Tare~li' om o objetivo de dar cumprimento às recomendações exaradas pela Tribunal de Contas do
Estado por ' asião da avaltação das contas do exercício de 2015, IOtegrado por servIdores da SEFAZ,
SEGPLAN,

GE, Casa Civil, SEDUCE e SES.
Nesse sentido, considerando a recomendação de nO 22 do Parecer Prévio do

,

Tribunal de Contas do Estado de Goias - Contas Anuais do Governador, exercício 2015, que prevê a
necessidade

de

administra~~a
••

"Promover
e financeira

as

medidas

da Defensoria

necessárias
Públiea

à garantia
do Estado

da

autonomia

de Goiás",

funcional,

comunicamos que

solicitamos I;os órgãos competentes (SEGPLAN e SEFAl) que disponibilizem os mesmos perfis já
diSPonibiliJdos

aos Demais Poderes e Orgãos Autônomos, relatIvamente aoS sIstemas corporatIvos

utilizados ~~ essa Defensoria Estadual, de modo a preservar a autonomia administrativa estabelecída
constitucio I~lmente, conforme consta dos oficios 1629/2016 e 1630/20 16-CGElGAB, anexos.

Cordialmente,

A SI AGO
SubChefe da Contro oria-Geral do Estado
Coordenador da Força Tarefa

ESTADO DE GOIÁS
Colitroladoria-Geral do Estado
Gabinete

Oficio

tí°J

,61.{

1../2016 - CGEfGAB
Goiânia,

1,.,c, de agosto de 2016,

•
A Exlentíssima Senhora
LÊOA BORGES DE MOURA
Secrelaria da Mulher, do Desenvolvimento Social, da Igualdade Racial, dos Direitos
Humahos e do Trabalho - Secretaria Cidadã

NES A
Ass

to: Transparência dos Beneficios Assistenciais,
Senhora Secretária,

/

A par de meus cordiais cumprimenlos,)nfõriiiõ' a V6ssa Excelência, que por

/J~'

!.
I

I

-

meio do Decreto de 30 de junho de 2016, instituiu-se'furça Taréfa c~-o

,

J

'-~.,'

objetivo de dar

/'

cum!imento às recomendações exaradas pelo TrjbJnal de Gonta~do Estado de Goiás por
,
IV
"
ocasi O da avaliação das contas do ex~rcício 20 l5~tt~~ad~ por s7~ores da Secretaria de
Esta ó da Fazenda - SEFAZ, Secretana de Éstado de,Gestao e.-PlaneJamento - SEGPLAN,
SecrJtaria de Estado da Casa Civi(secretaria

I

//

SEOICE e Secretaria de Estado da saú,"

,/

Nesse sentidt, (tend~em,
,

de,.EStll~ê'

1/

E~ação

Cultura e Esporte -

SES:,../

~sta o disposto no item

19 do

Parecer Prévio do

Trib nal de Contas do Estad~de Goiá(.. ContaS-:':iuais do Governador, exercício 2015, que
'
- /d e'.~d"ISpOnI
:'\b'I'
\.
/ /t11'1 d a T ransparencla
•.
prevêI a obngaÇ:3o
I l~ar~Por

os da d os so b re os

imóJeis do EJacC de G~iã-Q-S,.ín:iices./c:lDômiCos do Estado, o acompanhamento

t~

da

1 rea I, os.
/Iíe" ne fi:-'
' , e economlcos
.'
recclI em empo
ICIOSfiscals
por t''po de se t or e os bene fi'
ICIOS

It

t'

,
"
\ \ d'd
I
", so I"ICltamos que seja
'd'dconce I o acesso a esta
aSSIs'tenClalSconc~
I os d'Ire amentc

J, "'--]./s(
",./i'-'I'.a
., de G"0135,
",entro
a ena
para'Consu ta ao Istema deP regramas S OClalS

,

I, \(

Ná'op~rtunidade, destacamos que posteriormente as informações acerca dos

\

\be!1ificios assistenciais serão objeto de divulgação em painel próprio no Portal da
. 'l. " ' ~
Trans.parenCla.

'i'...-. ---

.

Eventuais dúvidas ou informações complementares poderão ser obtidas na

Sup rintendência Central de Transparência Pública da CGE no telefone 3201-5323.
Ao ensejo, reafirmo-lhe a certeza do meu apreço e admiração.
At~ciosa

e te,

1":;';--

li '

,

.

1\

aJ\

19JCorgo)

i
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_

)

Subchefe da Co
ladoria-Geral do Estado
Coordenador da Força Tarefa

,~&'t,t\l

~£.~.e~so
\
Canlroladoria-Geral do Estado. Rua 82 nCl 400 - Palácio Pedro lIJdcvico Teixeira. JO andar, Setor Sul.
CEP: 74015-008 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5354 e 3201-5719
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ESTADO DE GOIÁS
CONTROlADORlA-GERAl
00 ESTADO
GABINETE
Memorando

I'

o

J'b

Goiânia, 26 de agosto de 2016.

12016-CGElGAB

Da : Subehe IR de Gabinete
Para: Superi tendência de Gestão, Planejamento e Finanças
Assunto: In entário dos bens móveis e imóveis do Estado (Decreto na 8.728/2016)

•

Senhora Superintendente,

:.

i

Informo a Vossa Senhoria, que por meio do Decreto de 30 de junho de 2016, instituiu-se
Força Tarefa com o objetivo de dar cumprimento ás recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas do
Estado de rbiáS por ocasião da avaliação das contas do exercício 2015, integrada por servidores da
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ, Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento - SEGPLAN,
Secretaria d~' Estado da Casa Civil, Secretaria de Estado de Educação Cultura e Esporte - SEDUCE e
Secretaria d~ Estado da Saúde. SES.

1

Nesse sentido, e tendo em vista o disposto no item 12 do Parecer Prévio do Tribunal de

Contas dostado

de Goiás - Contas anuais do Governador, exercicio 2015, que prevê a "obrigação de

inventariaj

todos

decorrente

. da reavaliação

mensuração

os bens móveis e imóveis do Estado,
inadequada,

além de efetuar

e promover
a escrituração

os ajustes

dos valores

dos procedimentos

de ativos de acordo com as regras do Manual de Contabilidade

de

Aplicada ao Setor

Público", ~inunico a edição do Decreto na 8.728/2016, que disciplina a realização de inventário dos bens

'.

móveis e iJóveis integrantes do patrimônio público e a respectiva avaliação, no âmbito da Administração
Direta e InJi~ta do Poder Executivo.

inventário

1

Assim sendo, solicita-se a Vossa Senhoria que adote providências para efetivação do

b âmbito desta Pasta nos prazos já fixados no referido Decreto, bem como disponibilizar ao

final as infJrmações ao setor de contabilidade da SEFAZ.
Lembramos que eventuais dúvidas ou informações complementares poderão ser obtidas

1

dire1ament. na Superintendência de Patrimônio da SEGPLAN ou no Setor de Contabilidade da SEFAZ.
Atenciosamente,

. ladoria - Geral, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira. 3~andar, Ala Leste,.Setor Sul
CEP, 74013-908 - Goiânia - Goiâs - Fone: (Oxx62) 3201-5354 - jac! ege

t

ESTADO DE GOIÁS

Ofício Circ lar n°

3

/

.J

/2016 - CGE/GAB
Goiânia, 24 de agosto de 2016

Ao Excelen
JAYME E
AGÊNCIA
Av. Gov . .J
NESTA

Íssimo Senhor
VARDO RINCON
bOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS
sé Ludovico de Almeida, nO20, Conjunto Caiçara, Goiânia - GO
I

Assunto: In 'entário dos bens móveis e imóveis do Estado (Decreto 8.728/20 16)

Senhor Presidente,

A par de meus cordiais cumprimentos,

informo a Vossa Excelência. que por

meio do D ereto de 30 de junho de 2016, instituiu-se Força Tarefa com o objetivo de dar
cumprimen o às recomendações

exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás por

ocasião da bvaliação das contas do exercício 20]5, integrada por servidores da Secretaria de
Estado da fllzenda - SEFAZ, Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento
Secretaria

I.

d~Estado

- SEGPLAN,

da Casa Civil, Secretaria de Estado de Educação Cultura e Esporte -

SEDUCE e Secretaria de Estado da Saúde - SES.
Nesse sentido, e tendo em vista o disposto no item 12 do Parecer Prévio do

I

Tribunal d Contas do Estado de Goiás - Contas anuais do Governador, exerCÍcio 2015, que
prevê a "ObijrigaçãO de inventariar
os ajustes

dos valores

decorrentes

escritu raç ~ dos procedimentos
Manual

dJ Contabilidade

8.728/201

d que disciplina

do patrimôiio

todos os bens móveis e imóveis do Estado, c promover
da reavaliação

de mensuração

Aplicada

inadequada,

além de efetuar

a

de ativos de acordo com as regras do

ao Setor Público",

comunico a edição do Decreto n"

a realização de inventário dos bens mÓveis e imóveis integrantes

público e a respectiva avaliação, no âmbito da Administração Direta e Indireta

do Poder E ecutivo.
Assim sendo. solicita-se a Vossa Excelência
efetivação
como disp

que adote providências

para

o inventário no âmbito dessa Pasta nos prazos já fixados no referido Decreto. bem
'~~~nal
~"
em
r

"'\"'"

as 'informações ao setor de contabilidade da SEFAZ.
.i,

. raJ do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul /"
tor Sul
- la'dCl d'e Gestão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 7° anda

CEP: 74015.908 - Goiânia - Goiás - Fone (Oxx62) 3201.5354 e 3201.5719 iaelege

ESTADO DE GOIÁS

Lembramos que eventuais dúvidas ou informações complementares

poderão

ser obtidas diretamente na Superintendência de Patrimônio da SEGl'LAN ou no Setor de
Contabilidade da SEF AZ.
Ao ensejo, reafirmo-lhe a certeza do meu apreço e admiração.

Atenciosamente,

~~~QfIDitl)~VA~ES
Subchefe d~roladoria-Geral

~
do Estado

Coordenador da Força Tarefa

•
•

Controladona-Geral
do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul.
Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 7° andar. Setor Sul
CEP: 74015.908 - Goiânia - Goias - Fone: (Oxx62) 3201.5354 e 3201.5719 iaelege

t

ESTADO DE GOIÁS

Oficio Circu ar na

"3 ~

/2016 - CGE/GAB
Goiânia, 24 de agosto de 2016

Ao Excelent ssimo Senhor
EDV ALDO CARDOSO DE PAULA
CENTRAL DE ABASTECIMENTO DE GOIÁS
BR-]53. Kl 05, SAÍDA P/ ANÁPOLIS - Goiânia - GO
NESTA

•
I

Assunto: Iméntário dos bens móveis e imóveis do Estado (Decreto 8.728/2016)

Senhor Presidente,

A par de meus cordiais cumprimentos,

informo a Vossa Excelência, que por

meio do O ereto de 30 de junho de 2016, instituiu-se Força Tarefa com o objetivo de dar
cumprimen~

às recomendações

exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás por

ocasião da l~'a1iaçãO das contas do exercício 2015, integrada por servidores da Secretaria de
Estado da ~azenda - SEFAZ, Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento

- SEGPLAN,

Secretaria de Estado da Casa C1Vtl, Secretana de Estado de Educação Cultura e Esporte SEDUCE e Secretaria de Estado da Saúde - SES.
Nesse sentido, e tendo em vista o disposto no item 12 do Parecer Prévio do
Tribunal de Contas do Estado de Goiás - Contas anuais do Governador, exerCÍcio 2015. que
prevê a "obrigação
os ajustes

dos valores

escrituração
Manual

de inventariar

decorrentes

dos procedimentos

d

Contabilidade

8.728/2016

todos os bens móveis e imóveis do Estado, e promover
da reavaliação

de mensuração

Aplicada

inadequada,

além de efetuar

a

de ativos de acordo com as regras do

ao Setor Público",

comunico a edição do Decreto nO

que disciplina a realização de inventário dos bens móveis e imóveis integrantes

do palrimõ ia público e a respectiva avaliação, no âmbito da Administraçào Direta e Indireta
do Poder E ecutivo.
Assim sendo. solicita-se
efetivaçào

a Vossa Excelência

que adote providências

para

o inventário no âmbito dessa Pasta nos prazos já fixados no referido Decreto. bem

como disp nibilizar ao final as informações ao setor de contabilidade da SEF AZ.
o

\~

()
.i~4oo,í~'
.,..,.

nâ=GeraJ do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 30 andar, Setor Sul.
Estade-tfeGeslão
e Planejamento, Rua 82 n° 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 7° and .
•••.••'",êEP:' 74015.908 - Goiania - Goias - Fone: (Oxx62) 3201-5354 e 3201-5719 jaclc~
~J;".=clad'

t

'a-

ç

r Sul

t

ESTADO DE GOIÁS
J .~•. ';.'I'
,

',."

'v'

• '

Lembramos que eventuais dúvidas ou informações complementares
ser obtidas diretamente na Superintendência

poderão

de Patrimônio da SEGPLAN ou no Setor de

Contabilidade da SEFAZ.
Ao ensejo. reafirmo-lhe a certeza do meu apreço e admiração.

Atenciosamente,

Subchefe da

ç"

troJadoria-Geral do Estado

•

Coordenador da Força Tarefa

•

Controladoria-Geral
do Estado, Rua 82 n(l 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul.
Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 7° andar. Setor Sul
CEP: 74015-908

- Goiânia - Goias - Fone: (Oxx62) 3201-5354 e 3201-5719 jaclcge

I
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ESTADO DE GOIÁS

Ofício Circu ar n°

3

---:J

/2016 - CGE/GAB
Goiânia, 24 de agosto de 2016.

Ao Excelen $simo Senhor
HUMBER b TANNUS JÚNIOR
AGENCIA 'RASIL CENTRAL
Rua Se-OI, • 299, Parque Santa Cruz, Goiânia - GO
NESTA

•

Assunto: In 'cntário dos bens móveis e imóveis do Estado (Decreto 8.728/2016)

I

Senhor Presidente,

A par de meus cordiais cumprimentos,

informo a Vossa Excelência, que por

meio do D ereto de 30 de junho de 2016, instituiu-se Força Tarefa com o objetivo de dar

J às recomendações

cumprimen

exaradas pejo Tribunal de Contas do Estado de Goiás por

ocasião da (,aliação das contas do exercício 2015. integrada por servidores da Secretaria de

I

I.

Estado da

azenda - SEFAZ, Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento - SEGPLAN,

Secretaria

k

SEDUCE

Secretaria de Estado da Saúde - SES.

I

1

I

.

Estado da Casa Civil, Secretaria de Estado de Educação Cultura e Esporte -

1

Nesse sentido, e tendo em vista o disposto no item 12 do Parecer Prévio do

Tribunal dllContas

do Estado de Goiás - Contas anuais do Governador, exercício 2015, que

prevê a "01.rigaçãO de inventariar
os ajuste. IdoS valores
escrituraç

I
I

Manual

I
I

IContabilidade

8.728/201

da reavaliação

de mensuração

Aplicada

inadequada,

além de efetuar

a

de ativos de acordo com as regras do

ao Setor Público", comunico a edição do Decreto nO

que disciplina a realização de inventário dos bens móveis e imóveis integrantes

do patrim nio público e a respectiva avaliação, no âmbito da Administração Direta e Indireta

I

do Poder

tecutivo.
Assim sendo, solicita-se

a Vossa Excelência

que adote providências

para

efetivação (lo inventário no âmbito dessa Pasta nos prazos já fixados no referido Decreto. bem

I

Jnibilizar ao final as informações ao setor de contabilidade da SEF AZ.
I

,.ffi.-.

I

i

!
I

decorrentes

o dos procedimentos

d

todos os bens móveis e imóveis do Estado, e promover

Secre

~..

tIOIa5

.'~

on Í'8iad iaral do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira. 3°and~,.$elor Sul.
.ri
-vQ.~ Gestão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro LUdOV.iCO~TeiX~ira:76.an~.
Setor Sul

.

,,,~,'\"'\?CEP: 74015-908 - Goiania - Goias - Fone: (Oxx62) 3201-5354 e 3201-5719;1a

.~,

~

e

,

t

I

ESTADO DE GOIÁS

j')';'
""'l':!•.... '~
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Lembramos que eventuais dúvidas ou infomlações complementares
ser obtidas diretamente

na Superintendência

poderão

de Patrimônio da SEGPLAN ou no Setor de

Contabilidade da SEFAZ.
Ao ensejo, reafirmo-lhe a ce11eza do meu apreço e admiração.

Atenciosamente,

YA~~~Sv----,
Subchefe da c<:ntroladoria-Geral do Estado
Coordenador da Força Tarefa

•

•

Controlado na-Geral do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul.
Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 7° andar. Setor Sul
CEP: 74015-908

- Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5354 e 3201-5719 jaclcge

ESTADO DE GOIÁS
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Ofício Circula n°

3 ~

12016 - CGE/GAB
Goiânia, 24 de agosto de 2016

Ao Excelentís
LEONARD
SECRETARIA
Rua SC-I, n°
NESTA

imo Senhor
MOURA VILELA
DE ESTADO DE SAÚDE
99, Parque Santa Cruz - Goiânia - GO

Assunto: Inv

tário dos bens móveis e imóveis do Estado (Decreto 8.728/2016)

Senhor Secretário,

A par de meus cordiais cumprimentos,

informo a Vossa Excelência, que por

meio do Dec eto de 30 de junho de 2016, instituiu-se Força Tarefa com o objetivo de dar
cumprimento

às recomendações

exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás por

ocasião da a 'laJiação das contas do exercício 2015, integrada por servidores da Secretaria de
Estado da Faknda

- SEFAZ, Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento

- SEGPLAN,

Secretaria dei ~stado da Casa Civil, Secretaria de Estado de Educação Cultura e Esporte SEDUCE e Sbcretaria de Estado da Saúde - SES.

I.
I

-I

Nesse sentido, e tendo em vista o disposto no item 12 do Parecer Prévio do

Tribunal de tontas

do Estado de Goiás - Contas anuais do Governador, exercício 2015, que

prevê a "obrigação

de inventariar

os ajustes

Jós valores

decorrentes

escrituraçã)

dos procedimentos

Manual

ontabilidade

de

8.728/2016,

todos os bens móveis e imóveis do Estado, e promover
da reavaliação

de mensuração

Aplicada

inadequada,

além de efetuar

a

de ativos de acordo com as regras do

ao Setor Público", comunico a edição do Decreto nO

ue disciplina a realização de inventário dos bens móveis e imóveis integrantes

do patrimôni

público e a respectiva avaliação, no âmbito da Administração Direta e Indireta

do Poder Ex éutivo.
Assim sendo, sol.icita-se a Vossa Excelência

que adote providências

para

efetivação d inventário no âmbito dessa Pasta nos prazos já fixados no referido Decreto, bem
como dispon bilizar ~final

as informações ao setor de contabilidade da SEF AZ.

:~ /.0ç J.1~~"'~

~~«I~~~
tr

\.:.

I .

a}:Q:f Estado

Rua 82

nO 400

- Palacio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul.

i"/

st:@o'JdtG~stão e Planeiamento, Rua 62 n' 400 - Palãcio Pedro Ludovico TeiX.~i~~:: a~Sltl~
.,:J""CEP: 74015-906 - Goiânia - Goiâs - Fone: (0,,62) 3201-5354 e 3201-5719

EST ADO DE GOIÁS
/

Lembramos que eventuais dúvidas ou informações complementares
ser obtidas diretamente na Superintendência

poderão

de Patrimônio da SEGPLAN ou no Setor de

Contabilidade da SEFAZ.
Ao ensejo, reafimlo-lhe a certeza do meu apreço e admiração.

Atenciosamente.

~Á\NDRf:-Y~ES
Subchefe da_~ltroladoria-Geral

~
do Estado

Coordenador da Força Tarefa

•
•

Controladoria-Geral
do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul.
Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - Palâdo Pedro Ludovico Teixeira. 7° andar. Setor Sul
CEP: 74015-908 - Goíanía - Goías - Fone (Oxx62) 3201-5354 e 3201-5719 jaclcge
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ESTADO DE GOIÁS

Ofício Circu ar n°

35

/2016 - CGE/GAB
Goiânia, 24 de agosto de 2016

Ao Excelentíssimo Senhor
ARTHUR
DUARDO ALVES DE TOLEDO
AGÊNCIA 'o[ANA DE DEFESA AGROPECUÁRIA
Av. Circula ,no 466 - Setor Pedro Ludovico, Goiânia - GO
NESTA

•

Assunto: In 'entário dos bens móveis e imóveis do Estado (Decreto 8.728/2016)

Senhor Presidente,

A par de meus cordiais cumprimentos,

informo a Vossa Excelência, que por

meio do D creto de 30 de junho de 2016, instituiu-se Força Tarefa com o objetivo de dar
cumprimen

O

ás recomendações

exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás por

ocasião da valiação das contas do exercício 2015, integrada por servidores da Secretaria de
Estado da

azenda - SEFAZ, Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento - SEGPLAN,

Secretaria

e Estado da Casa Civil, Secretaria de Estado de Educação Cultura e Espone -

SEDUCE e Secretaria de Estado da Saúde - SES.

•

1

Nesse sentido, e tendo em vista o disposto no item 12 do Parecer Prévio do

Tribunal d Contas do Estado de Goiás - Contas anuais do Governador, exercício 2015, que
prevê a "otrigaçãO
os ajustei

,dOS valores

escrituraçlio
Manual

de inventariar

decorrentes

dos procedimentos

db Contabilidade

8.728/20IJ.

todos os bens móveis e imóveis do Estado, e promover
da reavaliação

de mensuração

Aplicada

inadequada,

além de efetuar

de ativos de acordo

ao Setor Público",

a

com as regras do

comunico a edíção do Decreto nO

que disciplina a rcalização de inventário dos bens móveis e imóveis integrantes

do patrim 'nio público e a respectiva avaliação, no âmbito da Administração Direta e Indireta
do Poder

xccutivo.
Assim sendo, solicita-se

a Vossa Excelência

que adote providências

para

efetivação ~lo inventário no âmbito dessa Pasta nos prazos já fixados no referido Decreto, bem
~

como dis

~

'elI"'~

.~~

~
~... .

'W' -,
.

.

nibilizar ao tinal as informações ao setor de contabilidade da SEFAZ.
- 1""---:
-~!ô

itt

ontroladoria ...8éi"al do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul:
Secre âria e-:?$fãdír'â.EF'Gestão e Planejamento, Rua 82 na400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira,
andâf, Selor Sul
_ . ,.; ,W "'CEP' 74015-908 - Goiânia - Goiâs - Fone: (Oxx62)3201-5354 e 3201-5719' r;gé

•••
~~\,~.Jç..
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~
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ESTADO DE GOIÁS

Lembramos que eventuais dúvidas ou informações complementares
ser obtidas diretamente

na Superintendência

poderão

de Patrimônio da SEGPLAN ou no Setor de

Contabilidade da SEFAZ.
Ao ensejo, reafirmo-lhe a certeza do meu apreço e admiração.

Atenciosamente,

,~

/Ç~f3RÉfu\SR~S-

/:

Subchefe da Controladoria-Geral

~

•

do Estado

Coordenador da Força Tarefa

•

Controladoria-Geral

do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira. 3° andar, Setor Sul.

Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro ludovico Teixeira. 7° andar. Setor Sul
CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiâs - Fone: (Oxx62) 3201-5354 e 3201-5719 jaclcge

t
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ESTADO DE GOIÁS

Oficio Circ lar n°

./

3.J

12016 - CGEIGAB
Goiânia, 24 de agosto de 2016

Ao Excelen fssimo Senhor

FRANClS~O TAVEIRA NETO
INSTITUT

' DE ASSISTÊNCIA

I

DOS SERVIDORES

PÚBLICOS

DO ESTADO

DE

GOIÁS
Av. I" Radih'l esq. CI Areião - Qd. F. Lt. Área, n° 3-A, Setor Pedro Ludovico, Goiânia - GO
NESTA

•

Assunto: Il1!\entário dos bens móveis e imóveis do Estado (Decreto 8.728/2016)

I

Senhor Presidente,

A par de meus cordiais cumprimentos,

informo a Vossa Excelência. que por

meio do Decreto de 30 de junho de 2016, instituiu-se Força Tarefa com o objetivo de dar
cumprime t~ ás recomendações

exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás por

ocasião da lvaliação das contas do exercício 2015, integrada por servidores da Secretaria de
Estado da ~azenda
- SEFAZ. . Secretaria de Estado de Gestão e PlanejOamento - SEGPLAN. .
I

,

Secretaria de Estado da Casa CiviL. Secretaria de Estado de Educação Cultura e Esporte -

•
I

SEDUCE

I

Secretaria de Estado da Saúde - SES .

I

Nesse sentido, e tendo em vista o disposto no item 12 do Parecer Prévio do

Tribunal d Contas do Estado de Goiás - Contas anuais do Governador. exercício 2015. que
prevê a "O~rigaçãO de inventariar
os ajustetJ dos valores
escrituração
Manual

JJ

decorrentes

dos procedimentos
Contabilidade

todos os bens móveis e imóveis do 'Estado, e pro~over
da reavaliação

de mensuração

Aplicada

inadequada,

além de efetuar

a

de ativos de acordo com as regras do

ao Setor Público", comunico a edição do Decreto nO

8.728/201 ~ que disciplina a realização de inventário dos bens móveis e imóveis integrantes
do patrim tio público e a respectiva avaliação, no âmbito da Administração Direta e Indireta
do Poder

efetivaçã

I

I

.

1(eculivo.
Assim sendo, solicita-se a Vossa Excelência

que adote providências

do inventário no âmbito dessa Pasta nos prazos já fixados no referido Decreto, bem

como dis Ãn~iIizar ao final as informações ao ~etor de contabilidade da SEFAZ.

"'e""b\
",
vv em:
•• ,
,.....,
~.

~I

6~8

para

f~
do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, S
do de Gestão e Planejamento, Rua 82 n° 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira,
an
P: 74015.908 - Goiânia - Goiâs - Fone: (Oxx62) 3201.5354 e 3201.57

roladôlia-Geral
e
"

p'

t

,i
I

,i

,
11 .. .., "r",

-'i ',.:' ",

ESTADO DE GOIÁS

,/

,

I

Lembramos que eventuais dúvidas ou informações complementares
ser obtidas diretamente na Superintendência

poderão

de Patrimônio da SEGPLAN ou no Setor de

Contabilidade da SEF AZ.
Ao ensejo, reafim10-lhe a certeza do meu apreço e admiração.

Atenciosamente,

S
Subchefe da

ontroladoria-Geral do Estado

Coordenador da Força Tarefa

•
•

Controladoria-Geral
do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul.
Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 7° andar. Setor Sul
eEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5354 e 3201-5719 iaelege

t

ESTADO DE GOIÁS

3S

Ofício Circ lar na

/2016 - CGE/GAB
Goiânia, 24 de agosto de 2016

À Excelenti sima Senhora
MARLEN
'ALVES DE CARVALHO E VIEIRA
GOIÁS PR VIDÊNC1A
Av. 1" Radi I~nO586, 5° Andar, Setor Pedro Ludovico, Goiânia - GO

I

NESTA

I

•

Assunto: In lntário dos bens móveis e imóveis do Estado (Decreto 8.728/2016)

,

Senhora Presidente,

A par de meus cordiais cumprimentos,

informo a Vossa Excelência, que por

.

meio do D OTetode 30 de junho de 2016, instituiu-se Força Taretà com o objetivo
de dar
.
cumpriment J às recomendações

exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás por

ocasião da ~aliação das contas do exercício 2015, integrada por servidores da Secretaria de
Estado da ~benda

- SEFAZ, Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento - SEGPLAN,

Secretaria df: Estado da Casa Civil, Secretaria de Estado de Educação Cultura e Esporte ~

•

I

SEDUCE e Secretaria de Estado da Saúde - SES.
Nesse sentido. e tendo em vista o disposto no item 12 do Parecer Prévio do

Tribunal de Contas do Estado de Goiás - Contas anuais do Governador, exerCÍcio 2015, que
J
prevê a "ob 19ação de inventariar todos os bens móveis e imóveis do Estado, e promover
l
os ajustes /los valores decorrentes
da reavaliação inadequada,
além de efetuar a

Idos

escrituraçã

I

procedimentos

Manua.1 de Contabilidade

de mensuração

Aplicada

de ativos de acordo com as regras do

ao Setor Público", comunico a edição do Decreto nO

8.728/2016, !ue disciplina a realização de inventário dos bens móveis e imóveis integrantes
do patrimônib público e a respectiva avaliação, no ámbito da Administração Direta e Indireta
do Poder E. Jcutivo.

.

j. Assin~ sendO:

solicita-se

a Vossa Excelên~ia que adote providências

efetIvação da lllventano no amblto dessa Pasta nos prazos

Jil

fixados no refendo Decreto, bem

como diSPoMbilizar ao final as informações ao setor de contabilidade da SEF AZ.

,O

'i.

ll~

_:.;1
, ,a~.:"j\
ral do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar. Setor
,.~\Gestão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro LudoVICO Teixeira, 7° a
.vir.l1t{P: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5354 e 3201.5719 jacJcge

t;Joladoria-

~1~-

ret~

para

.

•,
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,

ESTADO DE GOIÁS

.

'\ >-.

',':;~.. ~

.

,/

,~.

1. :';:::,

.

/"

Lembramos que eventuais dúvidas ou informações complementares
ser obtidas diretamente na Superintendência

poderão

de Patrimônio da SEGPLAN ou no Setor de

Contabilidade da SEF AL
Ao ensejo, reafirmo-lhe a certeza do meu apreço e admiração.

Atenciosamente,

J~
Subchefe da Con roladoria-Geral

do Estado

Coordenador da Força Tarefa

•

•

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovica Teixeira, 3° andar, Setor Sul.
Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 7° andar, Setor Sul
CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5354 e 3201-5719

jaclege

t

ESTADO DE GOIÁS

Ofício Circu r n°

3 -:; /2016

- CGE/GAB
Goiânia, 24 de agosto de 2016

Ao Excelent ssimo Senhor
ABREU CORDEIRO
ISANULFO
GABINETE DE GESTÃO DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS
Prata - Praça Tamandaré c/ Rua 5, n° 833, 6° andar - Goiânia - GO
Ed. Palácio
NESTA

DE

e

•
I

Assunto: Im entário dos bens móveis e imóveis do Estado (Decreto 8.728/2016)

Senhor Secretário,

A par de meus cordiais cumprimentos, informo a Vossa Excelência, que por
meio do D ,reto de 30 de junho de 2016, instituiu-se Força Tarefa com o objetivo de dar
I

cumpriment

I às recomendações

exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás por

ocasião da ,Lliação das contas do exercício 2015, integrada por servidores da Secretaria de
Estado da IJzenda - SEF AZ, Secretaria de Estado de Gestão e Planej amento - SEG PLAN,

•
,

Secretaria de] Estado da Casa Civil, Secretaria de Estado de Educação Cultura e Esporte I
SEDUCE e ecretaria de Estado da Saúde - SES.

I Nesse sentido,

e tendo em vista o disposto no item 12 do Parecer Prévio do

Tribunal de tontas do Estado de Goiás - Contas anuais do Governador, exercício 2015, que
I
prevê a "ob igação de inventariar todos os bens móveis e imóveis do Estado, e promover
os ajustes

I

dos valores

decorrentes

da reavaliação

inadequada,

além de efetuar

a

1 dos procedimentos de mensuração de ativos de acordo com as regras do
I
de Contabilidade Aplicada ao Setor Público", comunico a edição do Decreto nO

escrituraçã
Manual

8.728/2016. ~ue disciplina a realização de inventário dos bens móveis e imóveis integrantes
I

do patrimôI io público e a respectiva avaliação, no âmbito da Administração Direta e Indireta
do Poder E. !cutivo.

efetivação
como :iS~O

1

Assim sendo, solicita-se a Vossa Excelência

que adote providências

para

t~~

inventário no âmbito dessa Pasta nos prazos já fixados no referido Decreto. bem
\final as informações ao setor de contabilidade da SE FAZ.

;'\I I'(IO~'"

.
eral do Estado, Rua 82 nO 400 - Palâcio Pedro Ludovico Teixeira, 3°andar, ~Sul.

andar. Selor Sul
~~
Gestão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - Palaclo Pedro LudoVICO Telxelr
~'ô"{,\c'lJ.CEP74015.908 _ GOiânia - GOlas - Fone (Oxx62) 3201-5354 e 3201-571
elege

t

,i

ESTADO DE GOIÁS

Lembramos que eventuais dúvidas ou informações complementares
ser obtidas diretamente na Superintendência

poderão

de Patrimônio da SEGPLAN ou no Setor de

Contabilidade da SEF AZ.
Ao ensejo, reafirmo-lhe a certeza do meu apreço e admiração.

Atenciosamente,

pQ~~~
Subchefe da ~roladoria-Geral

•

do Estado

Coordenador da Força Tarefa

•

Controladoria-Geral
do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul.
Secretaria de Estado de Gesti30 e Planejamento, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 7° andar, Setor Sul
CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiâs - Fone: (Oxx62) 3201-5354 e 3201.5719

jaelege

t

ESTADO DE GOIÁS

Ofício Circu ar n°

3 <;;

/2016 - CGE/GAB
Goiânia, 24 de agosto de 2016

Ao Excelentí
MANOEL
DEPART A
Av. Atílio C
NESTA

simo Senhor
. VIER FERREIRA FILHO
ENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE GOIÁS
riea Lima, Cidade Jardim, Goiânia - GO

DRlA: 29/08/:2016

NUMERO DO PROCESSO~ 201600025150340
Assunto: Inv ntário dos bens móveis e imó, NO~'E: CONTF<OLADORIA GERAL DO ESTADO

•
•

ASSUNTO: SOLICITACAO
DESTINO: DETRAN - GESG
DOe: OF[CIO 35í2016
Senhor Presidente,

WWW.DETRAN.GO.GOV.8R

DAS 8:00 AS 17:00 HORAS

A par de meus cordiais cumprimentos, informo a Vossa Excelência, que por
meio do Dec cito de 30 de junho de 2016, instituiu-se Força Tarefa com o objetivo de dar
cumprimento

às recomendações

exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás por

ocasiâo da avfliação das contas do exercício 2015, integrada por servidores da Secretaria de
Estado da Fa énda - SEFAZ, Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento

- SEGPLAN,

Secretaria de ~stado da Casa Civil, Secretaria de Estado de Educação Cultura e Esporte SEDUCE e S eretaria de Estado da Saúde - SES.

•

Nesse sentido, e tendo em vista o disposto no item 12 do Parecer Prévio do

I

Tribunal de C, ntas do Estado de Goiás - Contas anuais do Governador, exercício 2015, que
prevê a "obri .ação de inventariar
os ajustes
escrituração
Manual

s

d

valores

decorrentes

dtiJs procedimentos

de C iItabilidade
;

todos os bens móveis e imóveis do Estado, e promover
da reavaliação

de mensuração

Aplicada

inadequada,

além de efetuar

a

de ativos de acordo com as regras do

ao Setor Público", comunico a edição do Decreto n°

8.728/2016, q e disciplina a realização de inventário dos bens móveis e imóveis integrantes
do patrimônio

úblico e a respectiva avaliação, no âmbito da Administração Direta e Indireta

do Poder ExecUltivo.
~ssim

sendo, solicita-se

a Vossa Excelência

que adote providências

para

efetivação do i~ventário no âmbito dessa Pasta nos prazos já fixados no referido Decreto, bem
como disponib I~nal
Di

I

a((\'.

as informações ao setor de contabilidade da SEF AZ.

"Ia!'

-'
••.•
,.

~
ContT
Secre
'. ~
IflS\\:J0
~,,:.

",10"'0"- ..
?

~.e)-al do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Su~
de Gestão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teix.eira, 7° anda

am-'à~

CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone (0,,62) 3201-5354 e 3201-5719 laelege

t

J
,

•

ESTADO DE GOIÁS

'. _~

• J

Lembramos que eventuais dúvidas ou informações complementares
ser obtidas diretamente

na Superintendência

poderão

de Patrimõnio da SEGPLAN ou no Setor de

Contabilidade da SEFAZ.
Ao ensejo. reafimlo-1he a certeza do meu apreço e admiração.

Atenciosamente,

,~

a 0-r,.Á,c

~. V A -efoE'S

V\o:A:I'l1'JR:É-g,K'SIL

Subchefe da ~troladoria-Geral

1_ "

V

do Estado

l

Coordenador da Força Tarefa

•

•

Controladoria-Geral
do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul.
Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 7° andar, Selo r Sul
CEP: 74015.908

- Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201.5354

e 3201.5719

[aelege

f
, ESTADO DE GOIÁS

Ofício Circul rnO

3

..J

/2016-CGE/GAB
Goiânia, 24 de agosto de 2016

Ao Excelentí simo Senhor

JOSÉ ELIT

f

\

N DE FIGUERÊDO JÚNIOR

DE ESTADO DE SEGURANÇA,PÚBLlCA
SECRETAR
PENITENCl RIA
Av. Anhàngu ra, n° 7364, Setor Aeroviário - Goiânia - GO
NESTA

•

E ADMINSTRAÇÀO

Assunto: Inv6Iltário dos bens móveis e imóveis do Estado (Decreto 8.728/2016)

Senhor Secretário,

A par de meus cordiais cumprimentos, informo a Vossa Excelência, que por
meio do Dec eto de 30 de junho de 2016, instituiu-se Força Tarefa com o objetivo de dar
cumprimento

as recomendações

exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás por

ocasião da a\ }iação das contas do exercício 2015, integrada por servidores da Secretaria de
Estado da Fa enda - SEFAZ, Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento

- SEGPLAN,

Secretaria de Estado da Casa Civil, Secretaria de Estado de Educação Cultura e Esporte SEDUCE e S cretaria de Estado da Saúde - SES.
•

Nesse sentido, e tendo em vista o disposto no item 12 do Parecer Prévio do
Tribunal de

antas
do Estado de Goiás - Contas anuais do Governador, exercícío 2015, que
,
,

prevê a "obriação
os ajustes

de inventariar

dos valores

decorrentes

escrituração

dos procedimentos

Manual

ontabilidade

de

todos os bens móveis e imóveis do Estado, c promover
da reavaliação

de mensuração

Aplicada

inadequada,

além de efetuar

a

de ativos de acordo com as regras do

ao Setor Público", comunico a edição do Decreto nO

8.728/2016,

ue disciplina a realização de inventário dos bens móveis e imóveis integrantes

do patrimôni

público e a respectiva avaliação, no âmbito da Administração Direta e Indireta

do Poder Exe utivo.
Assim senllo, solicita-se a Vossa Excelência
efetivação do inventário~o
como

isPOlll

, .'I

que adote providências

âmbito dessa Pasta nos prazos já fixados no referido Decreto. bem

,/fmal as infornlações ao setor de contabilidade da SEF AZ.
I

(,

para

.'

t

.

ESTADO DE GOIÁS

\

Lembramos que eventuais dúvidas ou informações complementares
ser obtidas diretamente na Superintendência

poderão

de Patrimônio da SEGPLAN ou no Setor de

Contabilidade da SEF AZ.
Ao ensejo, reafirmo-lhe a certeza do meu apreço e admiração.

Atenciosamente,

é/f2

.

~~A.~Ã6ÕÉS
Subchefe da Controladoria-Geral

•

~

do Estado

Coordenador da Força Tarefa

•

Controladoria-Geral
do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul.
Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, Rua 82 n°400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 7° andar. Setor Sul
CEP: 74015-908

- Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201.5354

e 3201-5719

jac/cge

t

ESTADO DE GOIÁS

/'

Oficio Circu ar n°

3 )

/2016 - CGE/GAB
Goiânia, 24 de agosto de 2016

Ao Excelent
ÁL VARO
DELEGACI
Av. Anhang
NESTA

•

ssimo Senhor
ÁSSIO DOS SANTOS
'GERAL DA POLÍCIA CIVIL
.era. nO7364, Setor Aeroviário - Goiânia - GO

I

Assunto: Imintário

dos bens móveis e imóveis do Estado (Decreto 8.728/2016)

I
Senhor Delegado-Geral,

A par de meus cordiais cumprimentos, informo a Vossa Excelência, que por
meio do De reto de 30 de junho de 2016, instituiu-se Força Tarefa com o objetivo de dar
cumpriment

,Iàs recomendações

exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás por

ocasião da a ,laliação das contas do exercício 2015, integrada por servidores da Secretaria de
Estado da F lenda - SEFAZ, Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento

- SEGPLAN.

Secretaria d IEstado da Casa Civil, Secretaria de Estado de Educação Cultura e Esporte SEDUCE e , ecretaria de Estado da Saúde - SES.

•

II Nesse sentido,

e tendo em vista o disposto no item 12 do Parecer Prévio do

Tribunal de 80ntas do Estado de Goiás - Contas anuais do Governador, exercício 2015, que

1.1 - d e inventariar
.
.
preve- a ..,o b ~Iraçao
os ajustes
escrituraçã
Manual

~'os valores

decorrentes

'dos procedimentos

I

de Contabilidade

..... e ImovelS d o E sta d o, e promover
to d os os b ens moveIs
da reavaliação

de mensuração

Aplicada

inadequada,

além de efetuar

a

de ativos de acordo com as regras do

ao Setor Público", comunico a edição do Decreto n°

8.728/2016, Jue disciplina a realização de inventário dos bens móveis e imóveis integrantes
do patrimõnjJ. público e a respectiva avaliação, no âmbito da Administração Direta e Indireta
do Poder ExbLtivo.

I

Assim sendo. solicita-se a Vossa Excelência

que adote providências

para

1

efetivação d jinventário no âmbito dessa Pasta nos prazos já fixados no referido Decreto, hem
como dispo ibilizar ao final as informações ao setor de contabilidade da SEI' AZ.

f4.arftf;j
~."

y

I

:

/

. rolad6~iár' era! do Estado.' Rua 82 nO 400 - Palácio Pe~r~ Ludovico Teix.eira,~oa.ndar~Setor Sul.

p.s

pe Est de~Gestão e Planejamento, Rua 82 n°400 - Palaclo Pedro Ludovlco Telx.elra, 7 andar
' .",,,l:lt'JÓ':'74015.908 - Goiânia - Goiâs - Fone: (Oxx62) 3201.5354 e 3201.5719 iaclcge

f't'I'l-Cl

M~\\\~\I,:.

e~r'
i
•

~

J

e

/".....-

t

.'
,,

ESTADO DE GOIÁS

Lembramos que eventuais dúvidas ou informações complementares
ser obtidas diretamente

na Superintendência

poderão

de Patrimônio da SEGPLAN ou no Setor de

Contabilidade da SEr AZ.
Ao ensejo, reafirmo-lhe a certeza do meu apreço e admiração.

Atenciosamente,

,y~v/~
ANDRE

1

SILVA GOES

Subchefe da Controladoria-Geral

r

_

'\

do Estado

•

Coordenador da Força Tarefa

•

Controladoria-Geral

do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira. 3° andar. Setor Sul.

Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 7° andar, Selo r Sul
CEP: 74015.908 - Goiânia - Goiâs - Fone: (Oxx62) 3201-5354 e 3201-5719 jaclcge

t

ESTADO DE GOIÁS

./

Ofício Circul r na

::; ) /2016 - CG E/GAB
Goiânia, 24 de agosto de 2016

Ao Excelentí simo Senhor

CEL. CAR OS HELBINGEN .JÚNIOR
COMANDOloERAL DO CORPO DE BOMBEIROS MILlT AR
Av. AnhangJera, na 7364, Setor Aeroviário - Goiânia - GO

NESTA

•
,

Assunto: Inv ntário dos bens móveis e imóveis do Estado (Decreto 8.728/2016)

Senhor Comandante-Geral,

'.A par de meus cordiais cumprimentos,

infonno a Vossa Excelência, que por

meio do De reto de 30 de junho de 2016, instituiu-se Força Taretà com o objetivo de dar
cumprimento ás recomendações
ocasião da afiliação
Estado da Fkenda

exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás por

das contas do exerCÍcio 2015, integrada por servidores da Secretaria de
- SEF Al, Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento - SEGPLAN,

Secretaria dei Estado da Casa Civil, Secretaria de Estado de Educação Cultura e Espane SEDUCE e Jecretaria de Estado da Saúde - SES.

•

i

i

~

=<'

Nesse sentido, e tendo em vista o disposto no item 12 do Parecer Prévio do ~

Tribunal de

antas do Estado de Goiás - Contas anuais do Governador, exerCÍcio 2015, que

prevê a "obrigação
os ajustes

de inventariar

J~s valores

decorrentes

escrituração

dos procedimentos

Manual

ontabilidade

de

8.728/2016,

todos os bens móveis e imóveis do Estado, e promover
da reavaliação

de mensuração

Aplicada

inadequada,

além de efetuar

~
,.',

a

~

de ativos de acordo com as regras do

t3q--

ao Setor Público", comunico a edição do Decreto na

ue disciplina a realização de inventário dos bens móveis e imóveis integrantes

do patrimônif público e a respectiva avaliação, no âmbito da Administração

Direta e Indireta

r~

~

8i

"(:2
r'.J

do Poder EXIutiVO.
Assim sendo, solicita-se

a Vossa Excelência

que adote providências

para

efetivação do inventário no âmbito dessa Pasta nos prazos já fixados no referido Decreto, bem
como disponilbiliZr~1
I oS

,,, j
~\e(\\'.~
~

~

ri

.".Il""'- .,r""

~;,.\,,,

'1

~..
\\0

o nala

Secre
i.

10

as informações ao setor de contabilidade da SEF Al.

,~
'

xio Estado

icl~ <estão e

\",(ip

Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 30 andar, Setor Sul./"Rua 82 na 400 - PaláCIO Pedro Ludovlco TeIxeira, 7° and~-( r Sul

Plane/amento,

74015.908 - Go,ânla - GOlas - Fone (Oxx62)3201.5354 e 3201.5719,//

t

ESTADO DE GOIÁS

Lembramos que eventuais dúvidas ou informações complementares
ser obtidas diretamente na Superintendência

poderão

de Patrimônio da SEGPLAN ou no Setor de

Contabilidade da SEFAZ.
Ao ensejo, reafirmo-lhe a certeza do meu apreço e admiração.

Atenciosamente,

~s.

~
Subchefe da Con

adona-Geral do Estado

Coordenador da Força Tarefa

•

•

Controladona-Geral
do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro LudovicoTeixeira. 3° andar, Setor Sul.
Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 7° andar, Setor Sul
CEP

74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5354 e 3201-5719 iaelege

ESTADO DE GOIÁS

I
I

I

/

Ofício Circ Ihr na

3 ::, /2016

- CGE/GAB

I
I

Goiânia, 24 de agosto de 2016

I

Ao Excelen I,fssimo Senhor

I

I

I

I
I

I

CEL. DIVINO ALVES DE OLIVEIRA

COMAND
GERAL DA POLÍCIA M1LIT AR DO ESTADO DE GOIÁS
Av. Anhan uera, na 7364, Setor Aeroviário - Goiânia - GO
NESTA

Assunto: 1 ventário dos bens móveis e imóveis do Estado (Decreto 8.728/2016)

I

Senhor Comandante-Geral,

I

I
I
I
I

I

I

I

A par de meus cordiais cumprimentos, informo a Vossa Excelência, que por
meio do

ecreto de 30 de junho de 2016, instituiu-se Força Tarefa com o objetivo de dar

cumprimJI\to às recomendações

exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás por

ocasião d~.avaliação das contas do exerCÍcio 20]5, integrada por servidores da Secretaria de
Estado

dl. Fazenda

- SEFAZ, Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento

- SEGPLAN,

SecretariÁ. de Estado da Casa Civil, Secretaria de Estado de Educação Cultura e Esporte SEDUC

I

I

e Secretaria de Estado da Saúde - SES.
Nesse sentido, e tendo em vista o disposto no item 12 do Parecer Prévio do

Tribunal ~e Contas do Estado de Goiás - Contas anuais do Governador, exercício 2015, que

I

prevê a l' o,'brigação

I

os ajus es dos valores
escriturção

de inventariar

dccorrcntes

dos proccdimentos

Manual' ~e Contabilidade

todos os bens móveis c imóveis do Estado, e promover
da reavaliação

de mensuração

Aplicada

inadequada,

além dc efetuar

a

de ativos de acordo com as regras do

ao Setor Público",

comunico a edição do Decreto n°

8.728/2 16, que disciplina a realização de inventário dos bens móveis e imóveis integrantes
do patri ]õnio público e a respectiva avaliação, no âmbito da Administração D.ireta e Indireta
do Pod

r Executivo.
Assim sendo, solicita-se

a Vossa Excelência

que adote providências

para

efetiva ão do inventário no âmbito dessa Pasta nos prazos já fixados no referido Decreto, bem
a - s ao setor de contabilidade da SEF AZ.

t

, ~.

ESTADO DE GOIÁS

,.' "'..•'.

Lembramos que eventuais dúvidas ou informações complementares

poderão

ser obtidas diretamente na Superintendência de Patrimônio da SEGPLAN ou no Setor de
Contabilidade da SEFAZ.
Ao ensejo, reafirmo-lhe a certeza do meu apreço e admiração.

Atenciosamente,

OES~
Subchefe da . ontroladoria-Geral do Estado
Coordenador da Força Tarefa

C tr I d . Ge aI do Estado Rua 82 nO400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul.
Secretar~ndeo ~t:~ade
~estão e Plane/amento, ~ua 82 nO400 - Palácio Pedro LUdOoVico5J1e~x.ei;J'
7° andar. Setor Sul
eEP: 74015-908 - Goiânia - GOIás - Fone: (Oxx62) 3201-5354 e 32 1Ja cge

I

1

t

I

,

I

EST ADO DE GOIÁS

Oficio Cir uI ar nO

<"

3..::,

/2016 - CGE/GAB
Goiânia, 24 de agosto de 2016

À Excele tíssima Senhora
RAQUE
FIGUEIREDO ALESSANDRI TEIXEIRA
SECRET .RIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE
Av. Anh guera, n° 7.171, Setor Oeste - Goiânia - GO
NESTA

Assunto: Inventârio dos bens móveis e imóveis do Estado (Decreto 8.728/2016)

Senhora Secretâria,

A par de meus cordiais cumprimentos, informo a Vossa Excelência, que por
meio do Decreto de 30 de junho de 2016, instituiu-se Força Tarefa com o objetivo de dar
cumprin ento às recomendações

exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás por

ocasião

a avaliação das contas do exercício 2015, integrada por servidores da Secretaria de

Estado

à Fazenda - SEFAZ, Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento - SEGPLAN.

Secretarli~ de Estado da Casa Civil, Secretaria de Estado de Educação Cultura e Espone SEDU E e Secretaria de Estado da Saúde - SES.
Nesse sentido, e tendo em vista o disposto no item 12 do Parecer Prévio do
Tribunal de Contas do Estado de Goiás - Contas anuais do Governador, exercício 2015, que

I

prevê a -'obrigação

I

os aju tes dos valores

I

i
I

I

de inventariar

decorrentes

escritu ação dos procedimentos
Manual

I . de

Contabilidade

todos os bens móveis e imóveis do Estado, e promover
da reavaliação

de mensuração

Aplicada

inadequada,

além de efetuar

a

de ativos de acordo com as regras do

ao Setor Público", comunico a edição do Decreto nO

.

8.728/2016, que disciplina a realização de inventário dos bens móveis e imóveis integrantes
do patrimônio público e a respectiva avaliação, no âmbito da Administração Direta e Indireta

l

do Poder Executivo.

efetivaão
como

Assim sendo, solicita-se

a Vossa Excelência

que adote providências

para

do inventário no âmbito dessa Pasta nos prazos já fixados no referido Decreto, bem

isponibilizar ao final as informações ao setor de contabilidade da SEFAL

ã'J.fi-,
ntroladona-Gcral do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira,
ndar, Setor Sul.
cretaria de Est
Gestão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovi
eixeira, 7°andar. Selor Sul
:
. 'I>icm;'ll 74015-908 - Goiânia - Goias - Fone: (0,,82) 3201-5354 e 3
-5719 jaelege
_

\~'!)

" .•~;;.\neu

I

ESTADO DE GOIÁS

. I.

Lembramos que eventuais dúvidas ou infonnações
ser obtidas diretamente

na Superintendência

complementares

poderão

de Patrimônio da SEGPLAN ou no Setor de

Contabilidade da SEF AZ.
Ao ensejo, reafirmo-lhe a certeza do meu apreço e admiração.

Atenciosamente,

Subchefe da

ntroladoria-Geral do Estado

Coordenador da Força Tarefa

•
•

400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, ,3D andar, Setor SuL
Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - Palâcio Pedro Ludovico Teixeira, 7° andar, Setor Sul
Controladoria-Geral do Estado, Rua 82
CEP: 74015-908

nO

- Golánla - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5354 e 3201-5719 jac/cge

t

I

ESTADO DE GOIÁS

I

I

I

/'

Ofício Circ lar na

I
I

3.J

12016 - CGE/GAB
Goiânia, 24 de agosto de 2016

i

Ao Excele tissimo Senhor
LEANDRJ MARCEL GARCIA GOMES
AGÊNCI ESTADUAL DE TUR1SMO
Rua 30, e q. cl Rua 4, Centro - Centro de Cultura e Convenções - Goiânia - GO
NESTA

I
I
i

I
I

1.'
I

Assunto:

Jiventário dos bens móveis e imóveis do Estado (Decreto 8.728/2016)

I

Senhor Presidente,

I
I

A par de meus cordiais cumprimentos, informo a Vossa Excelência, que por

I

meio do Decreto de 30 de junho de 2016, instituiu-se Força Tarefa com o objetivo de dar

I

cumprin ento às recomendações

I
I
I

ocasião

a avaliação das contas do exercício 2015, integrada por servidores da Secretaria de

Estado

a

Fazenda - SE FAZ. Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento - SEGPLAN,

I.

I

Tribun

I

prevê a i'obrigação

I

os ajur.tes

I

ManuAl de Contabilidade

I
I

de Estado da Casa Civi L Secretaria de Estado de Educação Cultura e Esporte -

Secretaja
SEDU

I

exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás por

E e Secretaria de Estado da Saúde - SES.
Nesse sentido, e tendo em vista o disposto no item 12 do Parecer Prévio do

r de

de inventariar

dos valores

escrituraÇãO

I

Contas do Estado de Goiás - Contas anuais do Governador, exercício 2015, que
todos os bens móveis e imóveis do Estado, e promover

decorrentes

dos p~~cediment~s

da reavaliação

de mensuraçã~

Aplicada

inadequada,

além de efetuar

a

d~ a,~ivos de .acordo .c~m as regras do

ao Setor Publico',

comunico a edlçao do Decreto na

8.728/~0 16, que disciplina a realização de inventário dos bens móveis e imóveis integrantes

I
I

do pat imônio público e a respectiva avaliação, no âmbito da Administração Direta e Indireta

I

do Po cr Executivo.
Assim sendo, solicita-se a Vossa Excelência

que adote providências

para

efetiv ção do inventário no âmbito dessa Pasta nos prazos já fixados no referido Decreto, bem
I

como disp?l1lbilizar ao final as informações ao setor de contabilidade da SEFAZ.

;jY--

-ri30\ e(ll"~

p..e

~

.;.~~

,~;.
ladoria-Geral

!

:

;n~s)ado
,~~9>o;\b.lI:.l' -

,.U'"''
f>..':.~.r~1,1~"l
t' .

do Estado, Rua 82 nO 400 _ Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul.
de Gestão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludov'
rx.eira. 7° andar, Setor Sul
CE?: 74015-908 _ Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201~5354 e
• 719 jacJcge

".

'.

ESTADO DE GOIÁS

Lembramos que eventuais dúvidas ou informações complementares
ser obtidas diretamente

na Superintendência

poderão

de Patrimônio da SEGPLAN ou no Setor de

Contabilidade da SEF AZ.
Ao ensejo, reafiml0-1he a certeza do meu apreço e admiração.

Atenciosamente,

£~wNvR~ES~
e---

Subchefe d~ntroladoria-Geral

do Estado

Coordenador da Força Tarefa

•
•

Controladoria-Geral
do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira. 3° andar, Setor Sul.
Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 7° andar, Setor Sul
CEP: 74015-908

- Goiãnia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5354

e 3201-5719 jaelege

t

I

I

I

ESTADO DE GOIÁS

I
I

I

Ofício Cir ular nO j:J

/2016 - CGE/GAB
Goiânia, 24 de agosto de 2016 .

I

I

j

I

I
I

I
I

l.
;

Ao Excelt1ntíss~no Senhor
PEDRO ;f..NTONIO ARRAES PEREIRA
AGENCI~' GSlIANA DE ASSISTENCIA TÉCNICA, EXTENSÃO RURAL E PESQUISA.
AGROPEUARIA
.
Rua 227-. nO33 I, Setor Leste Universitário, Goiânia - GO
NESTA

I

Assunto:

I1ventário dos bens móveis e imóveis do Estado (Decreto 8.728/2016)

Senhor Presidente.

i

I
I
,

I

I

I

I

A par de meus cordiais cumprimentos,

informo a Vossa Excelência, que por

meio do Decreto de 30 de junho de 2016, instituiu-se Força Tarefa com o objetivo de dar.
cumprin ento às recomendações

exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiâs por ,

ocasião

a avaliação das contas do exercício 2015, integrada por servidores da Secretaria de

Estado

à Fazenda - SEFAZ, Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento - SEGPLAN,

Secretaja

de Estado da Casa Civil, Secretaria de Estado de Educação Cultura e Esporte -

/.

SEDU

I

Tribunal de Contas do Estado de Goiás - Contas anuais do Governador, exercício 2015, que

I

os aju tes dos valores

I

j

I

E e Secretaria de Estado da Saúde - SES.
Nesse sentido, e tendo em vista o disposto no item 12 do Parecer Prévio do

prevê a '~obrigação de inventariar

decorrentes

escritu ação dos procedimentos
,

Manujl, de Contabilidade

todos os bens móveis e imóveis do Estado, e promover
da reavaliação

de mensuração

Aplicada

inadequada,

de ativos de acordo

ao Setor ]'úblico",

além de efetuar

a

com as regras do

comunico a edição do Decreto nO

8.728/2016, que disciplina a realização de inventário dos bens móveis e imóveis integrantes
do pat1inÔniO público e a respectiva avaliação, no âmbito da Administração Direta e Indireta
do Poder Executivo.

J

Assim sendo, solicita-se

a Vossa Excelência

que adote providências

para

efetiv ção do inventário no âmbito dessa Pasta nos prazos já fixados no referido Decreto, bem
como

isponibilizar ao final as informações ao setor de contabilidade da SEF AZ.

6
'1
!!C @.
;).

ntrÇjJadori~~Gera1 do Estado,

r~~~stado

Rua 82 nO 400 - PaláCIO Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul.

de Gestão e Planejamento.

Rua 82 nO 400 - Pa!âcio Pedro Ludovico Teixeira, 7° andar
74015-908 - Goiânia - Goiâs - Fone: (Oxx62) 3201-5354 e 3201-5719 jaelege

t

ESTADO DE GOIÁS

Lembramos que eventuais dúvidas ou informações complementares
ser obtidas diretamente na Superintendência

poderão

de Patrimônio da SEGPLAN ou no Setor de

Contabilidade da SEFAZ.
Ao ensejo, reafirmo-lhe a certeza do meu apreço e admiração.

Atenciosamente,

/

Subchefe da C
Coordenador da Força Tarefa

•

•

Controladoria-Geral
do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedr~ Ludovico Teix.eira, 3,°a,ndar~Setor Sul.
Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - PalácIo Pedro Ludovlco Te.x.elra, 7 andar, Setor Sul
CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5354 e 3201-5719 jaclcge

I

If

FAPEG

,

PROTOCOLO
CORRESPOND£NCIA

RECEBI A

I

:~~:

I

, I

A Excelen
MARIA
FUNDAÇ
Rua Dona

n°

-:3 -.)

12016 - CGE/GAB
Goiânia, 24 de agosto de 2016

íssima Senhora
ÀIRA TURCHI
,O DE AMPARO À PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS
Maria 10ana, n° 150, Qd. F-14, Lote Área - Setor Sul, Goiânia - GO

I

NESTA

Assunto:

ESTADO DE GOIÁS

dventário dos bens móveis e imóveis do Estado (Decreto 8.728/2016)

Senhora Presidente,

A par de meus cordiais cumprimentos,
meio do
cumprim

ecreto de 30 de junho de 2016, instituiu-se Força Tarefa com o objetivo de dar

bto às recomendações

Ji

I

ocasião

I

Estado d jFazenda

I

Secretari

I.
,

infornlo a Vossa Excelência, que por

exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás por

avaliação das contas do exercício 2015. integrada por servidores da Secretaria de
- SEFAZ. Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento - SEGPLAN,

de Estado da Casa Civil. Secretaria de Estado de Educação Cultura e Esporte -

I

SEDUC

e Secretaria de Estado da Saúde - SES.
Nesse sentido, e tendo em vista o disposto no item 12 do Parecer Prévio do

Tribunal de Contas do Estado de Goiás - Contas anuais do Governador, exercício 2015, que
prevê a ' JbrigaçãO de inventariar
os ajus Js dos valores
escritur

todos os bens móveis e imóveis do Estado, e promover

decorrentes

~ãO dos procedimentos

da reavaliação

de mensuração

inadequada,

além de efetuar

a

de ativos de acordo com as regras do

Manual

~e Contabilidade Aplicada ao Setor Públieo", comunico a edição do Decreto nO
I
8,728/2 16, que disciplina a realização de inventário dos bens móveis e imóveis integrantes

do patri lõnio público e a respectiva avaliação, no âmbito da Administração Direta e Indireta

I

do Pod

!Executi vo.
Assim sendo, solicita-se

a Vossa Excelência

que adote providências

para

efetivaç o do inventário no âmbito dessa Pasta nos prazos já fixados no referido Decreto, bem
como d .konibilizar
1--

,

'a~'
~6r%

'tr-~

p..s

J.>t.,\'";'

..--:,,\<)s

1

,-

-ªo final as informações ao setor de contabilidade da SEF AZ.
A

.'::~

ControladOl:i~ral
do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3°andar, Setor Sul
, etor Sul
Se tetaria.,d~J~Ji~'Bb~tie
Gestão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, o n

tJ..1J.~'~'Crf

,.

<,,",~.\~\-!I~.' CEP: 74015-908

- Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5354

e 3201-5719 ja

../:?'..

.'
-~
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ESTADO DE GOIÁS

Lembramos que eventuais dúvidas ou informações complementares
ser obtidas diretamente

na Superintendência

poderão

de Patrimônio da SEGPLAN ou no Setor de

Contabilidade da SEFAZ.
Ao ensejo, reafinno-lhe a certeza do meu apreço e admiração.

Atenciosamente,

'Y~~~A7oES- ~
Subchefe da C~lad~~ia-Geral

do Estado

Coordenador da Força Tarefa

•
•

Controladoria-Geral
do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul.
Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 7° andar, Setor Sul
CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5354 e 3201-5719 jac/cge

,

t

I

I
I

ESTADO DE GOIÁS

I

I
I

Ofício Circ lar n°

I

3

<"

J

/2016 - CGE/GAB
Goiânia, 24 de agosto de 2016

I

I
I
I

Ao Excele tíssimo Senhor
RAFAEL
ASTOS LOUSA VIEIRA
JUNTA C MERCIAL DO ESTADO DE GOIÁS
Rua 260 e q. c/ 259, Setor Leste Universitário, Goiânia - GO '
NESTA

I
I
I
I

I

Assunto: I ventário dos bens móveis e imóveis do Estado (Decreto 8.728/2016)

I.

I
;

Senhor Presidente,

I

I

I

A par de meus cordiais cumprimentos,

I

meio do

I

cumpnm

I

informo a Vossa Excelência, que por

ecreto de 30 de junho de 2016, instituiu-se Força Tarefa com o objetivo de dar
nto às recomendações

exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás por

ocasião da: avaliação das contas do exercício 2015, integrada por servidores da Secretaria de

I
,I

Estado di Fazenda - SEFAZ, Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento
Secretari~,de

I.
I

SEDUC

- SEGPLAN,

Estado da Casa Civil, Secretaria de Estado de Educação Cultura e Esporte -

e Secretaria de Estado da Saúde - SES.
Nesse sentido, e tendo em vista o disposto no item 12 do Parecer Prévio do

Tribunal de Contas do Estado de Goiás - Contas anuais do Governador, exercício 2015, que

l

prevê a ' obrigação

de inventariar

I
I

os ajus és dos valores

todos os bens móveis e imóveis do Estado, e promover

decorrentes

escritur

'ção dos procedimentos

Manual

de Contabilidade

da reavaliação

de mensuração

Aplicada

inadequada,

além de efetuar

a

de ativos de acordo com as regras do

ao Setor Público", comunico a edição do Decreto nO

8. 72,8/2~.16, que disciplina a realização de inventário dos bens móveis e imóveis integrantes
do patrirlõnio público e a respectiva avaliação, no âmbito da Administração Direta e Indireta
do Poder Executivo.
Assim sendo, solicita-se

J

a Vossa Excelência

que adote providências

para

efetiva ão do inventário no âmbito dessa Pasta nos prazos já fixados no referido Decreto, bem
como }sponibilizar,ao

.
.

~\e\"(\'

~ece

lI.~

"""-

...-;.
~~.;,"'-""

~~"-

.,..
nO 400 - Palácio Pedr~Ludovico
Teix.eira, ~o a.ndar, Se,!.or SuJ,..--S cret~_E!'1fu,E:'staClode Gestao e Planejamento, Rua 82 nO 400 - PaláCIO Pedro LUdOVIC:yO TeixeIra, 7° ancr~Setor
Sul
,"'"" ,'<
CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiâs - Fone: (Oxx62) 3201-5354 e 3201-5719 i
.

,.,..

final as informações ao setor de contabilidade da SEFAZ.

\~......--,~
.-r'-~s lt~

Cont;.s!aà1í~Geral ~o Estado., Rua 82

-

t

I' .

ESTADO DE GOIÁS

oi

r-. ." ,"
Lembramos que eventuais dúvidas ou informações complementares
ser obtidas diretamente

na Superintendência

poderão

de Patrimônio da SEGPLAN ou no Setor de

Contabilidade da SEFAZ,
Ao ensejo, reafirmo-lhe a certeza do meu apreço e admiração,

Atenciosamente,

Subchefe da

@'

ntroladoria-Geral do Estado

•

Coordenador da Força Tarefa

•

Controladoria-Geral
do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludavico Teixeira, 3° andar, Setor Sul.
Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 7° andar, Setor Sul
CEP: 74015-908

- Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5354 e 3201-5719 jaelege

EST ADO DE GOIÁS

I
I
I

Ofício Cir ular na

3S

/2016 - CGE/GAB

I

Goiânia, 24 de agosto de 2016

I

I

I
I

I
I

I.

A

ExceIen íssima Senhora
LÊDA BtRGES DE MOURA
SECRET RIA DE ESTADO DA MULHER, DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DA
IGUALO DE RACIAL, DOS DIREITOS HUMANOS E DO TRABALHO
Av. UnivJ~sitária, na 609, Setor Leste Universitário - Goiânia - GO
NESTA
.

Assunto:

nventário dos bens móveis e imóveis do Estado (Decreto 8.728/2016)

I
I

Senhora Secretária,

I

I

meio do Decreto de 30 de junho de 2016, instituiu-se Força Tarefa com o objetivo de dar

I

cumprin ento às recomendações

I

ocasião

a avaliação das contas do exercício 2015, integrada por servidores da Secretaria de

I

Estado

a Fazenda - SEFAZ, Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento

- SEGPLAN,

Secreta~a de Estado da Casa Civil, Secretaria de Estado de Educação Cultura e Esporte SEDU

E e Secretaria de Estado da Saude - SES .
Nesse sentido, e tendo em vista o disposto no item 12 do Parecer Prévio do

Tribun

jde Contas do Estado de Goiás - Contas anuais do Governador, exercício 2015, que

prevê a <.'obrigação de inventariar
os aju tes dos valores

escritu ação dos procedimentos

I

Manu

I de Contabilidade

todos os bens móveis e imóveis do Estado, e promover

decorrentes

I

I

exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás por

I

I
I•

j

informo a Vossa Excelência, que por

I
I

j

A par de meus cordiais cumprimentos,

da reavaliação

de mensuração

Aplicada

inadequada,

além

de efetuar

a

de ativos de acordo com as regras do

ao Setor Público", comunico a edição do Decreto na

8.728/ (J16, que disciplina a realização de inventário dos bens móveis e imóveis integrantes
do pau itnônio público e a respectiva avaliação, no âmbito da Administraçào Direta e Indireta
do Po er Executivo.
Assim sendo. solicita-se a Vossa Excelência

que adote providências

para

efetiv çâo do inventário no âmbito dessa Pasta nos prazos já fixados no referido Decreto, bem
isponipil'lLaj;.3t) final as informações ao setor de contabilidade da SEFAZ .

. 1.ov..1-"'"" .'
.• '
!li

troladoria-Geral

relaria de Est~~Gestão

•
t.1:\.'C0!>Q

do Estado,

Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar. Setor Sul.

e Planejamento,

Rua 82

nO

400 - Palácio Pedro Ludovico Teix.eira, 7° andar, Set

•..•r).l\'r.G@?74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5354 e 3201-5719 J8c/cge

,~~'"
\

Sul

., - ~
j •..... ,0,

'

ESTADO DE GOIÁS

/

Lembramos que eventuais dúvidas ou informações complementares
ser obtidas diretamente

na Superintendência

poderão

de PatrimõnÍo da SEGPLAN ou no Setor de

Contabilidade da SEFAZ.
Ao ensejo. reafirmo-lhe a certeza do meu apreço e admiração.

Atenciosamente.

•

A SILV1fTh)ES ~
Subchefe

a Controladoria-Geral

do Estado

Coordenador da Força Tarefa

•

Controladoria-Geral
do Estado, Rua 82 nO400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul.
Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento. Rua 82 nO400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 7° andar, Setor Sul
CEP: 74015.908

- Goiânia - Goias - Fone: (Oxx62) 3201.5354

e 3201.5719

jae/ege

I

t

ESTADO DE GOIÁS

/'

Ofício Circ lar na

3:::'

/2016 - CGE/GAB
Goiânia, 24 de agosto de 2016

íssimo Senhor
RE EDUARDO FELIPE TOCANTINS
PROCU
bORlA-GERAL DO ESTADO
Praça Pedr ,Ludovico Teixeira, nO03, Setor CentralNESTA

Goiânia - GO

Assunto: I ventário dos bens móveis e imóveis do Estado (Decreto 8.72812016)

Senhor Procurador-Geral,

A par de meus cordiais cumprimentos,
meio do

informo a Vossa Excelência, que por

ecreto de 30 de junho de 2016, instituiu-se Força Tarefa com o objetivo de dar

cumprimellto ás recomendações

exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás por

ocasião dai avaliação das contas do exercício 2015, integrada por servidores da Secretaria de
Estado da fazenda

- SEFAZ, Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento

- SEGPLAN,

Secretaria de Estado da Casa Civil, Secretaria de Estado de Educação Cultura e Esporte _
SEDUCE

l-

. Secretaria de Estado da Saúde - SES.
Nesse sentido, e tendo em vista o disposto no item 12 do Parecer Prévio do

Tribunal

e Contas do Estado de Goíás - Contas anuais do Governador, exercício 2015, que

I

prevê a "obrigação

I

os ajuste
escritura

I

de inventariar

dos valores

decorrentes

ão dos procedimentos

é Contabilidade

Manual

todos os bens móveis e imóveis do Estado, e promover
da reavaliação

de mensuração

Aplicada

inadequada,

além de efetuar

a

de ativos de acordo com as regras do

ao Setor Público". comunico a edição do Decreto na

1

8.728/201 6, que disciplina a realização de inventário dos bens móveis e imóveis integrantes
do patrim nio público e a respectiva avaliação, no âmbito da Administração Direta e Indireta
do Poder

xecutivo.
Assim sendo, solicita-se a Vossa Excelência

efetivaçã

que adote providências

para

do inventário no âmbito dessa Pasta nos prazos já fixados no referido Decreto, bem

como dis onibilizar ao final as informações ao setor de contabilidade da SEFAZ.

IgSJ!f:-R

~

~
Esta

tU
11',

.•... \,,~ ~
(\

£),~:lf"i9'O

a-Geráf~o
Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teix,eira, 3.°a.nda\ se~c.SúÍ.
e Gestão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - PaláCIO Pedro ludoV1CO Teixeira, 7
naar, Setor Sul
.
5-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (O,x62) 3201-5354 e 3201-5719 ja

..•• \IilJ(.~,I;l

(Ma"'''''

ESTADO DE GOIÁS

: /'10'-,'

: .~~.
.
Lembramos que eventuais dúvidas ou informações complementares poderão
ser obtidas diretamente na Superintendência de Patrimônio da SEGPLAN ou no Setor de
Contabilidade da SEFAZ.
Ao ensejo, reafirmo-lhe a certeza do meu apreço e admiração.

Atenciosamente,

Y-o'A~DR~ILV?GOES

~

Subchefe ~ntroladoria-Geral

do Estado

Coordenador da Força Tarefa

•

•
PROTOCOLO SETORIAL

PGE

Controladoria~Gera1 do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira. 3° andar, Setor Sul.
Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, Rua 82 nO400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 7° andar. Setor Sul
CEP: 74015-908

- Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5354 e 3201-5719 jaelege
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ESTADO DE GOIÁS

./

3~

Oficio Circ lar n°

/2016 - CGE/GAB
Goiânia, 24 de agosto de 2016

Ao Excelel tíssimo Senhor
CLEOM
R RIZZO ESSELIN FILHO
DEFENSdRIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
Av. Cora oralina, n° 55, Setor Sul - Goiânia - GO
NESTA

:.

Assunto: I lventário dos bens móveis e imóveis do Estado (Decreto 8.728/20 I6)

,

Senhor Defensor Público-Geral,

A par de meus cordiais cumprimentos,
meio do

informo a Vossa Excelência, que por

ecreto de 30 de junho de 2016, instituiu-se Força Tarefa com o objetivo de dar

cumprim lito às recomendações

exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás por

ocasião d~. avaliação das contas do exercício 2015, integrada por servidores da Secretaria de
Estado d 'Fazenda - SEFAZ, Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento

- SEGPLAN,

Secretari ,de Estado da Casa Civil, Secretaria de Estado de Educação Cultura e Esporte SEDUCe

Secretaria de Estado da Saúde - SES.
Nesse sentido, e tendo em vista o disposto no item 12 do Parecer Prévio do

Tribunal de Contas do Estado de Goiás - Contas anuais do Governador, exercício 2015, que
prevê a 'Iobrigação
os ajustes

dos valores

escritur~ção
Manual

de inventariar

decorrentes

dos procedimentos

,

de Contabilidade

todos os bens móveis e imóveis do Estado, e promover
da reavaliação

de mensuração

Aplicada

inadequada,

além dc efetuar

a

de ativos de acordo com as regras do

ao Setor Público", comunico a edição do Decreto nO

8.728/2 16, que disciplina a realização de inventário dos bens móveis e imóveis integrantes
do patrÍ! iônio público e a respectiva avaliação, no âmbito da Administração Direta e Indireta
do Pode 'Executivo.
Assim sendo, solicita-se

a Vossa Excelência

que adote providências

para

efetivaç o do inventário no âmbito dessa Pasta nos prazos já fixados no referido Decreto, bem
como d'sponibi1izar~alÍJ},nal as informações ao setor de contabilidade da SEFAZ.
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\/"("+/''ti>
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~Se
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Controlapotf~cé~'Í'al
do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedr~ Ludovico Telx,eira, ~o a.ndar, Seto~Su~""'"
relaria de--:~t~~o de Gestão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - PaláCIO Pedro LudoVICO Teixeira,
dar
etor Sul

1"_'° ,.
~l!\;'t-.:.'"

7°;P...

CEP 74015.908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5354 e 3201-5719 jac/cge
~

EST ADO DE GOIÁS

Lembramos que eventuais dúvidas ou informações complementares
ser obtidas diretamente na Superintendência

poderão

de Patrimônio da SEGPLAN ou no Setor de

Contabilidade da SEFAZ.
Ao ensejo, reafirmo-lhe a certeza do meu apreço e admiração .
•

.,.p ..•.....

Atenciosamente,

C /)

.

,~~frDA~ÔES
Subchefe da~oladoria-Geral

~
do Estado

Coordenador da Força Tarefa

•

•

Controladoria-Geral
do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 30 andar. Setor Sul.
Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, Rua 82 n°400 - Palácio Pedro Ludovico TeIxeira, 7° andar, Setor Sul
CEP: 74015.908

- Goiânia - Goias - Fone: (Oxx62) 3201.5354

e 3201-5719 jaclcge

t

ESTADO DE GOIÁS

Ofício Circ lar nO (;

S

/20 J 6 - CGE/GAB
Goiânia, 24 de agosto de 2016

Ao Excelen issimo Senhor

RIDOV AL DARCI CHIARELOTO
AGÊNCIA GOIANA DE REGULAÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO
PÚBLICO~ .
Av. Goiás,
Ed. Visconde de Mauá, Centro, Goiânia - GO

DE SERVIÇOS

tos,

NESTA

Assunto: ]m'entário dos bens móveis e imóveis do Estado (Decreto 8.728/2016)

r.::
fi:

Senhor Presidente,

$

?

'0
'fi:
....,

~

A par de meus cordiais cumprimentos,
meio do jecreto

de 30 de junho de 2016, instituiu-se Força Tarefa com o objetivo de dar

cumprime to ás recomendações

*

informo a Vossa Excelência, que por ~

exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás por "'

ocasião da avaliação das contas do exercício 2015, integrada por servidores da Secretaria de ~
.

•

Estado da r'azenda - SEFAZ, Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento

- SEGPLAN,

Secretaria de Estado da Casa Civil, Secretaria de Estado de Educação Cultura e Esporte SEDUCE

. Secretaria de Estado da Saúde - SES.

Tribunal

é Contas do Estado dc Goiás - Contas anuais do Governador, exercício 2015, que

prevê a"

brigação de inventariar todos os bens móveis e imóveis do Estado, e promover
dos valores

decorrentes

da reavaliação

inadequada,

além de efetuar a

escriturabíio dos p~~cediment~s de mensuraçã~ d~ a,~ivos de acordo .c~m as regras do
Manual Le ContabilIdade AplIcada ao Setor PublIco .., comUJ1lCOa edlçao do Dccreto nO
8.728/2016, que disciplina a realização de inventário dos bens móveis e imóveis integrantes
do patrimônio público e a respectiva avaliação, no âmbito da Administração Direta e Indireta
do Poder EOx0~Y-,_=,,,,1.

'(l,fI,ct::.

'0\ li'"

\~

\0:7'.

~

(õ'"

;\
.«l0)

do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedr? Ludovico Teix.eira, ~o a.ndar, Selor Sul.....
/
nO 400 - PalácIo Pedro Ludovlco Telx.8Ira, 7° angar(Setor Sul
CEP 74015.908- Goiánia- Goiás - Fone (Oxx62)3201.5354e 3201.57

~ál ria-Geral

rJá'1fe Estado de Gestão e Planejamento, Rua 82

I

'.!l:

Nesse sentido. e tendo em vista o disposto no item 12 do Parecer Prévio do

os ajustl.

>~

t

\

ESTADO DE GOIÁS

Assim sendo, solicita-se a Vossa Excelência

que adote providências

para

efetivação do inventário no ámbito dessa Pasta nos prazos já fixados no referido Decreto. bem
como disponibilizar ao final as informações ao setor de contabilidade da SEFAZ.
Lembramos que eventuais dúvidas ou informações complementares
ser obtidas diretamente

na Superintendência

poderão

de Patrimônio da SEGPLAN ou no Setor de

Contabilidade da SEFAZ.
Ao ensejo. reatlrmo-[he a certeza do meu apreço e admiração.

Atenciosamente,

.~.

/c2M~É1JR~
~
./
Subchefe da Controladoria-Geral

•

do Estado

Coordenador da Força Tarefa

~:
,
-,

•

Controladoria-Geral
do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 30 andar, Selor Sul.
Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira. ]0 andar, Selor Sul
CEP: 74015-908

- Goiânia - Goias - Fone: (Oxx62) 3201-5354 e 3201-5719 jaelege

t

ESTADO DE GOIÁS

Ofício Cir ular n°

..--

3::.

12016 - CGE/GAB
Goiânia, 24 de agosto de 2016

À Excele tíssima Senhora
ANA CARLA ABRÃO COSTA
SECRETÀRIA DE ESTADO DA FAZENDA
Palácio pJdro Ludovico Teixeira, 6° andar - Goiânia - GO
NESTA

•

Assunto:

nventário dos bens móveis e imóveis do Estado (Decreto 8.728/2016)

Senhora Secretária,

A par de meus cordiais cumprimentos, informo a Vossa Excelência, que por
meio do Decreto de 30 de junho de 2016, instituiu-se Força Tarefa com o objetivo de dar
cumprilnto
ocasião

às recomendações

exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás por

a avaliação das contas do exercício 2015, integrada por servidores da Secretaria de

Estado da Fazenda - SEFAZ, Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento - SEGPLAN,

I.

secreta)a

de Estado da Casa Civil, Secretaria de Estado de Educação Cultura e Esporte -

SEDUC

e Secretaria de Estado da Saúde - SES.
Nesse sentido, e tendo em vista o disposto no item 12 do Parecer Prévio do

I

Tribuna de Contas do Estado de Goiás - Contas anuais do Governador, exercício 2015, que
prevê a 'obrigação

de inventariar

os aju. tes dos valores

todos os bens móveis e imóveis do Estado, e promover

decorrentes

escrituJ1ação dos procedimentos

da reavaliação

de mensuração

Aplicada

inadequada,

além de efetuar

a

de ativos de aeordo com as regras do

Manua

de Contabilidade

ao Setor Público", comunico a edição do Decreto nO

8.728/2

16, que disciplina a realização de inventário dos bens móveis e imóveis integrantes

do patr mônio público e a respectiva avaliação, no âmbito da Administração Direta e Indireta
do Pod r Executivo.
Assim sendo, solicita-se a Vossa Excelência

que adote providências

para

efetiva fio do inventário no âmbito dessa Pasta nos prazos já fixados no referido Decreto, bem
como
~ec;J\)\eI1'"
fi",.':" _

~

ao final as infornlações ao setor de contabilidade da SEFAZ.

~~

p.s

Jt9

isponibit;ar

-Controladoria-Geral
do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Su1
__ ~e
Gestão e Planejamento, Rua 82 nO400 - Palácio Pedro Ludovico Teix.eira, 7° andar
ar Sul

S r
",r{ . :;;-;;

~#-l)f~
,,~

(t,'<'lt\"lo... ' CEP: 74015-908

- Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5354

e 3201-5719

Jaclcge

.~.,

(.

EST ADO DE GOIÁS

I'

! -. ,~

'

f..~
"'" "

..•. ""

Lembramos que eventuais dúvidas ou infomlações complementares
ser obtidas diretamente

na Superintendência

poderão

de Patrimônio da SEGPLAN ou no Setor de

Contabilidade da SEF AZ.
Ao ensejo, reafirmo-lhe a certeza do meu apreço e admiração.

Atenciosamente,

•

ES
Subchefe da
Coordenador da Força Tarefa

•

ContIoladoria-Gcral
do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul.
Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 7° andar, Setor Sul
CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5354

e 3201-5719 jac/ege

t

ESTADO DE GOIÁS

Ofício Cir~llar nO

3 ~-;/2016

- CGE/GAB
Goiânia, 24 de agosto de 2016

Ao Exce!

tissimo Senhor

CEL. ADilIL TON FLORENTINO NASCIMENTO
SECRET RIA DE ESTADO DA CASA MILITAR
Palácio P dro Ludovico Teixeira - Goiânia - GO

NESTA

Assunto:

nventário dos bens móveis e imóveis do Estado (Decreto 8.728/2016)

Senhor Secretário,

A par de meus cordiais cumprimentos, informo a Vossa Excelência, que por
meio dOi ..ecreto de 30 de junho de 2016, instituiu-se Força Tarefa com o objetivo de dar
cumprim nto às recomendações

exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás por

li avaliação das contas do exercício 2015, integrada por servidores da Secretaria de

ocasião

Estado db Fazenda - SEFAZ, Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento - SEGPLAN.
secretarib, de Estado da Casa Civil, Secretaria de Estado de Educação Cultura e Esporte -

•

SEDUC r:e Secretaria de Estado da Saúde - SES.
Nesse sentido, e tendo em vista o disposto no item 12 do Parecer Prévio do
Tribunal de Contas do Estado de Goiás - Contas anuais do Governador, exercício 2015, que
prevê a

'l0..brigação

de inventariar

os a,jus es dos valores
escritur

decorrentes

ção dos procedimentos

Manual! de Contabilidade

1

todos os bens móveis e imóveis do Estado, e promover
da reavaliação

de mensuração

Aplicada

inadequada,

além de efetuar

a

de ativos de acordo com as regras do

ao Setor Público", comunico a edição do Decreto n°

8 728/2 .1.6, que disciplina a realização de inventário dos bens móveis e Imóveis integrantes

I

I

do patrirõnio

público e a respectiva avaliação, no âmbito da Administração Direta e Indireta

do POdjfEXCClltiVO.
Assim sendo, solicita-se

a Vossa Excelência

que adote providências

para

efetiva .ão do inventário no âmbito dessa Pasta nos prazos já fixados no referido Decreto, bem

//

" ra! do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pe~r~ LudovicoTeix.eira,~o a.n~;:~
estão e Planejamento,

Rua 82

nO

400 - PalaCIQ Pedro LudovlCo TeIxeIra,

,*4015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (0,><62)3201-5354 e 327

. ege

óf Sul.
andar, Setor Sul

t

ESTADO DE GOIÁS

Lembramos que eventuais dúvidas ou informações complementares
ser obtidas diretamente na Superintendência

de Patrimônio da SEGPLAN ou

110

podcrão
Setor de

Contabilidade da SEFAZ.
Ao ensejo, reafirmo-lhe a certeza do meu apreço e admiração.

Atenciosamente,

VAGO~
Subchefe da C ntroladoria-Geral do Estado
Coordenador da Força Tarefa

•

•

Controladoria-Geral
do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 30 andar, Setor Sul.
Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, Rua 82 n°400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 7° andar. Setor Sul
CEP: 74015.908 - GOiânia - Goiâs - Fone: (Oxx62) 3201.5354 e 3201.5719 jaelege

t

EST ADO DE GOIÁS

Oficio Ci e:ular n°

3S

/2016 - CGE/GAB
Goiânia, 24 de agosto de 2016

L;;mo

Ao E,rel

!

,-

Srnhoc

VILMA jDA SILVA ROCHA
SECRETB- RIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, RECURSOS HíDRICOS,
INFRAE 'rRUTURA, CIDADES E ASSUNTOS METROPOLITANOS
Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 1° andar - Goiânia - GO

NESTA

I

Assunto: I\1Ventário dos bens móveis e imóveis do Estado (Decreto 8.728/2016)

Senhor Secretário,

A par de meus cordiais cumprimentos, informo a Vossa Excelência, que por
meio do Decreto de 30 de junho de 2016, instituiu-se Força Tarefa eom o objetivo de dar
cumpri

!.

oeasião

Jnto às recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás por
I
a avaliação das eontas do exercício 2015, integrada por servidores da Secretaria de

Estado

!Fazenda

Secreta)!

de Estado da Casa Civil, Secretaria de Estado de Educação Cultura e Esporte -

I

SEDU

e Secretaria de Estado da Saúde - SES.

I

I

Tribuna

de Contas do Estado de Goiás - Contas anuais do Governador. exercício 2015. que

prevê a .!obrigaçãO de inventariar

I

os aju tes dos valores

I

eseritu

I

Manual) de Contabilidade

,
I

I

todos os bens móveis e imóveis do Estado, e promover

deeorrentes

~ÇãO dos procedimentos

da reavaliação

de mensuração

Aplicada

inadequada,

além

de efetuar

a

de ativos de acordo com as regras do

ao Setor Público", comunico a edição do Decreto n°

do patr ~õnio público e a respectiva avaliação, no âmbito da Administração Direta e Indireta

I

do Pod ~ Executivo.

I

,j

Nesse sentido, e tendo em vista o disposto no item 12 do Parecer Prévio do

I

I

'I

- SEFAZ. Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento - SEGPLAN.

Assim sendo, solicita-se a Vossa Excelência

que adote providências

para

efetiva ão do inventário no âmbito dessa Pasta nos prazos já fixados no referido Decreto. bem

r

como

iSPO~1ib'lizarao final as informações ao setor de contabilidade da SEFAZ.

,-

1

\

~olaq.ri.
ada d

•.

r

-

~

V;P:

••.•
oJ\a.tC~~O

(!lO.-

r_Geral do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedr~ Ludovico Teix.eira, 3.0 a.ndar, Setor S .
IV!P Gestão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - Palacro Pedro LudoV1COTelx.elra, 7° an
. Selor Sul

74015.908 _ Goiânia - Goias - Fone: (Oxx62) 3201-5354 e 3201.5719 lac/ege

I.
ESTADO DE GOIÁS

Lembramos que eventuais dúvidas ou informações complementares
ser obtidas diretamente na Superintendência

poderão

de Patrimônio da SEGPLAN ou no Setor de

Contabilidade da SEF AZ.
Ao ensejo, reafirmo-lhe a certeza do meu apreço e admiração.

Atenciosamente,

ontroladoria-Geral do Estado
Coordenador da Força Tarefa

•
•

Controladoria-Geral
do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 30 andar, Setor Sul.
Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 7° andar, Setor Sul
CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5354 e 3201-5719 jac/cge

ESTADO DE GOIÁS

Ofício Ci .ular nO

3S

/2016 - CGE/GAB
Goiânia, 24 de agosto de 2016

,
,
,
,

Ao Excel
JOÃO F
SECRET
Palácio P

I.

NESTA

lltissimo Senhor
'RTADO DE MENDONÇA NETO
'RIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
.dro Ludovico Teixeira, 8° andar - Goiânia - GO

I

Assunto: inventário dos bens móveis e imóveis do Estado (Decreto 8.728/2016)

I

I

Senhor Secretário,

A par de meus cordiais cumprimentos, informo a Vossa Excelência, que por

,
,

meio do Decreto de 30 de junho de 2016, instituiu-se Força Tarefa com o objetivo de dar
cumpri~lnto

às recomendações

exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás por

I

ocasião da avaliação das contas do exerCÍcio 2015, integrada por servidores da Secretaria de
I
Estado a Fazenda - SEF AI, Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento - SEGPLAN.
I
Secreta ia de Estado da Casa Civil, Secretaria de Estado de Educação Cultura e Esporte -

I

I.

t

SEDU ]E e Secretaria de Estado da Saúde - SES.

I

Nesse sentido, e tendo em vista o disposto no item 12 do Parecer Prévio do

I

Tribun I de Contas do Estado de Goiás - Contas anuais do Governador, exerCÍcio 2015, que

I

prevê ail'obrigação

,

os aju~tes

dos valores

escritu'~çãO
ManuU

de inventariar

decorrentes

dos procedimentos

de Contabilidade

todos os bens móveis e imóveis do Estado, e promover
da reavaliação

de mensuração

Aplicada

inadequada,

além de efetuar

a

de ativos de acordo com as regras do

ao Setor Público",

comunico a edição do Decreto nO

r

8.728A 16, que disciplina a realização de inventário dos bens móveis~ i~~~'~\s iú~e,ll:g~t~~\\.
do pat i,mônio público e a respectiva avaliação, no âmbito da A~iru~lt~~~~~,l~~nf~teta

.

.I .

do Po er Executivo.

EN

'0'

I

'

C(

'--

\~-• -

O,," '~'éi'as

ASSi~ sendO: solicita-se a Vossa Excelênci

para

efetlv ção do Il1ventano no ambno dessa Pasta nos prazos Ja fi
como

isponi,b~

. 1,..--

R'i>ó"

:oie(\\'!

p.s

la"

\\O

final as informações ao selor de conla 'li

oe

\

f
Cootr
,< j\.wIeral
do Estado: Rua 82 nO 400 - Palácio Pedr~ Ludovico Teix,eira, 3.°a,ndar. Se r
.
~cr
. ~ ~'E'S ado de Gestão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - PaláCIO Pedro Ludovlco TeIxeira,
ar, Setor Sul
~1.\(f:IsO~"
CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5354 e 3201-5719 ja

.

-I. ;, - .
",. ~
I
! ~._,-~

t

,,

~~. \
..•~ \ ,

EST ADO DE GOIÁS

Lembramos que eventuais dúvidas ou informações complementares
ser obtidas diretamente na Superintendência

poderão

de Patrimônio da SEGPLAN ou no Setor de

Contabilidade da SEFAZ.
Ao ensejo, reafirmo-lhe a certeza do meu apreço e admiração_

Atenciosamente,

~~~~~

Subchefe dá Controladoria-Geral

do Estado

Coordenador da Força Tarefa

•

•

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 nO 400 - Paládo Pedro Ludovico Teixeira, 30 andar. Setor Sul.
Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 7° andar, Setor Sul
CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5354 e 3201-5719 jaclcge

I'

t
ESTADO DE GOIÁS

Oficio Circul

<'

r n° 3 ~

12016 - CGE/GAB
Goiânia, 24 de agosto de 2016

Ao Excelentíssimo Senhor
JOAQUIM
'LÁUDIO FIGUEIREDO MESQUITA
SECRETA
A DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
Palácio Pedr Ludovico Teixeira, 7° andar - Goiânia - GO
NESTA

•

Assunto: Im entário dos bens móveis e imóveis do Estado (Decreto 8.728/2016)

Senhor Secretário,

A par de meus cordiais cumprimentos, informo a Vossa Excelência, que por
meio do D ereto de 30 de junho de 2016, instituiu-se Força Tarefa com o objetivo dc dar
cumprimen o às recomendações

exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás por

ocasião da valiação das contas do exercício 2015, integrada por servidores da Secretaria de
Estado da ~azenda - SEFAZ, Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento - SEGPLAN,
Secretaria !e Estado da Casa Civil, Secretaria de Estado de Educação Cultura e Esporte SEDUCE

J

Secretaria de Estado da Saúde - SES.
Nesse sentido, e tendo em vista o disposto no item 12 do Parecer Prévio do

Tribunal dContas

do Estado de Goiás - Contas anuais do Governador, exercício 2015, que

prevê a "o rigação de inventariar
os ajustes, dos valores
escrituraçko
Manual
8.728/201

decorrentes

dos procedimentos

dt Contabilidade

todos os bens móveis e imóveis do Estado, e promover
da reavaliação

de mensuração

Aplicada

inadequada,

além de efetuar

a

de ativos de acordo com as regras do

ao Setor Público", comunico a edição do Decreto n°

,que disciplina a realização de inventário dos bens móveis e imóveis integrantes

do patrim -riio públieo e a respectiva avaliação, no âmbito da Administração Direta e Indireta
do Poder

xecutivo.
Assim sendo, solicita-se

a Vossa Excelência

que adote providências

para

efetivação, do inventário no âmbito dessa Pasta nos prazos já fixados no referido Decreto, bem
como dis onibilizar ao final as informações ao setor de contabilIdade da SE FAZ.

. .t\~'.
. 31
f\ece~.
fa...S~

~
~',--

'6

~,\,.,,~,\\ra~

-~"'''

".OMttoladorla:d:eral
r' ~ria ~ado.de-Gestão
U~@E.pP74015-908
;t'/?;:.r,.o .."

____--0."'<
~

l..:l-do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira. 3° andar, Setor Sul.
e Planejamento, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 7° andar
- Goiânia - Gaias - Fone" (Oxx62) 3201-5354 e 3201-5719 jadcge

- ~

r

ESTADO DE GOIÁS

Lembramos que eventuais dúvidas ou infomlações complementares
ser obtidas diretamente

na Superintendência

poderão

de Patrimônio da SEGPLAN ou no Setor de

Contabilidade da SEFAZ.
Ao ensejo, reafimlO-1he a certeza do meu apreço e admiração.

Atenciosamente,

~.

~~~~V(
Subchefe da Controladoria-Geral

do Estado

Coordenador da Força Tarefa

•
•

Controladoria-GeraJ
do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovíco Teixeira, 3° andar, Setor Sul.
Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 7° andar, Setor Sul
CEP: 74015-908

- Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5354

e 3201-5719 jaelege
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I

/2016-

CGE/GAB
Goiânia, 24 de agosto de 2016

Ao ExcdJntíssimo
,

S

I'

Senhor

Secretaria Geral. SECGER
PROTOCOLO
CORRESPOND~NCIA RECEBIDA

".

JOSE ELlTON DE FIGUEREDO JUNIOR

Em:.;ll

VICE-G 'VERNADORIA DO ESTADO DE GOIÁS
Palácio Jdro Ludovico Teixeira - Goiânia - GO

I

NESTA

~O~I.f£.às

f'~~
Hs.

~

Assunto: Inventário dos bens móveis e imóveis do Estado (Decreto 8.728/2016)

Senhor Vice-Governador,

I

,

A par de meus cordiais cumprimentos, informo a Vossa Excelência, que por
meio d 'Decreto de 30 de junho de 2016, instituiu-se Força Tarefa com o objetivo de dar

I

cumpnt ~nto às recomendações
)

exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás por

ocasião da avaliação das contas do exercício 2015, integrada por servidores da Secretaria de
I
Estado a Fazenda - SEFAZ, Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento - SEGPLAN,

•

SecretaJi~ de Estado da Casa Civil, Secretaria de Estado de Educação Cultura e Esporte I
SEDU E c Secretaria de Estado da Saúde - SES.

I

Nesse sentido, e tendo em vista o disposto no item 12 do Parecer Prévio do

Tribun J de Contas do Estado de Goiás - Contas anuais do Governador, exercício 2015. que

I

prevê ar '.l'Obrigação de inventariar
os aju tes dos valores

decorrentes

escritu 'ação dos procedimentos

I

de Contabilidade

do patJikônio

I

do 1'0

j
Ii

da reavaliação

de mensuração

Aplicada

inadequada,

além de efetuar

a

de ativos de acordo com as regras do

ao Setor Público",

comunico a edição do Dccreto n°

8.728A~16, que disciplina a realização de inventário dos bens móveis e imóveis integrantes

I

I
I

I

ManuJ:

todos os bens móveis e imóveis do Estado, e promover

I

público e a respectiva avaliação, no âmbito da Administração Direta e Indireta

dr Executivo.
Assim sendo, solicita-se

a Vossa Excelência

que adote providências

para

efetiv ção do inventário no âmbito dessa Pasta nos prazos já fixados no referido Decreto, bem
como

t

isponibilizar ao final as informações ao setor de contabilidade da SEFAZ.

! --:""""

I~

.

1Y'--

~(~

ontroladoria-Ger
1 do Estado, Rua 82 nO 400 - Palacio Pedro Ludovico Teixeira, 3°
. Setor Sul.
~~estão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico T'
. a, 7°andar, Setor Sul
tcretaria de
•
,t~:::;',-:\c, 'P. 74015-908 - Goiánia - Gaias - Fone: (Oxx62) 3201-5354 e 3201.
jadcge
n.

- v~ r~!7!a,;,.~\) ."

,

t
ESTADO DE GOIÁS

,.

•

Lembramos que eventuais dúvidas ou informações complementares
ser obtidas diretamente

na Superintendência

poderão

de Patrimônio da SEGPLAN ou no Setor de

Contabilidade da SEFAZ.
Ao ensejo, reafirmo-lhe a certeza do meu apreço e admiração.

Atenciosamente,

GõEs
Subchefe da Controladoria-Geral

do Estado

Coordenador da Força Tarefa

•
•

Controladona-Geral
do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul.
Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira. 7° andar, Setor Sul
CEP: 74015~908- Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201.5354 e 3201-5719 jaclcge
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Oficio Circular n°

.;

/2016 - CGE/GAB
Goiânia, 24 de agosto de 2016

I

I

I

'.

Ao Excelen~íssimo Senhor
LUIZ ANTONIO F AUSTlNO MARONEZI
SECRETARiA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, CIENTíFICO E
TECNOLÓ ICO E DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E IRRIGAÇÃO
Palácio Ped o Ludovico Teixeira, 4° andar - Goiânia - GO
NESTA

Assunto: Inentário

dos bens móveis e imóveis do Estado (Decreto 8.728/2016)

I

I

Senhor Secretário,

I

,,

A par de meus cordiais cumprimentos, informo a Vossa Excelência, que por
meio do DI creto de 30 de junho de 2016, instituiu-se Força Tarefa com o objetivo de dar
cumprime to às recomendações

exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás por

ocasião da avaliação das contas do exercício 2015, integrada por servidores da Secretaria de
Estado da Fazenda - SEFAZ, Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento - SEGPLAN,

,
I

,
I

•

Secretaria de Estado da Casa Civil, Secretaria de Estado de Educação Cultura e Esporte SEDUCE

Secretaria de Estado da Saúde - SES .
Nesse sentido, e tendo em vista o disposto no item 12 do Parecer Prévio do

Tribunal de Contas do Estado de Goiás - Contas anuais do Governador, exercício 2015. que
prevê a "o 'rigação de inventariar
os a.iuste " dos valores

decorrentes

escritura

,:lo dos procedimentos

Manual

é

8.728/201,

Contabilidade

todos os bens móveis e imóveis do Estado, e promover
da reavaliação

de mensuração

Aplicada

inadequada,

além de efetuar

a

de ativos de acordo com as regras do

ao Setor Público", comunico a edição do Decreto n'

que disciplina a realização de inventário dos bens móveis e imóveis integrantes

do patrim nio público e a respectiva avaliação, no âmbito da Administraçào Direta e Indireta
do Poder

,

xecutivo.
Assim sendo, solicita-se

efetivaçã

a Vossa Excelência

que adote providências

para

do inventário no âmbito dessa Pasta nos prazos já fixados no referido Decreto, bem

I

~~lal

I

,

as informações ao setor de contabilidade da SEF AZ.

s

adoria-Geral
ria de Estado

01.'"

.,
~o(""3,,1
~

.

do Estado,

Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro ludovico

tâo e Planejamento,

Rua 82

nO 400

Teixeira, 3° andar, Setor Sul.
- Palácio Pedro LUQ.cxt1Ço~Teix.eira, 7° andar. Setor Sul

GI\',':i'1\1~115-908
- Goiânia - Goias - Fone: (OXX6273201-535 £:rnJi-5719

laelege

,

t

,, ,

ESTADO DE GOIÁS

~/

i

I

~
"..

1

\\

.

Lembramos que eventuais dúvidas ou informações complementares
ser obtidas diretamente

na Superintendência

poderão

de Patrimônio da SEGPLAN ou no Setor de

Contabilidade da SEF AZ.
Ao ensejo, reafirmo-lhe a certeza do meu apreço e admiração.

Atenciosamente,

/"

.

~~ry~-wES
Subchefe da cfuttroladoria-Geral

~,
do Estado

Coordenador da Força Tarefa

•

•

Controladoria.Geral do Estado, Rua 82 n°400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul.
Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 7° andar, Setor Sul
CEP: 74015-908

- Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5354

e 3201-5719 jaclcge
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Oficio Circular nO

3

s:

/2016 - CGE/GAB
Goiânia, 24 de agosto de 2016

1

Ao M",'"
R,ito<
HAROiod>iREIMER

UNlVERSJljADE EST ADUAL DE GOIÁS
BR-153,
-:99, Qd. Área, Bairro São João, Anápolis - GO

I.

J lentário dos bens móveis e imóveis do Estado (Decreto 8.728/2016)

::S:I:::

I

Magnífico Reitor,

1
I

A par de meus cordiais cumprimentos, informo a Vossa Excelência, que por

I

I

meio do

I

cumprim ~to às recomendações

,
I
,
I

I.
I

,

ocaSlaO

ecreto de 30 de junho de 2016, instituiu-se Força Tarefa com o objetivo de dar

J avaliação

das contas do exercício 2015, integrada por servidores da Secretaria de

Estado d IFazenda _ SE FAZ, Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento

I
~

- SEGPLAN,

SecretarJl de Estado da Casa Civil. Secretaria de Estado de Educação Cultura e Esporte I
.
SEDUC . e Secretaria de Estado da Saúde - SES.

Tribuna

I

Nesse sentido, e tendo em vista o disposto no item 12 do Parecer Prévio do

de Contas do Estado de Goiás - Contas anuais do Governador, exercício 2015, que

prevê a 'jobrigação de inventariar todos os bens móveis e imóveis do Estado, e promover
os aju tes dos valores

I

exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás por

escritu

;~ÇãO

decorrentes

dos procedimentos

ManuÁ: dc Contabilidade

da reavaliação

inadequada,

além de efetuar

a

de mensuração de ativos de acordo com as regras do

Aplicada ao Setor Público", comunico a edição do Decreto n°

8.728/!b 16, que disciplina a realização de inventário dos bens móveis e imóveis integrantes

r
do pat jmônio
público e a respectiva avaliação, no âmbito da Administração Direta e Indireta

I.

.I .

d o 1'0 er Executivo.
Assin~ senda:
efenção

solicita-se a Vossa Excelê~~ia que adote pmvidências

para

do Il1ventano no amblto dessa Pasta nos prazos.]a fixados no refendo Decreto. bem

COI11I.~ispon~ilizar ao final as inforn1ações ao setor de contabilidadc da SEFAZ .

.~~~.\

Reeft'(j\ a(1\.

jI ,

._
. -Geral do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro LudovicoTeixeira, 3° andar, Setor Sul.
(;et:arIll"tf~'Estado de Gestão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira. 7° andar. S
., ..,.

CEP: 74015.908

_ Goiânia - Goiás - Fone

(Oxx62) 3201-5354 e 3201-5719

jaclcge

)

t
EST ADO DE GOIÁS

i

"

Lembramos que eventuais dúvidas ou informações complementares
ser obtidas diretamente

na Superintendência

poderão

de Patrimônio da SEGPLAN ou no Setor de

Contabilidade da SEF AZ.
Ao ensejo, reafinno-lhe a certeza do meu apreço e admiração.

Atenciosamente,

"

SILVA

•

OES

Subchefe da Controladoria-Geral

do Estado

Coordenador da Força Tarefa

•

Controladoria.Geral
do Estado, Rua 82 nO 400 _ Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3~ andar, Setor Sul.
Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro LudolJico Teix.eira, 7° andar, Setor Sul
CEP: 74015.908

_ Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5354 e 3201-57191aclcg

e
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/2016 - CGE/GAB
Goiânia, 24 de agosto de 2016

Ao Excelen
TA YRON
SECRETA
Palácio Ped
NESTA

Íssimo Senhor
'DI MARTINO GOMES
IA DE GOVERNO
b LudovÍco Teixeira, 6° andar - Goiânia - GO

Assunto: I \lentário dos bens móveis e imóveis do Estado (Decreto 8.728/2016)

Senhor Secretário,

I

I
I

meio do

ecreto de 30 de junho de 2016, instituiu-se Força Tarefa com o objetivo de dar

cumpnme

to às recomendações

I

ocasião davaliação

I

Estado da Fazenda - SEFAZ, Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento - SEGPLAN,

I

Secretaria! de Estado da Casa Civil, Secretaria de Estado de Educação Cultura e Esporte -

I.

I
I

I

,
I
l

I

A par de meus cordiais cumprimentos, informo a Vossa Excelência, que por

das contas do exerCÍcio 2015, integrada por servidores da Secretaria de

I,,~Secretaria

SEDUCE

exaradas pelo Tribunal de Contas do Estado de Goiás por

de Estado da Saúde - SES.

Nesse sentido, e tendo em vista o disposto no item 12 do Parecer Prévio do
Trib~nal'fe .• ~ont~s do ~stado d~ Goiás - Contas an~ais. do ~o~er~ador. exercício 2015, que
preve a"

bngaçao

de Inventanar

os a.iust s dos valores
escrituração
Manual

dccorrentes

dos procedimcntos

c Contabilidade

todos os bens moveis e ImovelS do Estado, c promover
da rcavaliação

dc mensuração

Aplicada

inadequada,

além dc efetuar

a

dc ativos dc acordo com as regras do

ao Setor Público", comunico a edição do Decreto nO

8.728/20 6, que disciplina a realização de inventário dos bens móveis e imóveis integrantes
do patrin ônio público e a respectiva avaliação, no âmbito da Administração Direta e Indireta
do Poder Executi vo.
Assim sendo, solicita-se

a Vossa Excelência

que adote providências

para

efetivaç' ó do inventário no âmbito dessa Pasta nos prazos já fixados no referido Decreto. bem
como di ponibilizar ao final as informações ao setor de contabilidade da SEFAZ.

'.
~0cif,

Is£i-~\
","oras

,
~

e ret
. .

i

..• áJ do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pe~r~ Ludovico Teix.eira, 3.° a.ndar~ Setor Sul. p--/
d
.qCd~' estão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - Palaclo Pedro Ludovlco Teixeira, 7 andar
etor Sul
\"..'.,.s\1\o.
'EP' 74015-908 - Goiânia - Gajas - Fone: (Oxx62) 3201-5354 e 3201-5719 jaclcge

0l1tr

_'()..af\~ •

ado'

.

J

ESTADO DE GOIÁS

Lembramos que eventuais dúvidas ou informações complementares
ser obtidas diretamente

na Superintendência

poderão

de Patrimônio da SEGPLAN ou no Setor de

Contabilidade da SEFAZ.
Ao ensejo, reafirmo-lhe a certeza do meu apreço e admiração.

Atenciosamente,

GOES~
Subchefe d Controladoria-Geral

do Estado

Coordenador da Força Tarefa

•

•

Controladoria-Geral

do Estado, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul.

Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 7° andar. Setor Sul
CEP: 74015.908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5354 e 3201-5719 jacJcge
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SEGPLAN
S CRETARIA DE ESTADO DE
GI:STÃO E PLANEJAMENTO
ESTADO

INOVADOR

NOTA TÉCNICA N° 0112016

Goiânia, 25 de Agosto de 2016

Assunto:

'.

SISTEMA INFORMATIZADO DE PATRIMÔNIO MÓVEL E
IMÓVEL

L O .etivo

O

Oh!"',"

d,,~ No", Té,ru" é rei.", ~

Informati:.!ado de Patrimônio

Móvel

e Imóvel,

"",,,,Õ,,

oc=

etapa constante

do

Si",,,,,

do Projeto

de

ReestrutuJação do Patrimônio Móvel e Imóvel, em execução nesta Superintendência.

2. Dtenvolvimento

e Disponibilização do Sistema

Durajte .todo o exerCÍcio de 2014, foram feitas reuniões para levantamento

•

requisito

de

e funcionalidades visando o desenvolvimento de um Sistema de Patrimônio

que cont mplasse o Patrimônio Móvel e o ImóveL
O M~dU10 do Patrimônio Móvel estava sendo desenvolvido pela SCII

e o do

Patrimôn'io Imóvel pela empresa Indra.
Ao ~iJal do exerCÍcio de 2014 os módulos já se encontravam

1._

em fase de

h orno Io~çao.
Durlte o exerCÍcio de 2015, apesar de solicitarmos, não foi dada continuidade ao
desenvotimento

do referido Sistema.

Em JunhO de 2016 fomos informados pela SCII que o referido Sistema não seria
mais uti izado pelo fato de que a "plataforma" em que havia sido desenvolvido não era a
que a

egplan estava utilizando

e nos apresentaram

um novo sistema para q~

),

SEGPLAN

ffi

S ÇR~TARIA DE ESTADO DE
~ STAO E PLANEJAMENTO
"

G O I A' S
ESTADO

INOVADOR

verificásse'r~s se nos atenderia. Na reunião informamos à SCTI que só pela rápida
apresentaç~ do Sistema não seria possivel decidir.

1.
requisitos Jb mesmo a apresentação do negócio objeto do Sistema, foi disponibilizado

- de nenhuma reumao
'- post'enor para expI'lcaçao
- dos
Mesmo1 IISslm,sem a reaI'Izaçao

pela SCTIljo acesso ao novo Sistema de Patrimônio para que verificássemos suas
funcionadades. Foi também disponibilizado o Sistema anteriormente desenvolvido.

1/ 'fiIcamos que o sistema
.
da fiorma que estava nao
- nos atend'ena, e fi01.
Logo ven
acordado dJm a SCIl uma reunião com a empresa para que a mesma nos mostrasse o

r

sistema e para que nós mostrássemos, no sistema anteriormente desenvolvido, as
I

funcionali ades que necessitamos. Após esta reunião, ficou acordado que aceitaríamos o
sistema d !de que fossem desenvolvídas todas as funcionalidades que necessítamos,
com a g ~tia da SCII de que seria possível. Nesta reunião já ficou acordado que no
dia 10 de kosto eles já nos apresentariam as funcionalidades.
Solici

1

que nos fossem repassados todos os requisitos já levantados em 2014 tendo
.
r Ievamos mUltotempo
.
Ievantand o tud o que era necessarlOpara
. .
em vista
ue
o S'lstema, e
que preci lnamos de uma fonte de informações para realizar os testes, já que não foi
fornecido ~ela SCTI um Plano de Homologação. Estes requisitos nos foram entregues,

•

nesta se 1na, depois de várias solicitações.
No dill

O de agosto foi apresentado o sistema com as alterações para que

fizéssemU a homologação, tendo ficado acordado reuniões semanais para que
identific'

t'=~"

emos as alterações necessárias. A SCI! retirou o nosso acesso ao sistema

anterio .!nte desenvolvido, o que impossibilitava a comparação entre os sistemas. O
oc~oo li

libemdo 'pó, ,,,,ião do d;, 22 d,

"8""" 0' CGE.

Módulo Patrimônio
Móvel
,

Não foi Jossível fazer testes no sistema, pois o mesmo ainda não possuía as tabelas
(nem m Jmo hipotética) de Classes, Grupos e Espécies o que não permite a entrada de
dos dadJJ.

i

i.

r

Ij

~

/J S

j
. SEGPLAN
S CRETARIA DE ESTADO DE
( ESTÃO E PLANEJAMENTO

~OIÁS
ESTADO

o sistemastá

,

INOV,AOOR

em fase de desenvolvimento com reuniões semanais para identificação

de requisit ,s e conseqüentes ajustes, para posterior homologação.

Módulo P trimônio Imóvel
I.

Da mesm

forma não foi possível fazer testes no módulo de patrimônio imóvel tendo

em vista akalta das tabelas. Várias funcionalidades ainda não foram desenvolvidas.
O sistemJ está em fase de desenvolvimento com reuniões semanais para identificação
;1

•

de reqUiSilós e conseqüentes ajustes, para posterior homologação.
Ficou acoldado que tentaríamos agilizar o módulo do patrimônio móvel tendo em vista
a urgênciÁ em realizar o inventário e migração dos dados.

J.".""
"..L.

3.

C.m

"P""',

, nn q~

"rifi,=~,,'• m.mml., • ,i,km. não "lã pro",.

para a faJe de Homologação, não permitindo a maioria das funcionalidades necessárias.

•

O sistem não atende aos requisitos iniciais da Superintendência de Patrimônio .

Não há previsão de término para o desenvolvimento

do sistema, e sua posterior

homolo~áção e disponibilização em produção.

~~~

~ ls::....~.

A-C--

Lilianne Maria Cruvinel Siqueira
Superintendente

de Patrimônio

I!

I

~ll~
-4 ~

5joQj90Jb/
CG~

EGPLAN

GOVERNC! DA.-$--

GOlA

~!ETARIA
DE ESTADO DE
GEsfl'AO E PLANEJAMENTO

Oficio nO

'JL.j

8C~

12016-SUPAT
Goiânia, 26 de agosto de 2016.

•

Exmo. Sr.
André da iIva Goes
Subchefe a Controladoria Geral do Estado
Rua 82, n° 400, 3° andar, Ed. Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Setor Sul
GOIÂNI ~GO, CEP: 74.015-908

Assunto: Nota Técnica n° OI - Sistema Informatizado de Patrimônio Móvel e Imóvel

Senhor Subchefe da CGE,
A par de cumprimentá-lo encaminho a Nota Técnica n° 0112016, de 25 de
agosto d 2016, que tem como objetivo relatar a percepção acerca do Sistema Informatizado
de Patri 6nio Móvel e Imóvel.

•

Atenciosamente,

~.

LO-<M.01

M. (

L~"- L

Lilianne Maria Cruvinel Siqueira
Superintendente de Patrimônio

SEGPLAN/Superintendência

de Patrimônio

Av. República do Líbano. Qd. D3 LI. 44/46. Setor Oeste. CEP: 74115-030 - Goiânia - Goiás
Telefone/Fax: (62) 3201-6606

ESTADO DE GOlAS
NOTA TÉCNICA N° 002/2016-FORÇA

TAREFA

Ass nto: Nota Técnica sobre a Recomendação Parecer nO2 do TCE sobre as Contas
do Gbvernador de 2015

'1' ' .'

FORCA TAREFA - C"Ia". G~,'.'
Sumário

Executivo

O Tribunal de Contas do Estado de Goiás, em seu Parecer sobre as
cont s
reco

J

.

do

Governador

relativas

ao

exerci cio

de

2015,

expediu

a

seguinte

endação:
"2. Realizar a contabilização

e distribuição

de forma tempestiva

dos

ren imentos auferidos pela conta centralizadora, bem como reconhecer um passivo do

I

Teshuro Estadual com os demais órgãos e fundos que tiveram recursos centralizados

I

e n'ão receberam

I

apli ado desde a criação da conta. "

,I

!
I

,

as devidas receitas de juros

proporcionais

ao saldo gerencial

Posicionamento

•

1

Técnico

Por intermédio dessa recomendação aquela Corte de Contas manifesta

ent ndimento no qual fica subentendido que os recursos financeiros arrecadados e
ad~inistrados

pelo tesouro público, ou ao menos parte deles, pertencem a fundos e

órdãos do governo e, nesse sentido, devem ser geridos destacadamente,
cata

parte realizar aplicações financeiras,

cumprindo a

assim como receber e apropriar-se

dos

respectivos rendimentos.

I
De fato, algumas receitas do Estado de Goiás foram instituídas por leis

I

esecíficas

I

pr' prias, cabendo aos gestores desses recursos realizar as aplicações das respectivas

,

di ponibilidades

I
I

I

que impunham o depósito dos respectivos recursos em contas bancárias

, J

no mercado financeiro, incorporando-se

os respectivos rendimentos

e

I,

(jJp
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em b~nefício do próprio fundo ou órgão gestor dos recursos. Tendo em consideração
tal en~endimento, o Decreto no 6.542, de 4 de setembro de 2006, que trata da Conta
Centklizadora

do Tesouro Estadual, em seu Art. 10 assim determina:

"s 1°. O produto resultante da aplicação financeira
deste artigo, referente a

referida no "caput"
recursos

oriundos

das

empresas

estatais

dependentes, autarquias, fundações, sociedades de
economia mista, empresas públicas e fundos
especiais

constitui,

proporcionalmente,

receita

financeira de cada entidade ou fundo, devendo ser
contabilizada como "Juros de Depósitos Bancários",
à conta de recursos diretamente arrecadados."
Apesar desse dispositivo, em decorrências de avaliações que concluíram
pela conveniência

de natureza administrativa

elou operacional, a centralização das

disp nibilidades financeiras do Estado somente alcançou efetivamente

recursos que

nãol~e incluem entre aqueles mencionados no parágrafo acima transcrito. Os recursos
próJriOS oriundos dos fundos e órgãos do Poder Executivo Estadual, ou seja, aqueles

I

diretamente

arrecadados

pelas

"empresas

estatais

dependentes,

autarquias,

fun~ações, sociedades de economia mista, empresas públicas e fundos especiais" não
forJm

objeto de centralização.

Tais recursos

continuaram

sendo depositados

e

ma~tidos em contas bancárias especificas, cabendo aos respectivos gestores realizar
as lespectivas aplicações financeiras e apropriação de rendimentos.

São receitas próprias aquelas provenientes do esforço de arrecadação
de cada órgão, isto é, receitas que o órgão tem a competência

legal de legislar,

co'1trolar, ~rever e arrecadar. Portaria da Secretaria de Orçamento

Federal define

redeltas propnas como sendo:

"{...} aquelas que têm origem no esforço próprio de
órgãos e entidades da Administração Pública nas
atividades de fornecimento de bens ou serviços
facultativos e na exploração econômica do patrimônio

I
I

I

..

I
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próprio, remunerados por preço público, bem como
I '

produto da aplicação financeira desses recursos. "
(artigo 4° da

Portaria

SOF

nO

10/2002) - (Grifo nosso)
A incorporação da definição de receita própria nos moldes da Portaria
SOF n° 10/2002, revela que muitos desses valores diretamente

I

arrecadados

pelos

órgã $ não constituem receitas próprias, mas receitas do Tesouro, no sentido lato,

II

vincYltdas ou destinadas a gastos dos órgãos arrecadadores.

!.

I

Sobre algumas interpretações para enquadramento

de ingressos como

receitas próprias Albuquerque, Medeiros e Feijó (2013, p.175) assim discorrem:

"Alguns órgãos têm a missão e a obrigação de
fiscalizar determinadas atividades e em função disso
cobram taxas decorrentes do exercícío do poder de
polícia do estado ou da disponibífização de um
serviço, mesmo que potencial.

Seus gestores

normalmente argumentam que essas taxas são
receitas próprias, pois se o órgão não fizer o esforço
próprio de fiscalizar, não existirá arrecadação. O
argumento

não

é

válido

porque,

além

das

considerações quanto à competência de tributar, que
não é do órgão, as taxas somente são criadas em
virtude de lei e não possuem caráter facultativo.
Nesses casos, muitas vezes temos as chamadas
receitas vinculadas, ou seja, arrecadadas com
destinação específica, estabelecida em dispositivos
legais. A vinculação da receita toma a programação
financeira e o processo de alocação orçamentária
menos

flexível,

deixando

parte

dos

recursos

disponíveis apenas para finalidades específicas e
limitando a capacidade de planejamento do Estado. "

I

I
I

I

!

I
~

I
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Tome-se como exemplo o caso de órgão, que administra a arrecadação

das r ceitas de outorga de determinado serviço de competência do Estado. Nesse
caso, ~ufere receita pela exploração de um bem que não integra o seu patrimônio,
mas I patrimônio do Estado. De fato, ao expedir o ato de outorga, o órgão age em
nome IdO Estado, visto que, conforme estabelecido na legislação, cabe ao Estado
outorb~r os referidos serviços. Apesar de ser um órgão do Governo do Estado, esse
tem

I

• rsonalidade juridica própria e não se confunde com o Estado. Portanto, a
I
recei a de outorga arrecadada não constitui receita própria, mas receita do Estado com

I.

I

I

desti ~ÇãOespecifica, ou seja, vinculada na forma da legislação.
Os diversos órgãos integrantes da administração direta do Poder

Exe utivo são componentes de um mesmo ente, de maneira que não há como tratar
de JJrigaçôes ativas ou passivas entre os mesmos. Nesse universo cabe incluir
tamJ~m diversos fundos de natureza contábil instituídos no âmbito da administração
diretb' do Poder Executivo que também não dispõem de natureza jurídica própria.
ASSiY, também esses fundos integram o mesmo ente estatal, não cabendo igualmente

I

regiJAar-se obrigações entre estes e o próprio Estado.
Considera-se ainda que o reconhecimento de obrigação do Estado, na

for1~ como determinado pelo TCE, somente seria cabível no caso dos recursos
próprios da administração indireta. Todavia a Lei Complementar n° 122, de 23 de
dez~~bro de 2015 diz em seu artigo 1° que:

"os recursos financeiros dos órgãos e das entidades
integrantes do Poder Executivo, incluídas as suas
Autarquias,

Fundações

e

Fundos

Especiais,

aplicados no mercado financeiro pelo

Tesouro

Estadual, serão apropriados como receita deste no
último dia útil do exercício financeiro vigente."
E mais, cabe considerar também as disposições da Lei Complementar
Estadual no 121 de 2015, que institui o Sistema de Conta Única do Estado de Goiás:

I

I

I
I

!

"Art. 3° A Conta Única do Tesouro Estadual deverá
acolher todos os recursos originários do orçamento

f

t
~
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do Estado, independentemente das

fontes de

recursos, dos seus titulares ou beneficiários, das
vinculações de gasto e dos agentes arrecadadores,
observado o

disposto

Complementar

e

no

art.

resguardada

7° desta Lei
a

autonomia

administrativa e financeira dos demais Poderes e

I .

Instituições quanto aos recursos que, por lei, seja por

,I.

"Art. 5° As disponibilidades de recursos da Conta

I

Única do Tesouro Estadual, independentemente da

eles arrecadados. "

fonte, serão aplicadas no mercado financeiro pela

I

Secretaria da Fazenda e as receitas decorrentes das

I

aplicações

financeiras

constituirão

Fonte

de

Recursos Ordinários do Tesouro do Estado. "
"Art. 6" O superávit financeiro anual de cada uma das
unidades que integram

o

Sistema da Conta Única

será revertido ao Tesouro Estadual, ressalvado o
disposto na parte final do caput do art. 3° desta Lei
Complementar. "
De acordo com tais dispositivos, os rendimentos de aplicações
fina ceiras das unidades que vierem a integrar a Conta Única do Tesouro Estadual

l

con tituirão fonte de recursos ordinários o Tesouro do Estado, ressalvando-se apenas
os recursos diretamente arrecadados pelos Poderes e Instituições dotados de
aut, nomia administrativa e financeira.
Quanto a esse aspecto, é de se ressaltar que não se cabe incluir nesse

I

rolos recursos que não sejam decorrentes da iniciativa dos órgãos e entidades que

I

ad~lnistrem receitas por delegação do Estado. Todas as receitas tributárias do

I

Est~dO, impostos ou taxas, são instituídas pelo ente detentor da competência
trib~ária, ou seja, o próprio Estado. Assim, tais receitas em hipótese alguma podem
serlconsideradas receitas pertencentes a um e~te autônomo do Estado. Tais recursos
de em não só ser carreados para a Conta Unica do Tesouro Estadual, como os

I

,

II

I

t
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rendirrntos

decorrentes das aplicações financeiras pertinentes constituem fonte de

recursos ordinários, na forma preconizada na LC 121.

Goiânia, 08 de agosto de 2016 .

•

I

t

Ofício nO294/20J- GABINETEIDPG
Goiânia, 02 de setembro de 2016.

•

Exmo. Sr.
ADAUTO BARB SA JUNIOR
Secretário de Estbdo-Chefe
Controladoria Ge àl do Estado
Goiânia-GO

Assunto: Respo ta Ofício Circular nO1/2016-CGE/SEGPLAN
Órgão: Defensorlia Pública do Estado de Goiás

Senhor Secretário,
Ao cumprimentá-lo, em resposta ao Ofício acima mencionado, informamos
que em razão

a autonomia funcional da DPE/GO, esta Instituição encaminhará o Relatório de

Gestão Anual dlntro do prazo legal, qual seja, 30103/2017, cumprindo de forma linear o mesmo

•

j,

fornecimento derdados dos órgâos autônomos.
Esclarece-se por fim que os atuais moldes de Monitoramento da DPE/GO se

diferem dos pa rões SIPLAM.
Ao ensejo, apresentamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente,

<::~~)

G

~""

.:::L-D~~-

CLEOM~RIZZO
ESSELlN FILHO
efensor Público-Geral do Estado

Avenida Cora Coralina,

nO

55, Setor Sul, Goiânia-GO

Telefone: (62) 3201-7400

t

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARlA DA FAZENDA

NOTA TÉCNICA

Assun

o:

nO

06/2016

Inclusão das receitas de contribuições

descontadas dos servidores

públicos e repassadas ao Ipasgo na composição da RCL - Receita
Corrente Liquida.

A presente Nota Técnica tem por objetivo promover um estudo quanto à
pertinência da inclusão das receitas de contribuições descontadas dos servidores
públic$s e repassadas ao Ipasgo na composição da RCL - Receita Corrente Líquida,
visto que tais recursos, segundo o Tribunal de Contas do Estado - TCE, criam um
incre1énto artificial da receita que não pode ser utilizada pelo Estado.
O principal objetivo da RCL - Receita Corrente Líquida é servir de
parâmetro para o montante da reserva de contingência e para os limites da despesa
total eprn pessoal, da dívida consolidada líquida, das operações de crédito, do serviço
da dívida, das operações de crédito por antecipação de receita orçamentária e das
garanlias do ente da Federação. Os limites foram estabelecidos pela LRF - Lei de
Respdnsabilidade Fiscal.
,
/"
A composição da RCL - Receita Corrente LIquida tem sua forma ae
cálculo fundamentada nos manuais da STN - Secretaria do Tesouro Nacional e
doutrir.ada na LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme especificado no séu
Artigo 22 e para os efeitos desta Lei Complementar, entende-se como:
"I - Ente da Federação: a União, cada Estado, o Distrito Federal e cada Municlpio;
11- Empresa controlada: sociedade cuja maioria do capital social com direito a voto

perten

á, direta ou indiretamente, a ente da Federação;

111- empresa estatal dependente: empresa controlada que receba do ente controlador
recurs s financeiros para pagamento de despesas com pessoal ou de custeio em geral ou de capital.
excluidos. no último caso, aqueles provenientes de aumento de participação acionária;
:

J

IV - Receita corrente líquida: somatório das receitas tributárias, de contribuições,
patri oniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas
tambét correntes, deduzidos:
a) na União, os valores transferidos aos Estados e Municipios por determinação
constit Clonal ou legal, e as contribuições mencionadas na alínea a do inciso I e no inciso 11do art. 195,
e no a . 239 da Constituição;
b) nos
const tucional;

Estados,

as parcelas

entregues

aos

Superintendência do Tesouro Estadual-

Munlcfpios

SEFAZ-GO

Av. Vereador José Monteiro. n~. 2233, Setor Nova Vila. Bloco A
CEI"': 74.001-970 - Goiânia - Goiás Telefone 3269.2402.2521

IC

por

detennlnação

!

/
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c) na União, nos Estados e nos Municipios, a contribuição dos servidores para o
custeio do seu sistema de previdência e assistência social e as receitas provenientes da
compensação financeira citada no ~ 9°do art. 201 da Constltulçlo.

9 12 Serão computados no cálculo da receita corrente liquida os valores pagos e
recebidos em decorrência da Lei Complementar no 87, de 13 de setembro de 1996, e do fundo
previsto pelo art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.
9 22 Não serão considerados na receita corrente liquida do Distrito Federal e dos
Estados do Amapá e de Roraima os recursos recebidos da União para atendimento das despesas de
que trata o inciso V do 9 12do art. 19.
~ Jl! A receita corrente liquida será apurada somando-se as receitas arrecadadas
no mês em referência e nos onze anteriores, excluidas as duplicidades",

Conforme o Manual da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, 6" edição,
e conforme a LRF - Lei de Responsabilidade Fiscal, art. 2°, IV e 91°, 2° e 3°, •
a RCL - Receita Corrente Liquida é o somatório das receitas tributárias, de
contribuições, patrimoniais, agropecuárias. industriais, de serviços, transferências
correntes e outras receitas correntes do ente da Federação, deduzidos alguns
itens exaustivamente
explicitados
pela
própria
LRF,
não
cabendo
interpretações que extrapolem os dispositivos legais ora mencionados.
De acordo com o que consta na Lei nO17.477, de 25 de novembro de
2011, que em seu Artigo 1 o IPASGO - Instituto de Assistência dos Servidores
Públicos do Estado de Goiás, criado pela Lei nO4.190, de 22 de outubro de 1962, é
uma autarquia, dotada de personalidade jurídica de direito público interno, com
patrimônio próprio e autonomia administrativa e financeira. E que segundo seu
parágrafo único, a autonomia administrativa e financeira do IPASGO não exclui o
exercicio da supervisão de suas atividades pelos órgãos competentes do Poder
Executivo.

º

Assim sendo, não há como excluir tais receitas do cálculo da RCL Receita Corrente Líquida, pois o IPASGO é integrante da Administração Indireta do
Estado de Goiás, sendo que o cálculo da RCL não cabe interpretações que
extrapolem os dispositivos legais.

Goiânia, 05 de setembro de 2016.

Oldair Marinho da Fo ,eca
SUPERINTENDENTE DO TESOURO ESTADUAL

Superintendência do Tesouro Estadual-

SEFAZ-GO

Av. Vereador José Monteiro. nO. 2233, Setor Nova Vila Bloco A
CE!': 74.001-970 - Goiiini. - Goiás Telefone 3269.2402.252 J
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GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Casa Civil

LEI N° 19.445, DE 08 DE SETEMBRO DE 2016

Altera a Lei nO 19.179, de 29 de dezembro de 2015, que
institui o regime de previdência complementar no ãmbito do
Estado de Goiás, fixa o limite máximo para a concessão de
aposentadorias e pensões de que trata o art. 40 da
Constituição Federal, autoriza a criação de entidade fechada
de previdência complementar, na forma de fundação, e dá
outras providências.
•
Estadual, decret

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOlAS, nos termos do art. 10 da Constituição
e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1° A Lei nO 19.179, de 29 de dezembro de 2015, passa a vigorar com as seguintes

alterações:
"Art. 4°

.

.S

1° A natureza pública da PREVCOM-GO,
Estadual consistirá na:

a que se refere o

S

15 do art. 97 da Constituição

1-

.

II -

.

: 111 - Revogado;

•

IV-

.

S

2° A criação de empregos e fixação dos quantitativos e salários será definida em ato
administrativo próprio da entidade, atendido o disposto no art. 37, inciso XI, da Constituição
Federal." (NR)

"Art. 5° A PREVCOM-GO organizar-se-á sob a forma de fundação pública de direito privado sem
fins lucrativos, dotada de autonomia administrativa, financeira, patrimonial e de gestão de
recursos humanos, e terá sede e foro na Capital do Estado de Goiás." (NR)
"Art. 13

.

1 - ••.•.••.•.•.•••..••••...••.•.••.••.•.••.••.•.••.•••.••...••.•....••.•.••••..••.•.•.••.•.••.•.•
11 - ....................................••...........••...•.••.....•••.•.••...•.••.•.•.•.•.••.•.••
: I li IV -ter

.
formação de nível superior." (NR)

"Art. 25

.

S 1°

.

httpJlwww.gabinelecivil.go.gov.br/1P.igi naJ eis.php?id= 21300

1/

www.gabinetecivil.go.gov.brlpaginaJeis.php?id=21300
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s~

.

S 3° O plano de custeio

referido no caput deverá prever parcela de contribuição do participante e
do patrocinador com o objetivo de compor o Fundo de Cobertura da Longevidade". (NR)

I
i ••..•...

"Art. 30. Para os planos em que seja patrocinador o Estado de Goiás, por meio dos Poderes
Executivo, Legislativo e Judiciário, dos Tribunais de Contas e do Ministério Público, o valor da
contribuição do patrocinador será igual á do participante, observado o disposto no regulamento
do plano de beneficios previdenciários complementares, não podendo exceder o percentual de
8,5% (oito e meio por cento) sobre a sua remuneração, como definido no S 2' do art. 29 desta

.-

Lei.
Parágrafo único

." (NR)

Art. 2' Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3' Fica revogado o inciso 111, do parágrafo único, do art. 4° da Lei n' 19.179, de 29 de
dezembro de 2015.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOlAS, em Goiãnia, 08 de setembro de 2016, 128'
da República.
MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR

(0.0. de 12-09-2016)
Este texto não substitui

o publicado no 0.0. de 12-09-2016.

d
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imprimir
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ESTADO DE GOIÁS

Of. M ns. nO

/16.

Goiânia,

de

de 2016.

A Sua xcelência o Senhor
Deput,do HELIO ANTONIO DE SOUSA
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado
NEST

Senhor Presidente,

Encaminho à apreciação e deliberação dessa augusta
AssemIJleia Legislativa o incluso projeto de lei que promove pontuais alterações
em dive

80S

diplomas legislativos.

O primeiro bloco de reformas compreende alterações
em leis de fundos especiais no âmbito do Poder Executivo, para o efeito de
destinar eventuais superavits financeiros apurados ao final do respectivo exercício
ao Teso ro Estadual. Tal medida intenta viabilizar a implantação, já no inicio do
próximo éxercício financeiro, do chamado Sistema de Conta Única do Tesouro,
disciplin do pela Lei Complementar estadual nO121, de 21 de dezembro de 2015.
Ao determinar que o saldo financeiro do exercício
apurado 'm balanço anual seja revertido ao Tesouro, garante-se à Administração
maior ca acidade de programação financeira de desembolso, otimizando, com
isso, a g .sIão dos escassos recursos públicos. A medida, ademais, procura dar

~

,_

cumprimento aos itens 1, 2 e 4 das Recomendações contidas no Parecer Prévio
de 2015, do Tribunal de Contas do Estado, de forma a reduzir o saldo da "conta
centralizadora", com efetiva implantação da "conta única". Ainda com esse
intento, o projeto em anexo promove, outrossim, a revogação de todos aqueles
dispositivos que, em sede de fundos especiais, prevêem depósitos de recursos
em contas bancárias especiais, bem como daqueles que dispõem sobre
aplicações de receitas financeiras.
A segunda parte da reforma é respeitante ao Fundo de

•

Proteção Social do Estado de Goiás - PROTEGE GOIÁS. Com a alteração da
redação do parágrafo único do art. 6°-A da Lei nO14.469, de 16 de julho de 2003,
pretende-se garantir que parcela da receita oriunda do adicional de 2% na
alíquota do ICMS sobre produtos e serviços supérfluos seja diretamente
disponibilizada por aquele Fundo especial ou por meio do Tesouro ao Fundo
Estadual de Saúde (FES), para aplicação em bens e serviços de saúde, nos
termos, aliás, da Lei Complementar federal nO141, de 13 de janeiro de 2012, em
adequado cumprimento à vinculação constitucional.
A terceira e última parte aborda específica alteração na
Lei n° 13.569, de 27 de dezembro de 1999, para o efeito de restaurar a primitiva
aliquota, no patamar de 35% para linhas dos serviços públicos de transporte
rodoviário, para cálculo da Taxa de Regulação, Controle e Fiscalização de
Serviços Públicos concedidos, permitidos ou autorizados (TRCF), ante o exercicio
de atividade de polícia por parte da Agência Goiana de Regulação, Controle e
Fiscalização (AGR). Isso porque a queda na principal fonte de receita da
autoridade da regulação em causa pode, em sendo mantida a atual alíquota (de
15%), inviabilizar completamente a execução de suas atividades, sendo, portanto,
necessário o mencionado ajuste, de modo a recompor o primitivo índice.
Com essas razões, que espelham a importância da
presente propositura, e na expectativa de vê-Ia convertida em lei, solicito a sua

2
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apr ciação em consonância com o regime de urgência previsto no art, 22 da
Co~stitUiÇãOEstadual.

Renovo a Vossa Excelência e a seus dignos pares
prot stos de elevada consideração.

Marconi Ferreira Perillo Júnior
GOVERNADOR DO ESTADO
SECCI

,Arruda.
,

I.

3

l.
I
Governo do Estado de Goiás

I
I

LEI N°

I

, DE

DE

DE 2016.

Promove alterações nos diplomas
que especifica
e dá outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS,
nos termo

do art. 10 da Constituição Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte

Lei:
Art. 10 Em atendimento ao que estabelece o art. 60 da
Lei Complementar
Sistema

estadual na 121, de 21 de dezembro de 2015, que institui o

dY Conta Única do Tesouro

l

Estadual e dá outras providências,

são

promovidab as alterações abaixo especificadas:

!.

I - na Lei na 9.489, de 19 de julho de 1984:

I

"Art. 2°

.

a)

.

Parágrafo

único.

O

saldo

financeiro

do

exercício

apurado em balanço anual, relativamente ao Fundo de
que trata esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual."
(NR)

I
I

I
I
I

1I - na Lei nO11.075, de 19 de dezembro de 1989:

"Art. 3°

.

1-

.

~ 1°

.

Governo do Estado de Goiás
.' ',.f}

2

S

3° O saldo financeiro

do exercício

balanço anual, relativamente

apurado

em

ao Fundo de que trata

esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual." (NR)
III - na Lei nO11.549, de 16 de outubro de 1991:
"Art. 5°

.

I-

.

Parágrafo

único.

O saldo financeiro

do

exercício

apurado em balanço anual, relativamente ao Fundo de
que trata esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual."
(NR)

•

IV - na Lei nO12.207, de 20 de dezembro de 1993:
"Art. 8°-A O saldo financeiro do exercício apurado em
balanço anual, relativamente

ao Fundo de que trata

esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual." (NR)
V - na Lei nO12.730, de 21 de novembro de 1995:
"Art. 6°-A O saldo financeiro do exercício apurado em
balanço anual, relativamente

ao Fundo de que trata

esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual." (NR)

VI- na Lei nO13.590, de 17 de janeíro de 2000:
"Art. 6° As operações de repasse de financiamentos
dos recursos

financeiros

do Fundo

de Fomento

à

Mineração serão realizadas pela Agência de Fomento
de Goiás S/A." (NR)
"Art. 6°-A O saldo financeiro do exercício apurado em
balanço anual, relativamente

ao Fundo de que trata

esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual." (NR)
VII - na Lei nO13.591, de 18 de janeiro de 2000:

•

rT

1 ,

Governo do Estado de Goiás

I

"Art. 17

.

v-

e

o resultado de alienação de ações, debêntures

quaisquer

I

outros títulos adquiridos

ou incorporados;"

(NR)

I
"Art. 17-A. O saldo financeiro do exercício apurado em

I

balanço anual, relativamente

ao Fundo de que trata

esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual." (NR)

VIII- na Lei nO14.469, de 16 de julho de 2003:
"Art. 6°-A

.

Parágrafo único. A importância
deste artigo será disponibilizada
meio

do Tesouro

Saúde

(FES),

Complementar

Estadual

para
federal

de que trata o capuf
diretamente

ao Fundo

aplicação

nos

ou por

Estadual

termos

de

da

Lei

nO 141, de 13 de janeiro

de

2012." (NR)

IX - na Lei nO14.469, de 16 de julho de 2003:
"Art. 7°-A O saldo financeiro do exercício apurado em

•
I

balanço anual, relativamente

ao Fundo de que trata

esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual." (NR)
X - na Lei n° 14.750, de 22 de abril de 2004:
"Art. 6° O saldo financeiro
balanço anual, relativamente

do exercicio

apurado

em

ao Fundo de que trata

esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual." (NR)
XI- na Lei nO15.260, de 15 de julho de 2005:
"Art. 5°

.

I-

.

"~'I

-

Governo do Estado de Goiás

4

Parágrafo

único.

O saldo

financeiro

do

exercício

apurado em balanço anual, relativamente ao Fundo de
que trata esta Lei, será revertido ao Tesouro EstaduaL"
(NR)

XII- na Lei nO15.443, de 16 de novembro de 2005:
"Art. 4°-A O saldo financeiro do exercicio apurado em
balanço anual, relativamente

ao Fundo de que trata

esta Lei, será revertido ao Tesouro EstaduaL" (NR)
"Art. 7° O saldo referente à categoria de investimento

•

de capacitação previsto no inciso I do art. 6° deverá ser
revertido direta e integralmente
os saldos provenientes
rateados

entre

elas

à mesma categoria, e

das demais categorias
na

proporção

serão

definida

pelo

Conselho de Administração." (NR)

XIII - na Lei n° 15.633, de 30 de março de 2006:
"Art. 2°

S 1°
S 3°

.

.

O saldo financeiro

do exercício

balanço anual, relativamente

apurado

em

ao Fundo de que trata

esta Lei, será revertido ao Tesouro EstaduaL" (NR)

XIV - na Lei nO16.384, de 27 de novembro de 2008:
"Art. 5°-A O saldo financeiro do exercício apurado em
balanço anual, relativamente

ao Fundo de que trata

esta Lei, será revertido ao Tesouro EstaduaL" (NR)
"Art. 7°

S

8° O saldo financeiro

.

do exercício

apurado

em

•

1

\

I

Governo do Estado de Goiás
balanço anual, relativamente ao Fundo de que trata
esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual." (NR)

xv - na Lei na 16.536, de 12 de maio de 2009:

I
t

"Art. 5°As receitas previstas nesta Lei serão recolhidas

I

por meio do Documento de Arrecadação de Receitas
Estaduais (DARE), em conta corrente bancária única
do Tesouro estadual.
Parágrafo único. Excepcionalmente, em caso de
impossibilidade de recolhimento via DARE e somente
após prévia aquiescência da Secretaria de Estado da
Fazenda, em processo próprio, as receitas poderão ser
depositadas diretamente na conta corrente única do
Tesouro estadual." (NR)
"Art. 10. O saldo financeiro do exercício apurado em
balanço anual, relativamente ao Fundo de que trata
esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual." (NR)
XVI - na Lei na 17.155, de 17 de setembro de 2010:

•
I

I

"Art. 2°

S

.

10 O saldo financeiro do exercício apurado em

balanço anual, relativamente ao Fundo de que trata
esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual." (NR)
XVII - na Lei na 17.297, de 26 de abril de 2011:
"Art. 5°-A O saldo financeiro do exercício apurado em
balanço anual, relativamente ao Fundo de que trata
esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual." (NR)
XVIII - na Lei nO17.319, de 20 de junho de 2011:
"Art. 2°

.

Governo do Estado de Goiás

,

'I-

6

Parágrafo

único.

O saldo financeiro

do

exercício

apurado em balanço anual, relativamente ao Fundo de
que trata esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual."
(NR)
XIX - na Lei nO17.480, de 8 de dezembro de 2011:
"Art. 3°

Parágrafo

.

único.

O saldo

financeiro

do

exercicio

apurado em balanço anual, relativamente ao Fundo de
que trata esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual."

•

(NR)

xx -

na Lei nO17.797, de 19 de setembro de 2012:

"Art. 2°-A O saldo financeiro do exercício apurado em
balanço anual, relativamente

ao Fundo de que trata

esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual." (NR)

XXI- na Lei nO17.834, de 10de novembro de 2012:
"Art. 6°-A O saldo financeiro do exercicio apurado em
balanço anual, relativamente

ao Fundo de que trata

esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual." (NR)

XXII- na Lei nO17.842, de 4 de dezembro de 2012:
"Art. 6°

.

S 1°
S 6°

.
O saldo financeiro

do exercício

balanço anual, relativamente

apurado

em

ao Fundo de que trata

esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual." (NR)

XXIII- na Lei n° 17.887, de 27 de dezembro de 2012:

•

.,

Governo

I

o Estado de Goiás
"Art. 6°-A O saldo financeiro do exercício apurado em
balanço anual, relativamente

ao Fundo de que trata

I

esta Lei, será revertido ao Tesouro EstaduaL" (NR)

I

XXIV - na Lei nO17.888, de 27 de dezembro de 2012:
"Art. 2°

I

11°
1 3°

•

.

.
O saldo financeiro

do exercício

balanço anual, relativamente

apurado

em

ao Fundo de que trata

esta Leí, será revertido ao Tesouro EstaduaL" (NR)
XXV - na Lei nO18.282, de 20 de dezembro de 2013:
"Art. 3°

Parágrafo

.

único.

O saldo financeiro

do

exercício

apurado em balanço anual, relativamente ao Fundo de
que trata esta Lei, será revertido ao Tesouro EstaduaL"
(NR)
XXVI - na Lei nO18.672, de 13 de novembro de 2014:

•

"Art. 30

.

1 1°
1 3°

.
O saldo financeiro

do exercício

balanço anual, relativamente

apurado

em

ao Fundo de que trata

esta Lei, será revertido ao Tesouro EstaduaL" (NR)
XXVII- na Lei nO18.746, de 29 de dezembro de 2014:
"Art. 16

.

11°

.

..

.~overno do Estado de Goiás
8

S

5° O saldo financeiro

do exercício

balanço anual, relativamente

apurado

em

ao Fundo de que trata

esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual." (NR)
XXVIII - na Lei n° 19.071, de 22 de outubro de 2015:
"Art. 11 O saldo financeiro do exercício apurado em
balanço anual, relativamente

ao Fundo de que trata

esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual." (NR)
Art. 2° A Lei n° 13.569, de 27 de dezembro de 1999,
passa a vigorar com a seguinte modificação:
"Art. 24

.

S~

.

II -

.

a)

.

1.

35% (trinta e cinco por cento) para linhas dos

serviços públicos de transporte rodoviário;" (NR)
Art. 3° Ficam revogados:
I - a alinea "d" do art. 2° da Lei nO9.489, de 19 de julho
de 1984;
II - os incisos V, VII e

S 2° do

art. 3° da Lei n° 11.075,

de 19 de dezembro de 1989;
111 - o inciso IV do art. 5° da Lei nO 11.549, de 16 de
outubro de 1991;
IV - o inciso VII e o parágrafo único do art. 3° da Lei nO
12.207, de 20 de dezembro de 1993;
V - o inciso IV e o parágrafo único do art. 2° da Lei nO
12.730, de 21 de novembro de 1995;
VI - o inciso IX do art. 3° da Lei nO 13.590, de 17 de
janeiro de 2000;
VII - o art. 5° e o seu parágrafo único e o inciso VII do
art. 7°, todos da Lei nO14.469, de 16 de julho de 2003;

Governo

o Estado de Goiás
VIII - o inciso 111do art. 40 e o art. 50, ambos da Lei na

IJ

14.750, de 22 de abril de 2004;

15.260,

IX - o ~ 30 do art. 40 e o inciso V do art. 50 da Lei na

e 15 de julho de 2005;

,

X - o inciso III do art. 40 e o art. 80 e seu parágrafo

1

único, to, os da Lei na 15.443, de 16 de novembro de 2005;
XI - o inciso 11do art. 20 e o art. 30 da Lei na 15.633, de

J

I

30 de março de 2006;

•

XII - o inciso IV do art. 50 e o inciso IX do ~ 10 do art.

70, lodos da Lei na 16.384, de 27 de novembro de 2008;

I

maio de

17.155,

XIII - o inciso VIII do art. 30 da Lei na 16.536, de 12 de

009'

I'
'I
I
I
I

XIV - o inciso VI do art. 20 e o art. 30, ambos da Lei na

e 17 de setembro de 2010;
XV - o inciso V do art. 50 da Lei na 17.297, de 26 de

abril de ~I()11;

I

I

!.
I
I
I

XVI - o inciso VI do art. 30, o art. 70 e o parágrafo único

do art. 8 • lodos da Lei na 17.480, de 8 de dezembro de 2011;
XVII - o inciso IX e o parágrafo único do art. 20 da Lei

na 17.791, de 19 de setembro de 2012;
XVIII-

o parágrafo único do art. 60 da Lei na 17.834, de

10 de novembro de 2012;

I1

XIX - o inciso IX e o ~ 10 do art. 60 da Lei na 17.842, de

4 de de!embro

de 2012;

xx -

1

1I

o parágrafo único do art. 60 da Lei na 17.887, de

27 de d zembro de 2012;
XXI - o inciso IV e o ~ 10 do art. 20 da Lei na 17.888, de

27 de d zembro de 2012;

I

XXII - o inciso VII do art. 30 e o art. 70, ambos da Lei na

18.282, de 20 de dezembro de 2013;
,

XXIII - o inciso VI e o ~ 10 do art. 30 da Lei na 18.672,

I

de 13 dê novembro de 2014;

de,em

r

XXIV - o ~ 40 do art. 16 da Lei na 18.746, de 29 de
de 2014

Governo do Estado de Goiás
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xxv - o art. 50 e o art.

10, ambos da Lei nO 19.071, de

22 de outubro de 2015.

Art.

0

3

Esta Lei entra

em vigor

na data

de sua

publicação, retroagindo, porém, os efeitos do que disposto no inciso VIII do seu
art. 10 a 10 de março de 2016.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS,
em Goiânia,

SECC/R.Arruda.

de

de 2016, 1280 da República.
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

Exposição e Motivos nOO5J, I SEFAZ I SEGPLAN
Goiânia, I ij de setembro de 2016,

Excelentís imo Senhor
MARCON ~ERREIRA PERILLO JÚNIOR

I

Governad r do Estado de Goiás

'.

1

Palácio P dro Ludovico Teixeira
NESTA
Excelentíssimo Senhor Governador,

Encaminho

a

Vossa

Excelência

proposta

de

Emenda

Constituci nal Estadual, que altera o art. 39 no Ato das Disposições Constitucionais
Transitóri

IJ da Constituição Estadual.

Inicialmente consideraremos um breve histórico na esfera federal.
Amparada pela Emenda Constitucional Federal na 93, de 08 de
setembro e 2016, foi prorrogada mais uma vez a Desvinculação de Receitas da União

,

(DRU), deb~avez até 31 de dezembro de 2023, O referido dispositivo ainda alterou de
20 para 3 o percentual de desvinculação da arrecadação de impostos, contribuições
sociais e be intervenção no domínio econômico, seus adicionais e respectivos
.'
1,legais,
.
acresclmo
Introduzida originalmente pela Emenda Constitucional na 27, de 31
de março de 2000, essa desvinculação tomou-se necessária porque o orçamento da

I

União aprsentava

I

elevado volume de despesas obrigatórias e, também, expressiva

vinculaçã idas receitas orçamentárias,

Gabinete do Secretário da Fazenda
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SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

No entanto, tais receitas não são repartidas com os estados e
municípios, ficando exclusivamente com a União, Isso significa que houve um brutal
processo de concentração de rendas tributárias pela União, em detrimento dos estados
e munic pios, que enfrentam enormes dificuldades para prestar serviços à sua
pOPula~o,
Nessa lógica perversa, a DRU serviu apenas para favorecer ainda
mais as finanças federais, sendo os estados e municípios mais uma vez esquecidos
pelo gov ornocentral.

É inegável reconhecer que o Governo do Estado de Goiás tem
empree'l dido esforços permanentes visando o equilíbrio das contas públicas. Tal fato
tem exigido sacrifícios extremos no sentido de manter a compatibilidade entre receitas
e desPeFas.,isso porque se trata da melhor forma de garantir o desenvolvimento com
responsl:lbllidade, a qual deve nortear todas as ações do Governo, Face a essas
conSideraÇões, é mister ressaltar que a presente proposta objetiva ajustar, em
consonância com a Constituição Federal, a desvinculação de Receita Estadual,
constante no art. 39 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da

•

~
I ,

ConStitJição Estadual, com vistas a minimizar- as flagrantes injustiças do atual pacto
federati

\

"

'-

o.

,
Para tanto,

propomos

instrumento

desvinculando

30% da

arrecadação corrente do Tesouro Estadual, autarquias, fundações públicas e fundos
especidis do Poder Executivo. À semelhança da União, essa desvinculação não afetará
as tranlferências constitucionais para os municipios goianos (50% do IPVA, 25% do
ICMS). Também não afetará os recursos para aplicação em manutenção e
desenvlvimento

do ensino e em ações e serviços públicos de saúde, conforme

estabel cido nos arts. 212 e 198 da Constituição Federal.
A inserção deste dispositivo justifica-se

porque. a estrutura

orçamentária e fiscal do Estado possui elevado volume de despesas obrigatórias, como
,

tK/
Gabinete do Secretário da Fazenda
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as relativ

s a pessoal e a benefícios previdenciários,

e também vinculação expressiva

das receitas orçamentárias a finalidades especificas (saúde, educação e ciência e
tecnologik). Esse delineamento tende a extinguir a discricionariedade alocativa, pois
reduz

01 volume

de recursos orçamentários livres que seriam essenciais para

impleme tar projetos governamentais prioritários.

Nesse cenário, a desvinculação de receitas pretende ser um

•

instrum

to de racionalização da gestão orçamentária, que ampliará as possibilidades

de atua ão dos gestores públicos, além de atender, de forma célere e tempestiva, as
demandb~ da sociedade, sem comprometer o equilibrio fiscal das contas públicas.
Nesse íhterim, a DRE permitirá à Administração Pública Estadual não só estabelecer
priOridaJ~s, mas também prover e alocar recursos para torná-Ias exequíveis.
Com essas razões, e caso Vossa Excelência as acolha, sugiro a
elabOratãO de Mensagem a ser enviada á Assembléia Legislativa, na forma da minuta
a esta

nexada, para ser apreciada em regime de urgência, dada a importância e

premênba que a matéria requer.

,I
I

•

Respeitosamente,

'~~2'

ANA C RLA ABRAO COSTA
sedretário da Fazenda

JO QUIM CLÁUDIO,\ IGUEIREDO MESQUITA
. ecretário de Gestjio e Planejam

I
I
I
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, DE

EMEND . CONSTITUCIONAL N°

DE

Altera
os
Constituição
especifica.

".,.

dispositivos
Estadual

da
que

A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
OIÃS, nos termos do art. 19 da Constituição Estadual, promulga a seguinte
Etlnenda ao texto Constitucional:

•

Art. 1° O Artigo 39 do Ato das Disposições Constitucionais
ransitórias da Constituição Estadual passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 39. As receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou
despesa, por força de dispositivo desta Constituição, da
legislação complementar ou ordinária ficam desvinculadas em
30% (trinta por cento) até 31 de dezembro de 2023.

,

r

I 1°

.

I~

.

I 3° Excetuam-se

da desvinculação de que trata este artigo os

recursos:
I-

•

11 •.•..• .........•....

111-

.
.......•....

.

IV - arrecadados pelo Instituto de Assistência dos Servidores
Públicos do Estado de Goiás - IPASGO- e pela Goiás
Previdência - GOIASPREV.
V-

.

VI - fundos instituidos pelo Poder Judiciário, pelos Tribunais de
Contas, pelo Ministério Público, pelas Defensorias Públicas e
pela Procuradoria-Geral do Estado.
Art. 2° Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de
sua publicação.
Goiânia,

de

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, em
de 2016.

I'

".

-.W~" \

,I
DCRETO

N"----

DE

,DE

Altera o Decreto n°8,363, de 20
de maio de 2015, que dispõe
sobre

a

aplicação

da

desvinculação das receitas no
âmbito do Poder Executivo,

o GOVERNADOR

DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas

atribuições, com fundamento no art, 37, IV, da Constituição do Estado de

•

Goiás,
DECRETA:

Art, 1°O Decreto n°8,363, de 20 de maio de 2015, passa a
vigorar com as alterações e os acréscimos que se seguem:
"Art, 10 Ficam contingenciados 30% (trinta por cento) da

I

,

~

receita

corrente

do Tesouro

Estadual

destinados

às vinculações

constitucionais a que se referem os incisos de I a IV do art. 158 da

•

Constituição Estadual e o art, 80 da Lei nO15,633, de 30 de março de 2006,
com alterações posteriores .
,

Art, 20 As autarquias, fundações e os fundos especiais
transferirão 30% (trinta por cento) dos recursos diretamente arrecadados ao
Tesouro Estadual, observadas as disposições do art, 39 do Ato das
. Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição Estadual.

S1
S2
S

(Sem alteração)

0 """""""",,.,,",,"""

0 ""

30,,,,,,,,,

",

.... ,,"",,

"",

.. ,,",, ..

(Sem alteração)
(Sem alteração)

i'

I
I

,

SenhO'j Defensor Público,
Assuntb: Força Tarefa das Contas 2016 (Disponibilização de perfis dos sistemas corporativos)

'A par de meus cordiais cumprimentos, e com referência ao Decreto de 30 de junho de
2016

ue em seu art. 2" instituiu Força Tarefa com o objetivo de assegurar o efetivo e pleno

cump imento das recomendações contidas no Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estado
alusiv s as Contas de Governo do exercicio de 2015, informamos a V. Exa. que por meio do
Ofício ~n°2SSS/2016-GAB/SEGPLAN, em resposta ao Ofício n° 1629/2016-CGE/GAB (Força
Taref ) que solicitou a disponibilização a essa DPE-GO dos mesmos perfis de acesso aos
Siste as Corporativos do Estado já autorizados aos demais poderes e órgãos autônomos,
i

defe u-se a solicitação, estando a SEGPLANà disposição para o atendimento

,I

term

•

s do Memorando n° 547/2016-5UPEXj5CTI, anexo.

Ao ensejo, reafirmo-lhe a certeza do meu apreço e admiração .
Atenciosamente,

ANDRÉ DA SILVAGOES
SubChefe da Controladoria-Geral do Estado
Coordenador da Força Tarefa

•

do pleito, nos

t

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DE GESTÃO E PLANEJAMENTO
GABINETE

I

Oficio n°.

555/2016

I

Goiânia,

Q~

de setembro de 2016.

I

I

I
I

I
I

I

I

Ao Exmo. Senhor
ANDRÉ A SILVA GOES
Subchefe ~a
Controladoria-Geral do Estado
I
Coordenadlor da Força Tarefa
GOIÂNIA~GO

I.
I

Senhor Sub-Chefe,

I
j

I
I

li
II
I.
I1

Cumprimentando-o, referimo-nos ao Oficio n° 1629/20 16-CGE/GAB de
22/08/20 6, por meio do qual V. Exa. solicita a disponibilização para a Defensoria
Pública d~ Estado de G?iás - DPE-GO os mesmos perfis de acesso disponibilizados
aos dem~is Poderes e Orgãos Autônomos nos Sistemas Corporativos sob a gestão
desta Pasta, a saber: SIOFI-Net, SEONet, SEPNet, AFT, RHNet, a fim de informá
-lo que
Superintendência Central de Tecnologia da Informação encontra-se à
disposição para o atendimento do pleito, conforme o explicitado no Memorando
n° 54 7/2~i 6-SUPEX/SCTI, cuja cópia anexamos ao presente.

J

Cordialmente,

I

Gabinete do Secretário/Gerência

da Secretaria Geral

Palácio Pedro Ludovico Teixeira. Rua 82, nO 400 _7° andar - Setor Sul- Fone: (62)3201-5780
74015-908- GOIÂNIA-GO
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SEGPLAN
SECRETARIA DE ESTADO DE
GESTAO E PLANEJAMENTO

~OIÁS
i:STADO

I"OVADOR

SUPERINTENDÊNCIA EXECUTIVA
SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Memora do n° 547/2016-SUPEXlSCTI
Goiânia, 02 de setembro de 2016.

De: Sup rintendência Executiva / Superintendência Central de Tecnologia da Informação
Para: C efia de Gabinete
Assunto Resposta

•

Senhor Chefe,

Com nossos cumprimentos, em atenção ao Oficio n° 1629/2016-CGE/GAB,
da Con: rolado ria-Geral do Estado, o qual solicita a disponibilização para a Defensoria
Pública do Estado de Goiás - DPE-GO "os mesmos perfis de acesso já disponibilizados

aos

Demais Poderes e Órgãos Autônomos nos Sistemas Corporativos sob a gestão da SEGPLAN
(SIOFI- 'et; SEONet;

SEPNet, AFT, RHNet, dentre outros). utilizados pela

DPE-GO",

inform . os que esta Superintendência Central de Tecnologia da Informação - SCTI
encontrtse à disposição para o atendimento do pleito. Esclarecemos que todos os acessos a
sistemJ corporativos são concedidos por meio de perfis de acesso que por sua vez são
designa~as as contas de usuários. Por sua vez, toda conta de usuário é pessoal e intransferível.

•

1

Portanto, para isso, será necessário que especifiquem quais são os sistemas,

além d s supracítados, os quais deverão ter acesso, além de nos encaminhar o nome. CPF e
telefon de contato das pessoas as quais terão acesso aos perfis.
Atenciosamente,

Bo

Superintendente Central de Tecnolo
ral. ~tGrLA,
.. -'} ;.0

!7

,!)
uno Perillo Philocreon
Superintendente Executivo

de"Tecnologia da I~fo~nação
Superinte~dênciã -Êxecuti~a7Superi~tendên~iã-Cé~t~al
Av. Vereador José Monteiro, n.' 2.233, SelOr Nova Vila CEP: 74.653-900 - Goiânia - Goiâs
Telefone: 3269.4222/3269.4120
SUPEX/SCTI/DMM

I,

t
ESTADO DE GOIÁS

Oficio

•.j.io 1.-"\ 12016 - CGE/GAB
Goiânia, 22 de agosto de 2016.

Ao Ex lentíssimo Senhor
JOAQ~lM CLÁUDIO FIG UEIREDO. MESQUITA
SECRETARIA DE ESTADO DEGESTAO E PLANEJAMENTO
Rua 82/';0 400, 7' andar, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Setor Central
NESTÁ

Assun : Força Tarefa (disponibilização de perfis dos sistemas corporativos)
Exmo. Senhor Secretário,
Como já é do conhecimento de V. Exa por meio do Decreto de 30 de junho de
2016, nstituiu-se Força Tarefa com o objetivo de dar cumprimento ás recomendações exaradas pela
Tribunal de Contas do Estado por ocasião da avaliação das contas do exercício de 2015, integrado por
servidJies da SEFAZ, SEGPLAN, CGE, Casa Civil, SEDUCE e SES.
Nesse sentido, com o objetivo de atender a recomendação n' 22 do Parecer
Préviol~o Tribunal do Estado de Goías - Contas Anuais do Governador, exercício 2015, que prevê a
necessidade de: "Promover
administrativa
atenJ

as medidas

necessárias

à garantia

da

autonomia

funcional,

e financeira da Defensoria Pública do Estado de Goiás", solicita-se sua especial

em disponibilizar à Defensoria Pública do Estado de Goiás - DPE-GO, oS mesmos perfis de

aces, já disponibilizados aos Demais Poderes e Órgãos Autônomos nos Sistemas Corporativos sob a

•

gestão da SEGPLAN (SIOFI-Net; SEONet; SEPNet, AFT,.RHNet, dentre outros), utilizados pela DPE.
I
t'w.(<'"
WsJ:M-""
11Yw- ~l& {o..,I5"
00, di: forma a privilegiar sua autonomia administrativa' e funcional preservada constitucionalmente .
Ao ensejo, reafirmo-lhe a certeza do meu apreço e admiração.
Cordialmente,

~-;
VAOOE~
SubChefe da Con adoria-Geral do Estado
Coordenador da Força Tarefa

Controladoria

- Geral, Rua 82 nO 400 - Palál...it) Pedro Ludovico Teixeira, 3" andar-, Ala Leste .•Setor Sul
CEP, 74015-908 - Goiãrtia - Goiás - Fo",,, (0)0<62) 3201.5354 j.e/ ege

I

I

G~énc~ada Secr~tafiaGe;"â;- SEGPLAN
FCCE5! 00R;Gj;~;.L
_
(M:14 1!2~6 i-iORAS~:';)'S
!;.~~:;};~~~~
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DECRETO DE 15 DE SETEMBRO DE 2016.
O GOVERNADOR DO EST"DO DE GOlAs, no U$~ l!9

QI'4'"lrT,..-t'H'

atribuiçOeS cons.titul:ionaís e legais e tend~ em vista o llue <::onm do
Pnxeuo rf. 201600013003028, resolve exonerar. /lOIItenros do art. 136, ~
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MARCONI FERREIRA PERlLLO JUNIOR

""l:.",~r.••••••• ç.o do dll~o "..,. ~ t o
:: <li til fed ••.•.: n'~-32:1, '"' 11 rio m",\Xl di
do
..--r~1,0I_1»Tfl
o",","","

P"'~Çfll"" CoIi«>O •• c••••••
CIfIICIoM..o<> ",,"'Clo<> '" do S 1"01> l1"l
'\lGol,
~
"" anub;lIc
>*dai

r e...

Ar!.

0e=I0 ",'',••••• oÇor_

r,"

P"UGIO DO GCM!RMO DO EST.r.DO
201a, '<'8. <lo Rep(J!lIco
0U0.!IC0IfI

Fl:RREtRA

I'EIlrLLO

JOAOIJlloIcv.u:>tOflGUEJREDOK
ot,N,OCAAi.Jl !I5Ro\DCOSTA

JUMIOIIl

I.

Cl0L4s. omGo~.

i
llff!l

J

2. ",,~+-•..•.
bTC

O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de
BlrilMçOes consti1udorlais e Iegala, e ten!lc em vista o C;1.I8c:nmta do

do

O GOVERJrlAOOR00 ESTADO DE GOIÁs, no uso de
,uas alriboiçOes aJnSIituciOOlli$fi lelIa~ fi lendo em lIista o C;UlIoor"ta do
PI'OCftIO rf 201600O1)l1O31)l)2.reso/Ye'elOllelll!. nos IMl10S do art 136,
i 1', irldso 11,an"u 'a •• clll Lei rf 10,-«;0, de 22 de ~relro de 1988,
CRlS1lNA BORGES HORTA BARBOSA. DA SILVA, CPFIMF nO
010.413.787.85, do eargo em comisdo de Ge'ente E&PI!cial de
COl-3, da secretalii de
Monltol8menlo fi lnfDmlIlç6es Te~$,
Estado de OeserwolYlmerno EconOmIoo, CientifICOe Tecnológico e de
AgriI:UIlJl"i1,
P&cu~ e llTig~o, e nomear, com fundamento nos arts. 13,
inciso I, 1(, 15 e 16, inciso 11,do mesmo dillloma ~al, FLÁVIA OIAS
RABELO. CPfIMF na OOll039981.n, pa!1l exerc!-Io, ~ o prçvimento
do novo tilolar, li se dar medlllntl! procesw MletiYo de me<ttoeraeia.
fi::arldo condicionada a r!fclcilr deste prol'ime-nto ao alerldimeoto do 1111.
l' do 0ea'eI~ nO 7.587, de 30 de ma'ÇO de 2012, com Itteraç6es
posteriol'fli. por oc:asi3e da ~a
JIQI$$I!

~

Goiânill, I::l

Q/I

\5

PALÁCIO DO GOVERNO 00 ESTACO DE GoIÁS. ~m
de 2016, 12a'da RepUb/!e;:I

FIiJ:i't'l1!J~

MARCONI FERREIRA PERlLLO JUNIOR

de

PA1.J.CIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIA6, em
de 2016. 12etdaRep(Jbltea,

IU1Jrmt-"'1O

MARCONI FERREIRA PERIlLO

JÚNIOR

de 1965, e

DECRETO DE 15 DE SETEMBRO DE 2016,

,~-"

_I

5 1;, inciso ~ 13.

'0.

do 201 B

PERILLO JUNIOR

00

DE

Clll\!l><I_od,,'po.to"""_
Iro"'>

Go~nw,

~
I:J

~OVERNO 00 ESTADO DE GOIÁS, em.
de2016,128ldaRepo.lbllea

GoilInITa-GO. fica!1do ~
~ eliekia eleGle ~Io
a<:t
atendimerllo do art. 1" do Decreto n" 7.587, de 30 de março óe 2012, com
alle,llÇ6es ~riores.
poI"ocasiao da respecllw posse

rv, di! 5ec:1rtaria de EWtdo de ~o
e
Especial "E", Rérênáa
Plallrljamerr!o, e r>omellI",a parti' de l' de se!llmbro de 2016, JOÃO
JUAAEZ BERtl6JU)ES JOMoR, Cpf ri 478liS4.7Q1-ô3. para emdl-lo,
flC3JldoCOndOonaG" eftciài deste provimento ao atendimel'lto do art. 1~
do DeaelD rf 7.587, de 30 de março de 2012, oom alteraçOes po$IeriOnl~
por ocas~ di respeetYa posse.

PROTEGE GO''''S., no .~Io' de RS

PAlÁCI!ioo,
~

de Supervisor de Programa da Renda Ck\alla Porte ~, di! Se=laria de
EsliIdo da Mulher. do ~
SOcial, da Igualdade Rar::lal,dos
Oireilos HIlmaIlOlle do TrJlball'lo,e f'W:)f;RJar
HÚBlA BAnSTA JUNQUEIRA,
CPF ríi- !l9ot.OC7,M1-87, pa<i1 emrc&40, c;:am kltDçao no Munielpio de

lendo em vista o que tom1lI do Procellll rf 2016f4JD4OO133l1, 1'eW""
elClf'leflll'," peáKlo e a psrtir de 19 de ~~ de 2016, CELSO HENRIQUE DE
SOUZA, CPF rf 9~.244 1~1..()4. do al'"gO em comissao da hseSSOl"

•• pllm.nt ••.• a FUNDO DE PROTEÇ'\'O
SOCIA,L DO ESTA,DO DE GO,AS •

de

Processo
n' 201600042000633,
~
extlner.ll' MARIA RITA
GOIfÇ"LVES DA COSTA. CPF n' 006.782,421-86, d(I ango em ~

......"' .••..."""

l'tcbo I, 14, 15 e Ui, inciso 11.<la Lei ~ 10,"60, de 22 de leYereIro

Ol.p~" loP'e a ab.no'" do c,Õ!<jita

uso de

DECRETO DE 15 DE SETEMBRO DE 2016.

Oolanla,

DECRETO ORÇAMENTÁRIO N" 32, DE 12 DE SETEMBRO DE 2016,

~
I'J

MARCONI FERRBRA
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o GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS. 110 uso

•

Gol~ia.,

DECRETO DE 15 DE SETEMBRO DE 2016,

suas~conslituciona!s.

1\0

W~

~_fIEm""'

WE

GOIÁS.

exflfeé--lO, ficando oondiclonada a elicilcia dMle pro\o'Í!Tlflnt~110
nl7.5!!7, de 30 de março de 2012, com
atemllMnto do llf1, l' do ~to
a!tervçOes postenores, por ~o
da respediw powe.

JI>/,(l"""""'lllll~onc

J1JltIOR

DE

14, 15 e 16. inciso li, ÓO mesmo diploma .'
ANA PAULA
NASCIMENTO DA SILVA "NORAOE, CPFfMF nl 03fl.708.~0J..7~, pa:;;
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O GOVERNADOR DO ESTADO

$l,IU atrbliç0e5 c:onstitucionais, e mY.to em vi5ta o c;ue consta do
Proc:es.lO na 2016COt113002DO,le$Dlve emnenIT.!'lOS len'1'lOSd~ 1111. 136.
~ 10, Inc::i$oli, allnea "a". di Lei nl10.46tl, de Z2 de fevereiro de 1986
LUCI"HO GONÇALVES RODRIGUES. CPFIMF n' 66O.134.~1.34. do
ea:vo l!Itloomlodo da Supe-rYlsor"A".COM, da Secretaria 6e Ellado de
Ge-slto e ?l3nejlrmen!ll, e namnr, çom fundamerrto nM orts 13, rotO I.

ANEXO ÚNICO

_.-..

Elb<Jc,~aqllld~l<lo_.o

MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

DECRETO DE 15 DE SETEMBRO DE 2016.
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Cl)ntb'*JIl'lCl..gen"'~

I'J

poue.
PALÁC;IOQO GOVERNO DO ESTADO DE GOlÁli, em
de
~
de 2018. 1211'da RepUbliea

ú~

CONSB.HO OB..JBERAlM) £lA FUMtIAÇÃO l)E PREVlDâIC ••••
COMPlEMENTARDO ESTADODEOOIÁS- ~OJI.GO

GotI.$~~""SUU otnllulçOes =slitllc1ooois,
1,,11 Cal.;"'lgm.,,"13de~d&
'

201a.

Goi'n18.

~

d(I Eslado de Geiâs - PREVCOMrespeetMlS ~,

MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

O GCM!RNAOOll. 00 EllT,IJ;lODE
~ecispOSlC_om.10.ln<IIc

oeesiao da ~ya

PALÁCIO 00 GOVERNO DO EST"OO OE GOIÁS, em

I,p&. leb,~ •• b.,!url d. c,éC'IO
efGf II OEFENSOR ••••PúilL:CIo. 00
STIOO DE GOlAS. ne •• le, ai IlS

.00,000,00.

tlluIar, • se eis' mediante proceSIO se!eIMl de l'l'IeIilDlnd~ flcand:>
COI'Iditianada • efdocia de$1e proYlmenlo ao 81er>dimento <lo art. l' do
De<nlo rr' 7.587, de 30 de março de 2012, com.rlefaço)es pot;\erU!!s, POr

dt'

DECRETO ORÇAMENTÁRIO NO 211: DE 12 DE SETEMBRO DE 2016,

h"~lo
o ••
tr~adcflC_Qlaofl'aolfl
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PtiD mancl;otade 2~ (Vlrf." e lI'JiI'O)
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GO -, dis;riminadol, oom
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OJ nagrenle$.

o que oonsla d:> Processo

r

DECRETO DE 15 DE SETEMBRO DE 2016,
o GOVERNADOR DO eSTADO OE GOIÁS. n:>uso de
sun atribuiçOes oonsllUtCionais, e terlde em ...ma o llUe oonSla dtl
Proc.ll'SlOn" 2016000050Q.4.622,~Iy~
~xtlfleTO'.a panir (!e 1D de jlt:'rhn
de 2016. nos Immos do arl. ',38, ~ 1', inclso 11.allnea "a", da Lei rr10.-460, de 22 de ~reifo
da 1968, MOACIR PEREIRA DOS SANTOS,
CPFIt.lF na 146.503.1)41"72, do cargo ~m a:.mil;s.lo de SUpeMSOl" "A•.
COA-S. da seeretarill de E,lado óe GetJao 11 Planelatnelltll, e nomeai,
com fundamento nos arts, 13. ínó'OOI, 1(. 15 e 16, inciSll 11,do mes.mo
dJPlomil legal. AORlANA FERREIRA DE SOUZA. CPFn.lF rf690207.521.20, pam exero!-lo, freando r::on<*elonada e ~licOOa Q/lSle
provimema ~ll atenlfrmllnto do art. \. do OeCllllo n"7.567, de 3D de março
de 2012, com eIlemç6e$ posteriores, por 0ClU11oda ~lYa
GoiAnia,

15

posse,

PAlÁCIO DO GOVERNO DO ESTACO DE GO\ÁS. em
f..iJJJrrJtiJ
de 2016. 128'di! Repolbl~
de
MARCONI FERREIRA PER1LLO JÚNIOR

DECRETO

DE 15 DE SETEMBRO

DE 2016"

O GOVERI'I"OOR DO ESTADO DE GOIÁs. no uso ele
_setri>uiçlOes. ~llis,
nos lemlOS dos arts. 135, Incis>IVIII, 137,
",.::Iso 111.13, Inciso I, 1~, 15 e le.lnciso li. da lei ríi- 10460, de Z2 de
I~
de 11l98. " I"rldo em YÍSllIo llUClconat. do PrOOl'UO ri
201600013003031, r=>Ml. a pllltir de 15 de agosto de 2015, dedarar a
oac:Ançiado cargo em ~
de Ae$!SSOI e,pecl3I""'", Refmncla 111,
da Secrel8ria de Eltlda de G<rlr~ e PIan$mOnt:l. em I'Írtude do
faleelmenlo de seu I;Ihrlar,-OSMAR PERE1RA DE ARAúJO, CPF rf371,205.571-49, e nomelII' WILSON PEREIRA DE ARAÚJO, CPF rf
9D1,335871.34, para ~~,
neandll c:Dfldidonada \I efdcia dese
proWnenlo aa lIlendimenlo do art. " do Oe<nto rf- 7.587, dIl 30 di março
de 2012, com a~
posteriores, porocaslao di rospectlVõlpos!Il
GoIIlnla,

15

de

PAlÁCIO 00 GOVERHO 00 ESTADO DE GOtAS, em
de :ml6. 12SSda Republica.

W1ffl/\l3

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR

JUNTA COMERCIAL

OFÍCIO

N°.r20Jb/

DO ESTADO

DE GOIÁS

2016 - PRESo
Goiânia,

27 de setembro

de 2016.

A Sua Excelência

Adauto B~rbosa Júnior
Secretário kIe Estado-Chefe da Controladoria Geral do Estado de Goiás
Nesta
Assunto:

Provisão

para demandas

Senhor

Com

t•

Secretário,

nossos

cordiais

Circular

~.o23/2016-CGE/GAB,

das base

Ide informação,

da provi

~o para

documentos

e sistemas

judiciais,

nos casos

demandas

de forma

reconhec

r, mensurar

que

o setor

contábil

e evidenciá-la,

atenção

ao

informam<;>s que encaminhamos
Juceg,

Ilaborada

pela

ao

a disponibilização
internos

em que o Estado

como

ser

Ofício
a partir

da Juceg,

da Secretaria

bem

e

referido

planilha

Gerência

da SEFAZ,

{

referimo-nos

do valor

de Goiás

da Fazenda

registrada

é

possa

no Balanço

do Estado.
Em

PRES,

cumprimentos,

onde foi solicitada

,

parte-réu

Geral

judiciais

ofício

de processos

Juridica

desta

conforme

cópia

e

conforme

judiciais
Casa,
do Ofício

à

solicitado,

em desfavor

da

Gerência

de

n.o 2.010/2016-

anexo.

À oportunidade,

renovamos

protestos

Atenciosamente,

~el

Lousa

Presidente

de estima

e apreço.

,

•

•
,
-&i"""'~-:,BJnH
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/2016 - PRESo

Goiânia,

27 de setembro

de 2016.

A Sua SBr!horia
Carlos R;oberto Fernandes
Gerente de Contabilidade Geral
Nesta
I
Assunto: Provisão para demandas judiciais
I

Senhor Gerente,
Com nossos

\

cordiais

cumprimentos,

Circular

n.O 23/2016-CGE/GAB,

Controla

6ria Geral do Estado, onde foi solicitada

I

das bases de informação,
da provis

o para demandas

parte-réuJ

ide forma

reconhec

~, mensurar

enviado

documentos
judiciais.

que o setor

a

esta

Junta

ao Ofício

Comercial

a disponibilização

e sistemas

internos

da Secretaria

pela
a partir

da Juceg,

nos casos em que o Estado

c~ntábil

e evidenciá-la,

referimo-nos

do valor

de Goiás é

da Fazenda

bem como ser registrada

possa

no Balanço

Geral do Estado.

;1

Em atenção

ao referido

anexo, pl hilha de processos
Gerência
\

lhridica

judiciais

oficio,

estamos

em desfavor

encaminhando

da Juceg,

elaborada

desta Casa.
À oportunidade,

renovamos

protestos

Atenciosamente,

.~
R aCI Lousa
Presidente

de estima e apreço.

em
pela

, !li . '

.

i

JU'."

'O""I'~'

00

''''''O o; 'O"

FI j

Jh'

'-Si

BC\

Processo: 201600024001273

.",,~ - . -"
.A

ii!>i~
'ff.fl:~g.

~1i;;ií~

.

Y!Sl)tK~!$i .

~:~f~il

Interesslao: JUCEG - JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE GOIÃs';6H.f

-;1~~

Assunto RELATÓRIO

-i .• ; ::.

j~1
,Ji~:li:m

i~
.;~,
.
-,'~1i1

;~lfi'~
í.r~.i~'

DESPACHO N°

YY,U2016-

GEJUR. Atendendo ao Despach~'~
~;{t~

nO2034 2016- PRES (fis.06), juntamos a planilha contendo os valores indicados .. :,
em cad

1

demanda judicial efetiva em que a JUCEG é requerida, conforme

documeJto em anexo.

Encaminhem-se os presentes autos à Presidência para ciência, após,
à Gerên ia de Gestão, Planejamento e Finanças, conforme fi. 06.

Gerência Jurídica da Junta Comercial do Estado de Goiás,

,

\.

Goiânia 14 de setembro de 2016.

?

•

ri! I,!JJ).

'Í.

Andréia d ra ((Inacio Adourian
Procur ora do Estado- JUCEG

I:

1
2

35125-54.2011.4.0' 3500
058.1200624H

3

2009.35.0086854.1

ADAUTO JOSÉ CHAVES MOREIRA
ADILSON MORBINI

,

,

ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA
AGNALDO

.

47.280,00

ABRENHOSA

218989-43.2015.8. ,0091
16645026.2D15.8.1 .0051

7
8

33S8S-63.2014.4.oLi5oo
2009.0456.0885

ALESSANDRO

DE DUV. SOUSA

AlESSANDRQ

RODRIGUES DE

9

36251).57.2011.4.0

CARVALHO

AGUSTINHO

ANDRADE

ALC10NE FERREIRA BORGES
ALDO MARIO DE FARIAS

50.000.00
30.143.68
1.000,00

(E5PÓUO)

_,3500

1.000,00

FERNANDES

4
5
6

2007.00.69.5448

1.000,00
50.000,00

JÚNIOR

50.000,00

607.730,00

10
11
12

I.

SilVA

335427-15.2014.8.19.0051

ALEXANDRE DO CARMO VIOAl

..t

2009.35.00.02437

IRISCIEJDE BRILHANTE
00.000,00

DE ARAÚJO

334186-28.2015.809.0000

ANTONIA

RODRIGUES DOS
1.000,00

14
15

121374-13.2014.8109.0051

SANTOS

2009.000.24.00.0076

ANTONIO

BORGES DA SilVA

50.000,00

16

2004 02125562

ANTÔNIO

MOREIRA DE OUVElRA

20.000,00

17
18

66B-Q8.2015.8.10193

ARlfSSON

DOS SANTOS COELHO

19
20
21

227901-S2.20158b.oos
2008 01281959

22

2004 01739958

23
23
24

00S4623-73.2010

I

I.

177064.95.2012.8109.005

1

• .1'

1.000,00
10.000,00

ÁLVARO ALVES SOUZA
ANTÔNIA

13

;,'\'-

100.000,00

415802-34.2013.8.14.0149

.",..

;.

ALEXANDRE CARLOS ARAUJO DA

500,00
1.00J,OO

BAR DOS BACANAS LTOA
BARROS PARTICIP. E

,
I
i

,I 'e

1

I.

,

2013 11201635

EMPREENDIMENTO

1.000,00

LTOA

BELUHONES VICENTE

00.000,00

CAMILA ALVES FERREIRA

50.000,00

CARLOS ALBERTO NASCIMENTO

800,00

TOSTA

7.500,00

2009.35.00.007342-6

CARLOS ANTONIO TOSTA

7.500,00

2013 000240004%

CARLOS JOSÉ DE SOUZA

,01.3500

CARLOS ANTONIO

100.000,00

25
26
27

201003037008

CI DO NA$OMENTO

413331-06.2014.$.09.0183

CINTIA FERREIRA DE ARAUJO

4782S-62.2011.4.b1.3500

ClAIDE CARVALHO BRASIL

28

2009 02080126

CLAUDIO CARDOSO DA COSTA
CLAUDIONOR

E ClA LTOA

URSUUNO

21930-31.2013.411.3500

SANTOS

2014.06.1.0056B~-S

CLEVER LEMOS NOGUEIRA

30

2014.06.1.00568~~

300580-78.2013:f.09.0032

33

23274-76.2015.410,1.3500

.•. 09.0044

11.300,00

DOS
1.000;00
2.000,00

CLEVER LEMOS NOGUEIRA
CONSUPlAN

238449.94.2014

1.000,00

578,00

29
30

31
32

510,00
30.000,00

CONSULTORiA

LTDA.

ME

4.500,00

COOPERAF DE CERES

1.000,00

COOPERATIVA

DE CREDITO DE
100,00

UVRE
CRISTAL CONSULTORIA
IMOBIUÁRIA

34
35

2004 01739958

36
37
38

279232.15.2011~,09.0051

FERREIRA

390072-44.2013$~09.0206
01D5.15.02932Z:I:J '

DANIEll.A

27297-46.2013.8

09.0051

296,05

LTDA

DANIEllNOCENClO

ROSA

20.340,00

DANIEL PRADO DE AZEVEDO

39
40
41
42
43

1.000,00
JUSTINO FRANCO

30.000,00

396876-1l.201418~~.ooo6

DARCI CIRO DA SILVAjESPOUO)

10.000,00

400614-38.2012Js.09.00S1

DARCI RODRIGUES NUNES

1.000.00
1.559,00

114477-57.2000

,09.0051

DEJAIR QUINTINQ

2008 05922096

,

DEUSDETE PEREIRA FILHO

2oo.603.027.59~

DE SOUZA

DIVINO DAS GRAÇAS VIEIRA

45

242161-13.20108,09,0051
2005 00602497

DIVINO PEREIRA DA COSTA
DJALMAS COSTA

46

5943-96.2012.8

EDILAINE CAMARGO

44

800,00

DIAS VIEIRA

DANIEW

10.0051

DOS SANTOS

70.000,00
7.469,11
500.00
936.000,00
1.000,00

,

. A-;';~::.:

i~

•

12.-000,00
120.165,74
27.250,00
1.000,00
EM!VAL MElGAÇO

DE OLIVEIRA

ENDEREÇADO A DERCAP
EROS 80RGES DE SÁ SFEIR

1.000,00
7.000,00
622,00

ESPÓLIO DE JOSÉ ALVES
FERNANDES

1.000,00

EUR1PEDES PEREIRA DUARTE

1.000,00

EUR1PEDES PEREIRA DUARTE

1.000,00

EURIPEDES PEREIRA DUARTE

1.000,00

EURIPEDES PEREIRA DUARTE

1.000,00

FABIO VIEIRA DA CUNHA

80.000,00

FADR US DIGNUS DE ARAUJO
ALVIM E OUTROS
FAZENDA SANTA MARTA S/A

28.960,00
1.000,00

FERNANDO ADRIANO DE
AlCANTARA

1.000,00

FERNANDO PRADO MARTINS

1.000,00

FRANCISCA MARIA PEREIRA

10.000,00

FRANCISCA 5UELY SEVERO DE
FIGUEIREDO

70.000,00

FRANCISCO ANTONIO JARDElINO
0001717-98.2012.4.05.8100

DE LIMA

20.000,00

FRANCISCO ANTONIO JARDELlNO

DE UMA

20.000,00

G N NORGES GN8 CONFECÇÕES

500,00

GERSON MIGUEL DA SILVA

1.000,00

GILBERTO REIS DE OLIVEIRA

SO.OOO,OO

GIlVAN1A ADORNO PEREIRA
GUIMARAES

1.000,00

GINAVANETE

DE OLIVEIRA

NOLETO

50.000,00

GRACIElE GONÇALVES DOS
157946-57.2015.8.09.0107

SANTOS

339060-10,2009.8.09.0051

HAMllCAR

206627-42.2010.8.09.0072

1l5IMAR LARIOS MENDES

346680-34.2013.8.09.0051

lLSON LADiR ALVES

50.000,00

2006.34.00.7000000-7

IRENI BRANDÃO DO NASCIMENTO

18.000,00

24.1n,23
CAMPIONI

100,00
500,00

~t::~:
~~;:::;~
__

o

~1-'!i9,.

18.000,00
6.000,00

41.500,00

~;;.:;'j.~[8i

2004 02125589

JAClNVAl

ADAO DE CAMPOS

20.000,00

. _:;.t.SZ

2004 02125589

JACfNVAl

ADAO DE CAMPOS

8.603,19

JOÃO DA SILVA FARIAS DO

:. l.'

.:~~~~;S3.,
:{'t". ~-~ _.

5408773.45.2013.8.09.0051
843.191.420.038.090.000
55-28.2015.4.

5.000,00

JOSÉ ANTÓNIO

DA SILVA JÚNIOR

-

2004 02234990

JOSÉ DE ARAÚJO

30000-81.2012.8.09.0051

JOSÉ LUIZ FERNANDES

-

117674.92.2015.8.09.0051

JOSÉ PEREIRA PONTES FILHO

~87-';.
, ~

Qj..3502

CARMO

JOSE MARTINS DA COSTA

100,00
30,000,00
20.000,00
10.000,00
500.000,00

~~;~~
!t,

000935-28.2015.827.2737
41812-42.2014.4.01.3500

JOVECY GUEDES FERREIRA JUN!OR
JULlANA LOPES ROCHA (ARDOZO
JULIO RIBEIRO

~ 2009.34.00.025775.3

724,00
68.950,00
2.000,00

JULIO CESAR VALADARES
BRANDÃO

2008 03655686

E$;

443541-53.2011.8.

09. DOS1

~~1'1;00383-50.2008.8.09.0024

" .

~~L

0006377.79.2015.8.29.0157
5329308.84.2013

LAIR ANDRE GOMES VICENTINI
LAMARQUES

CANDIDO PESSOA

1.000,00
415,00
10.000,00

LE1LA PATRICIA ARAUJO DE
.8.09.0051

.. 70238-40.2015.8.09.0051
~~'

50.000,00

JURANY LUIZ DE SANTANA

357680-02.2011.8.09.0051

MOURA

6.082,00

L1ANDRO DOS SANTOS TAVRES

1.000,00

UDIANE MARTINS DE OLIVEIRA

4.196_610,00

•

I

-~

-

o.

.
i

99
100
101
102
103
104
105
106
107

I

I

17416-79.2011.8.09.

I

OSl

'.

,.

.

,

LUCIO GOMES

1007 0Cl0499380

I

LUIS MOURA DO NASCIMENTO

200705220960

i

LUIZ ANTONIO

2006000409117

DA SILVA

I

LUIZ ANTONIO GONÇALVES DE

7100-31.2011.4.01..3

00

2008.35.00.028642.7

I

wrz

2008 04619608

I

LUIZ LAUDlD FERREIRA

2010.0007.9854-0

i

LUZO FERREIRA PIRES

I

COMERCIO lTDA
MANOEL JOSE DA SilVA

LUIZ ANTONIO

RIBEIRO

FLORÊNClO DOS SANTOS

MANOEl

i
2011.8.13.0024/0024
415018-60.2013.8.09. )(1;1

MARCELO PEREIRA PASSOS

200601245312

I
I

114
115

200601245312
142118-84.2013.8.09.

J051

I

1.052.422,00

30.000,00

100,00
l.000,00
100,00
300,000,00

MAGGIORE INDUSTRIAS E

117080-54.2010.8.09.Wsl

113

,

100.000,00

1.íXXJ.OOO,OO

BRITO

110
111
112

2009.34.00.000731-5

i .

1.000,00

I

I

,' ..

UZIANE OLIVEIRA WOlMANN DE

2006 1604630

117

.

..

CRISTO

2008 03357413

I

,

.-,,-

o.

. 'f
i.:

108
109

116

-

MARTINS DE OUVElRA

5.687,51
1.000,00
500.000,00
12.000,00

160.328,31

MARCELO VIEIRA

.':...r
..

::~

;i

..~;.t

..

.' .;-.~

,',

MARCOS ANTONIO PEREIRA

"~

200,00

LOPES
MARCOS ANTONIO

PEREIRA
200,00

LOPES
MARCOS APARECIDO ALVES

277477-23.2013.8.09.

006

MARCOS JOSÉ GOMES MOREIRA

2009.61.00.014993-0

11

MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA

1.000,00
1.600,000,00

...
-.

23.250,00

_'~
'~::::

MARIA DA PAZ TEODORO DE

14.379,56

118

3n349-B9.2013.B.09.~I,

119
120

471497-82.2011.8.09.ll
144475.79.2014.8.09.0051

DOS SANTOS SALES
MARIA LUCIA DA SilVA

121

24346-54.2012.8.09.JJ

ARCHIBALO

112
123
124

200300071323

ANDRADE
MARIA DE LOURDES RODRIGUES

500,00
46.000,00

MARIA NIRCE DE SOUZA

I

I

200704826639
229854-06.2010.8.09.(

I

SI

I

1.000,00

MARI$A GOMES RIBEIRO
MARli

LUIZA DOS SANTOS

5.000.000,00

MAURO ANDRADE
MJCHEllY

4.000,00
12.000,00

FERNANDA MOREIRA

115

oooo213.91.2011.5.1B.1OO2 DE ANDRADE

126

35193-67.2012.4.01.311

MIN/STERIO

71.505,08

PUBUCa

FEDERAL

100.000,00

~

.~:.

- .. ~:

-.~"i-:

_:..1

';';'
,,~

.-.;

I

'.

3513Q.<02.2012.4.01.351\

MlN1STERIO

PUBLICO FEDERAL

100.000,00

128
129

35210{)6.2012.4.01.351

MINISTERIO

PUBLICO FEDERAL

100.000,00

1894&11.2012.4.01.35

I

MINISTERtD

PUBLICO FEDERAL

130
131
132

32437.95.2012.8.0051

LTOA ME

2008 04647954

I,

OLGA APARECIDA DE ABREU

100.000,00

2008 04647954

I

OLGA APARECIDA DE ABREU

100.000,00

132

2008.01.81.375-6

134
135
136
137

53333213.97.2013.8.09.051

i

2007 00646706

II
Ií
I.

100,00

MONICA CENTRO DE ESTUDOS
74,00

PATRíCIA ALMEIDA DE ALENCAR

1.000,00
3.000,00

PAULO ROBERTO DA CRUZ

300.000,00

404537-72.2012.8.09.0051

PER80NI E PERBONllTOA

1.299,00

455666-05.2011.8.09.0067

QUINTIUANO

1.000,00

MARQUES NETO

RENATO DANTAS DE HOlANDA

,

CAVALCANTI

138
13.
140

15624-51.2016.8.09.005

,

RINALDO DE OUVEfRA

65425~72.2015.8.09.001~

~

ROBERTO DUARTE BARBOSA

141
142

1005462-09.2014.8.26.0~\'}
427939-06.20lS.8.09.oolh

143

603878 20154013802

2008.34.00.023015-9

-~
';t~;~

127

,

!

~t
':;;;f

II

18.405,78
28.960,00

'~ ROMUlO

II

30.000,00
376.878,44

PEREIRA DE SOUZA

RONNEY VON MEl RELES CAZIUCA

60.000,00
31.520,00

'-'<.1.'"
.,,-

."-"'~ o."

. ;'i~,,:.~:;.

'~'''i~
47~.'

,

..

i

.c::

~:~~i~;~:
00106790~~L.,.

J4L....96.20155.18.oo05Q

-f:'

'jil .'):":..{

."

i

L

.: 140348-98.2qI4'.8.09.0051

:::::;:::::::r:i'.

,.;i~p
_

SEBASTIÃO

LEITE BORGES

SEBASTIÃO

PINTO DA SilVA E

.!

1.000,00
DA FAZENDA

DE AIO

DA FAZENDA

DE RJO

VERDE

67.270,00

,303 5437903043

VERDE

303 5438034871

SECRETARIA DA FAZENDA DE RIO
VERDE
SECRETARIA

DA FAZENDA

VERDE

3035438463780

SECRETARIA DA FAZENDA DE RIO
VERDE
SECRETARIA

62.270,00
67.270,00

DE RIO

303 5436681780

3035438117440

23563,09
100,00
10.734,00

OUTROS

SECRETARIA
_J

RODRIGUES

SANDRO MARCIa DE BRITO

SECRETARIA

303 5438208110

o

ALMEIDA

R05ANA

"

DA FAZENDA

62.270,00
67.270,00

DE RIO

VERDE

67.270,00

SECRETARIA DA FAZENDA DE RIO

3035436764350

~~);~:r
~.o:~
'_
_

",

lSa

VERDE

~~~:~~~:::5
SECRETARIA

VERDE

268920-71.2009.8.09.0011

~-m

441039-10.2012.8.09.0051
65173-44.2011.8.09.0006

.. 1Q _ 316998.2012.8.09.0051
-167 22819-24.2015.8.09.0051
Ú~.~ :-'-'-:"163 309711-58.2013.8.09.0006

,,~.-

':;~;';
;~~~?j~:i~iít:
2015 00047000555
'

~.*!k~::,;~'~-'_.

f~1;:~~'
V165 '.141706-74.2009.809.0051

~~:~S--i:
~~

431123-83.2011.8.09.0051
ODl.Qd.071565-6

...;.::-:.«~-;'/$"1
~1-sg
:" i69

.<:

229250-66.2010.8.09.0051
272991-88.2012.8.09.0051

,';;~

95945-67. la 14.8.09.0011

~'-~-hi~.

_,,:_--',~':{,19,2
~~?m" .
. ~ ;..-- ""-: ,,_
':
- "'115'
:

:r- .

'0

"(-:? ~;,,:-.179
.. 180
181

"

I

351774-94.2012.8.09.0051
397916-25.2013.8.09.0051
213161-46.2012.8.09.0067
4985-72.2014.4.01.4101
11080-92,2011.4.01.3400

0612250-06-2015.8.04.0001
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ESTADO DE GoIÁs
,

o~

Oficio nO1. p 12016- Força Tarefa

Exce11tissimo Senhor
JOÃd FURTADO DE MENDONÇA

FILHO

SECRIrr ARIA DE ESTADO DA CASA CIVIL
Paláci Pedro Ludovico Teixeira. Setor Central
NEST

Assun 'O: Apresenta relatório da Força Tarefa e solicita prorrogação de prazo
.'~"\I\lol

r:.

•

" . . I"IIJU

Senhor Secretário,

A par de meus cordiais cumprimentos, e com referência ao Decreto de 30 de junho de
2016, anexo, que em seu art. 2° instituiu Força Tarefa com o objetivo de assegurar o efetivo e pleno
cumpri~ento das recomendações contidas no Parecer Prévio do Tribunal de Contas do Estad,O- TCE
atusiva~ as Contas de Governo do exercício de 2015, bem como de eSlruturar a Conta Unica do
TesourJ .Estadual, encaminhamos a V. Exa. para conhecimento, anexo, relatório com as ações
empree didas peta Força Tarefa, até a presente data. Por oportuno, infonnamos que autuou-se o
process nO 201611867000310 objetivando colecionar todos os atos praticados peta Força Tarefa
(oficios atas de reuniões, relatórios) e acompanhar as conlas a serem prestadas pelo Governador do
Estado.

•

Ressalta-se que todas as ações que objetivavam atender as recomendações do TCE ou
já fo

concluldas ou estão em andamento, com previsão de conclusão após o período estabelecido

no O

o governamental, 30/0utubrol2016. Por exemplo, o inicio dos testes da Conta Única do

Tesouro -.CUTE está programado para o mês de novembro de 2016.
A ceotralização previdenciária na GOIASPREV depende de assinatura de Termo de
CooperaÇl!oentre os poderes e órgãos autônomos, cuja previsão, conforme reunião realizada entre
todos osl~presentantes na sede do TCE no último dia I3/out120I6, é que ocorra até o final do mês de

I

novembro do corrente exercício.
Um outro item que merece destaque refere-se ao inventário dos bens móveis e

imóveis. A Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento tem envidado os esforços no sentido de
homoto r e disponibilizar aos órgãos e entidades um sistema corporativo para que receba as
infonna~s

I

do inventárío determinado pelo Decreto n° 8.728/2016. A estimativa para a referida

,CoDtI01adoria
(

~E~CESS0;~~16D001~0035?2!Ul~!Ç!D:19!10{201~15:11:~~

!N1ERiS~l~~:C0~!P.0LAD0RI!-~tR!~
DO E57F.i\1
~~S~~T0:~EL!T0RIO

1)~ll!!):'l}tHL:. DESTINO: C!5!CiVIL /GEHNCI! DE PRjjTO~lILü. I~jCfJMEtiT!C

I1

£t1HL:

TEL. :

."

t

..

ESTADO DE GOIÁS

homologação é até o final do mês de outubro. Na primeira semana de novembro programou-se, em
atuação conjunta com a Superintendência de Patrimônio da SEGPLAN, uma reunião de trabalho com

..

os órgãos e entidades para apresentação das funcionalidades do sistema e de reiteração

da

obrigatoriedade de cumprimento do Decreto até o final do ano de 2016, isto para que as informaçôes
possam ser disponibilizadas ao setor contábil da SEFAZ e consolidadas no Balanço.
No que pertine ao patrimônio imobiliário, a SEGPLAN iniciou O desenvolvimento de
um plano de ação para levantamento da situação desses ativos, que perpassará o exercício de 2016,
Esse plano de ação deverá ser submdido ao pleno do TCE-GO na forma de um Termo de Ajustamento
de Gestão - TAG e, uma vez formalizado, atenderá a essa recomendação especifica da Corte de
Contas.

~
Conforme evidenciado no relatório que acompanha este expediente, algumas normas

(projetos de leis e minutas de decreto) tramitam na Casa Civil para os devidos encaminhamentos e

•

outras ações a exemplo da participação do Governo no Simpósio de Contabilidade Pública do CRC.
GO; divulgação no site de transparência do governo dos beneficios fiscais, econômicos e assistenciais
e a reformulação do site da Secretaria de Estado da Saúde, na parte que trata da transparência das
Organizações Sociais, estão em pleno andamento, com previsão de conclusão até ao final de novembro
de2016.
Dito isto, ao externamos a V. Exa. extensível aos demais memb,os do Conselho Superior
de Governo os agradecimentos com relação ao apoio à consecução das ações sugeridas po, esta Força
Tarefa, sugerimos, respeitosamente. a prorrogação

dos trabalhos do grupo designado, até

31/dezl20 16. com vistas ao acompanhamento e conclusão das ações

propostas, todas já em

andamento. Outrossim, reitera-se a assertividade desse Conselho Superior na definição e indicação dos
componentes desta Força Tarefa, que atuaram diutumamente na consecução dos objetivos delineados no
Decreto governamental, considerand()-sefundamental a manutenção da atual composição.

Atenciosamente,

ANDR~~ES

~

SubChefe da Controladoria-Geral do Estado
Coordenador da Força Tarefa

CODtrolacloria-Geral do Estado, Rua82 n~400- Palácio Pe(lI"ClLudovko Teixeira, '!l' andar, Setor Sul.
CEP: 7401>'908 - Goiênia - CaiAs - Fone: (Oxx62) 3201-5354 jac/cge
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DE

o GOVERNADOR

2016.

DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas

atribuições c nstitucionais e legais e tendo em vista o que consta do Processo n

II

201600013003562,

•

I

Q

resolve:
1- prorrogar para o dia 31 de dezembro de 2016 o prazo de

conclusão do . trabalhos estabelecido no art. 2°, inciso I, do Decreto de 30 de
l
junho de 201 , que instituiu força tarefa, no âmbito do Poder Executivo, com a

b

finalidade ali J/evista;
11-dispor que este Decreto entra em vigor nesta data.
PALÁCIO

Goiânia,

.

:r'1;

de

DO GOVERNO

o.lvL~o

DO ESTADO
Q

DE GOIÁS,

de 2016, 128 da República.

:

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR

em

fi -----------Diário Oficial

2

GOIÂNIA,

_.

M. I' F"", abetlo ~ SECIlET"R ••••DE EOUC"ç.l.O, CUL1'1JAAE ESPORTE 1 (um)

.o.n,5",. __

(1"'_ mil rea'll).

_
ouple"""'lat no VlIIo<l!Il R$ 300.000,00
Oot>oÇftO~noviglllltO
~aldoE_.cortorm.

llI'1I ~Ior;.l Oe
cq<.o'ldrn' ClD

iin,eo, O recuroo ~_.ot""
a """"çlo
do db.poolc nulO e:1igo 6 o
"" irIc&o II do li l' do a~. 43 "" Lei -..
rI'. 320, d. 11 "" mon;o d.
OI "" ••••••• ~
l!Il ~
orçomenUno. de KU'd'O ""'" o QIl'I••••

PIolÁCIO DO GOVERKO
1O'lS,l28'da~

"8AAO

DI

do _

_

•• ~

+~..-do ••,...esde

~.tl
• ....,

CkJnrno

... ~

•• SF.GW. --..

I -""

I ~.------

I

*'"'" ~

.

•••

."

10

••••

_.

,.,

o~

•• ,._,

1nt=mO

•••

II)I_l~I",*"~
_

"':':=

:_.:=;- ..:

•

.,

•• __

,.

__

•

••••

_.~

11

~'d.

o GOVERNADOR

suu

conslltucloo'lais
~201&OOO1:J0Q3:tt9,

atribo.ri;tles

'"'-"

r....

oA. (lOtia.

em

o

,

no

UI.

CI\le /:Qnstl

ieom~.
L

•

CIllII!I.lbrlI

e P!ocuacb1e~

do

Ar!
j

,Goiinro:,

!

GoiAIIiI, ()6

dO

:t' Eole DecreIo ffIlnI em "'00'

"'

de~

) dias

1>"'.

' de sua puIlIIcaçIO

c.<.4 .•..

ORÇAMENTÁRIO

OI'pOe $O~ ••
$uplemlnl.'
t
£:OUCAÇl,o. CUL
•• lo<'di 11$ .)00

~odiSQOll:>_.~.
~""2n1&.

DEGOIÁS. ...-

d. &,111

10.ordsoI.oIl"",'<l"
•• '141

2016,

ANTE O EXPOSTO
~I:>

exertl'lf. em earlIW ~.
~,

E nJOO

fMlS

QUE

CONSTA

PUblica

Dê de

","""""

Go;lN,.

\

\

E SITE

DE ALM:e.IOABORGIiETTI

~ETOR DE GEST.i.o, PLANE.w.~ENTO E FINANÇAS
PREVISTO CUSTOOIO DOS SANTOS

do EIlzIdo de Goim. em

o ......J--...i-.c.

vlrtud~ de

de20'6,12B"d3Repibli"".

ANEXO ÚNICO
DEFENSOR PUBL.ICO 00 ESTA.DO DE Jf CA.TEGORIA

....
"
"..

n

...
...
•

/2011-

"
"

OOS AUTOS.
!li.

~

......,;ao•.v._

•...

'""""''''

--•••••.o.n •• IIIOATTO~

K

••••y •••• ~...,;HADO

~_-..-

•~

~_lXI~

•.••••••_0l.0l.N!:JU

v.

"

•••..

__ •••••
oD.OWlO~

-...

• .oLJ..B"" •. n

Q

....

_

O

•
"
u

u.oz.o\JJUI_"'C>:lIO:D;.I.o

"'*UoOl._

~
u
u

no.oo_osaollC.tUlO

u
u

DO......-.rn> .•.•....••.

•

T~"""'_-"TO_

~._

,nlr,"'" "" 'GfCU~

A6.lOtA DMN~ lHA

CHEFE 00 NllCtEO OE IMPRENSAOFlClAl.

Oecrn:o para

(\o Emdo de 3"

1..••"•.llI
..
<I.-_,90~._<lo"'.,.,_
"".a( __ ."""I""'.•.•~_'''''_'''_

HUIIIBERTOTANNUS JONIOI'l

AHT6Mo AUGusro

_

MARCONI FERREIRA PERILlO JÚNIOR

DIRETORIA

Rv.o SC.1. ~ 299 - P~~OOES~,.r~ CItIJZ
CE!>: 74.860-210 - GotlN'~ - Goo.u
Fln<E: 3201-7600 /3201-7663
F•••: 3201-762313201-7719
_
Ilbc.go.gov.bl

~

PALÁCIO 00 GOVEl'mO 00 ESTACO DE GOIÁS, em
Gcün'a,

COM ACR~SCIMO PElO OESPACHO "AG' Nll OD377llI2016. FlS, 2421243,

DE TELERRAD/CO'FUS.I.O,IM?RENS~ OAa"L

ntlIl'Illar, a pmr de l' de t'IOVell'bo de
Ú'\i:O ~

o ear;o de DeIensor Pidco

li! ~

20lll21~, E DO PARECER PA ~ 002064J2016, FLS, 222/2.1. APROVADO

~k

RepútIIa.

natlnUaçaoem G(I1lCurso
lll1~1Cll
a que Ie IUbmeteu na !OmllldileL

.

NOTADAMENTE 00 RELATORIO OA COMISSÃO PROCESSANTE.

'" 19m.~13a~

~

pesooal <:onsUIllle 60 ~

Q

"''''''''~
~

GO::;

ESTADO DE GOIÁs, em

de2016, 12stda

00EST~ DEG~:M!!,lI deauQ
consta do Prx:esso;li

201610892ODOO25 fi """'IlIOf,

OISCIl"UNAR (ARTS. 31 E 303, l1+CISO LX,

OECI$ÀO: PARTE FIN.lL _ DESPACHO r(1

de Goin. l;:>e!'ll de

rIOSMIl; 37 e 303. LX. do alado

"alails e íf!lldll (Im Wsla o ~

LEI N" 10.4301'1_1.

bf;rtu'. de c,aallo
t:CRETARIA OE
E ESPORTE. no

."'.

TRAMSGRESsAo

OJ~J ••o

bFOtADOl'l

REPRESENTADO. CARLOS CIPRIANO GOMES JúNIOR
ASSumO:

de

lIIri~

PROCESSO W1: 201«lOa2OOO5fl.22E ANEXO

DE 2016,

~III

de elIflp, lípibda

"'ECREl.O,OE ..06)D~~R~º,-º~ill-~

0RGA0 DE ORIGEM. UNlVER:Smil.DE ESTADUAl DE GOIÁS

N' 260, DE 03 DE OWuBRO

CIPRIANO

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR

EXTRATO DE DECISÃo EM PROCESSO ADIIlNISTRA11\10

R

!

PAATE FltlAL - DUPAl:MO N' G::l.::l
12D11- A.tm:: O
E 13 mlt2Oll1. 00 DECRETO H"
€XPOSTO E EM FACE o.o.s LEISti"' 13.G&lQOOO
Uc.l2OO!. 00 ESTATUTODA UEG, APRCN/lOOPELO OEC'lETO ti' 74041l2l1\\.
00 REGIMENTOGERAl ..•••
GENTEA lOPOCA.DE OOCUMEmOS CONTIDOSt«lS
A.lITOS. DO RELATOllIO DA CQMlSS,4.c PEIlJMNEN'TE DE PROCeSSO
A[)I,lIN1STR!oTM> OI$CIf'Uw.R. FLS 7f;1f1"t,$, O ou.t.L ACOLHO E.
ESPF:Cv.tM8'lTE, O PAAECEIl N' CIOJ3OY2'J16,FLS. ll5:ZI!n. Bf!,II COtoIO O
OESf'ACHO ""Q' ti" 00304I2D1~, FeS S7J1!75. AMBOS [lA. PROCUAAOOR~.
GERAL 00 EST.<OO.OS QUAIS ,r,ooTO COIoIORNJ.O DE OECOlR HEI POR
SEM CONHECER, IM.S NEGAAPIro'VIMENTO,t,QRECURSO DE MAAlAENE\[l#l
Ü" SIlVA. CPF ti' Wl.2n./I21~7,
DOCENTE 00 OIJADRO PERWoNENTE DA
UNlVERSIOADEESTADUALDE GOWi - UEG _, FlS S291!53, FORJ,I;lJI,}o,QO
Elo!
......-TIN(:"W\AO JU'..GAJmlTO NO1h12015-,00 MAGN!fJCO REITOR, EXAAAOO
"'S FlS, 7lfI1791, E IU\NTIDONA Ol::CISAo00 PEOCO DE RE~O£RAç.LO
.
POR OES?ACH() NO35M015. FlS ~5!.
PAAARATIFICAR.SOB AS MESW,S
R1\ZOES.A 0EasM> QUE. COMBASE NOS "RlHCIPlQS [),t, RAZOABIUI:WlEE
P1;OPORCl:lN/lJJDAOE. CONOENOlM PeLA PRATlCA DE ~S
OlSCIP\.IW\RES CN'rruu.D.O.S NOAAT :leG,fNCISOS100(. n ..•••E UI, [),t, tEI N'
'O .&\188, ~ !lO (S£SSOITAI OIA.SDE SllSPENSAO. COM COtlVERSÃO al
l,IutTA, N" BASE DE 500/0(CINOOENTAPOR CENTOI POR DIAOE 'JENCI"'ENTO
OU REMIm"..AAÇI,O OBRII,,"J'loo.se. NESn" u.so
A FUNCIONARlol.A
,DA
PE~WMõCER NO SERVIÇO, EM cONSONANc••••COM O AAT. 315. i ••
MESMAlEI APOs" PUlluCAÇAO 00 EXTAATOOEGTADECISAONO oiARlO
OFICl~L 00 ESTAOO, tIO PIlA20 DE 10 (O£Zl OIo'.S. ENCAMlNHEM,.g£OS
AUTOS A CO"':SSÂQ PERMANENTE OE PROCESSO AOMtNISTRATJ\/O
OISClPlN<.R DA UNI'IIEFtSIDI\DEESTADUALDE GOlAs _ UEG _. P"p,J..
ClENlIFlDl.R A ''''TERESSAtll OUA.NTO.llll~
TEOR OESTE O£~.
NOS TERMOSOOS IlJlTS, 3",'N::L'>Ol E 211OALEl N" 13 rol, DE 11 DEJl\NE1RO
DE 2001. e: /lOOTAAAS oew.lS I'ROVlO£K:lAs CABIvEIS.GOI"NI .•.. 0.3 OE
M.J.....v,
DE 2Dl! Mil.RCONl FERREIRA PERILLO JON10R.
"OêIl,EI!!'IAOOR 00 ESTAOO

DA

il GO'WEIlN.t.DORDOESTMO
,

.

llfeod-1a

PALÂClO DO GOVERNO 00 ESTI::DE
GOtAs. em
<le
b<.D
de 201 1211" da Re;r:rb!lcl.

MARCONI FERREIRA PERlLLO J'

~ECRETO

I

O!

'_.

Q(r ~

PALÁCIO 00 GOVERNO 00

de

de ~

EsIlKloEdeYlri

M ..2V Fb eslabeleci<lo o prazo. ~
lCO'ldudodolll'llbatlcxed~_~m

00"-_

'*"<le

CARlOS

Oóploml LegaL

RECORRIOoO.,
UN1\IEItSlll"OE EST!IOUA.I.DE GOlÁS- UEG
...ssumo
EXONE.AAÇ.I.o.~RTS.:l9Nl DALEIti" 104M'8IJ

s't'OstrnbBlhoo~a

! 1Jr'dk:a.COE

a D7 de abril de 2013. 110 -.IcIor

dMliIdo

:8\d'!l;rilji~naCGE
Me

DE 201$. MARCOMI

de DocenIe de EM.lno SUpeóal", da U~
~W.R:AEJE[lII,D'\Sl.VA.

lI'l "fl',~ ,', ~II.

Nos CHO$ em Ql>OtIowe,

DAS PROVIO£NCIAS

GOIllES JÚNIOR. Irrsct!trI no CPFIlIIF ri' 895.213,901.15. tX:lJIl3nlfldo cargo

de2S dejanelltl de 2(}11, os dois it:lmos ~
~ rf 19265. de26delll:lll de 2016, CI..Ijoo
~
no~da~<n~.

s 3'

ovt~

312, irlàso 1. fi 317 l!lIlei li" 10.• 60, de 22 de fevereiro de 19!6, aplicar. oom

S l' N. dI!\I'iÇ:ao do escopo e dos
. clI¥em "" ~
05 cd:erios de ~,
. bMl como "" tr1Iblllho$ ele f,.,.;ali""çao pl'hIa,

r

OESTE

o GOVERN4DOR 00 EST.lDO DE GOIÁS, I'rl \ISOd~ SUa!;

eleito ~

Art. 11A Conm>II~
do EI 0- CGE - deYl'lli
~rea!lDrpnx:eo;irnerttl"'~~ria~'~_
.' IltdmlnlsntiYol
formalizaclol no imbIIo di' ,o,gêrlcb
llIIld<l TraM;lOr11l$ e
Otn! _ o'GETOP _, I;I,IIjlefldol i conla on reçuml$ e emp<lktrmos <Xl'"
iInlulç6es ~
(6r.I::o do &a!Il e ll8r>;oN
•• Duenve~
_ BNOESl. ~ anos ÓI!l:<.ll1 tl2016
•

I

INTEIRO TEOR

201"OOOZOD051Z2. AnfIxo. ,esolve, com bld3me1lto nos arts. 311. tncm:>V,

DECRETk

jIIrl111rmmpetaCGE •.•••_IX>

00

constitutioIllIís ~ Ienclo em wisl8 o que QOnS\ll~ Pnx:oeslio'"

m~

Re;oulll"",

oUTuLrio DE 2016.

e ~

DO

DECRETO DE 03 DE OUTUBRO DE 2016.

NIOR

DO ESTADO

e legall

A pUBuCAçAa

FERREIRA PERtu.O JUNlOR _ GOVERNADOR 00 ESTADO.

• re.uUlçllO~! pn>C:fldfmento d.
fi=lI~
ertr8DdonMa tmblto da Ag~<;ia
GoiIRildellW10p0rtea Q:.rn_AGETOP.

I

O!, DE

CASlVEIS. GOI1HtA.

0.0

",,-

••••••••
PUl:Iir:lIçM

De!ffilIinl

,

EXERCICIO}. APOs

10 {OEZJ OlAS, RETORNEM-SE OS AUTOS AO ORGIIo DE OA.IGEM, PARA

'jtllll

de 201

DeCRETO N" 8.769, DE 03 DE

DE SEU

CIENT1F1CAÇAO AO REPRESENTADO

DetneO
__

MARCONI FERREIRA PERlLL.O

I

DO REFERIDO CARGO,

A ()7 DE ABRIL CF.. 20H {31' DiA OE

EXTRATO DESTA OEClSAO l'iO DIÁRIO 0F1CW.. DENTRO 00 PRAZO DE

::V::::::~:::.~o~:sd.e:

",-J~l....-o

de

".678, DE 12 DE JANElRO DE

13.600, DE 16 DE JANEIRO DE 2001, E AoaÇAO

•

OCI".NY

M2'~Oecm>..mem"'OO'lII

Gorttlia 1)3

O

DESPACHO. NOS TERMOS OOS ARTS. 3•. INCISO li, E 26 OA LEI N"

.SEGOV~."~

deI_~<n.. 20.::~::

aUE

DESDE O DIA

AlJSENT£ POR W\lS DE :lO fTRlNTAJ [)'.AS

LAVRATURA DO ATO OE SUA DEMlssAo

INTERRUPÇÃO

-'",""r.rwo.no",,~_
"",,~
••• _DrII:>r1I.o;>Oo
•••
E_••c:o..rno
A,.'l.

ESTADUAl. OE GOlAs,

DE SUAS fUNÇOES

E, APESAR DE UlE TEREM SIDO ...ssEGURAOOS

COM EFEITO RETROATNO

•••..
,-'''''==',':'.=~~

I

"" lõEGOV

t,()

INCISO LX. 312, INCISO 1, 3i7 E 326 A 336 DA lEI til 10 460, DE.22 DE
~,A

_~....,A~
.....-..

1lIQOen' de ""~
E<fJllI• ..-poIoSo_deE
Ar. 7' o r:DW>I

O EXERCIC10

fEVEREIRO DE 1986. E NOAAT. ~ OAlEl,.p

•• ~

INSCRITO

lNOClONClA. OETERMlNANDO, COM FUNDAMENTO NOS AATS, 37, 303,

cosr",

I'I-~;

CONOENAÇ,I,O DO

.NNIOR,

CONTRAOITORlO E A AUPLA DEFESA, HAo OEMONSTROU A SUA

V_~

t ~o

PElA

GOMES

N" 895.113,901_15. OCUPANTE. DO CARGO DE DOCENTE DE

CONSfCUllIIOS,

IV_~

\Il!_~

CIPRIANO

0810312013. PERWJ£CENDO
di ~

1IlAR(;0NIFERREIRAPEllIU.O JUNIOR
J().O,QlJlIIlCLAUOIO
FIGUEIREDOMSOUlTA
!Vj,t, CAAlA

CARLOS

ENSINO SUPERIOR. DA UNIVERSItWlE

••••• doIla

DO ESTADO DE GOl#.S, "'" Go:lii ••• ,~

DO ESTADO. OS OUAIS ADOTO

OE DECIDIR, RESOlVO

INTERROMPEU

Art,?EsloOlc<olIO""""_YIgor

llI_-"_"'_PI'_.

COMO RAZOEs
CPFMF

2<lonno>l<l

••ooc;iocIadocMI.

AMBOS DA PROCtJRADORIA.QERAl
SERVIDOR

PI't;ral<>
"".-nz"do
1Il6ol,__

11~_

SEXTA-FEIRA, 07 DE OUTUBRO DE 2016
ANO 180. DIÁRIO OFICIAUGO N° 22.424

.....••

"

Assnt~ltIU SB'Esnw.
P~o.umrro. VIm.
R$ 700,00

l'<TEIlKlROEG'lIl.\;

RS '.141.00

~f.STAOOS

R$1,24S,OO

R.a"

AlSIIlIltulUo

2.~,~

...-

..

••••puIodo''''

••.•••••.••
..,.,lOo;!o<lO

~..,....., ••.••""...,fJI'lZO"'"_""Jilor""'I •••••...,...
••• ,._ •••••
~_o»!-

•..•.
_

_'...--,,''''''''''
•.•
for...-""'~•••
~("""""'
••""

--~"
&.~.~

ANUll.

P••••••••••
wro. Vm~

RS 1.078.00
R$ \.899,00
R$ZOSol,OO

••e=ólO.P"'I...."•••_

~~,."'''''",_.,.,...,.".,.,'''''
.~'1on
••••,J.Oo~

••
•

••••Ol;It\<••

_

••• .,.r.IIao''',.

••• rll: RuoSI: I, .'Z9'/.po""", SantaGrul'_'
lZlll.
7100I 3201.ltU. F.u, ;U\I1.Ttin/=".Tt1I
_Fóru •••.
T._.SoIo '~.~ •••• l21e.nl'
C4nln> __
••o;VJ;>I."""'- •••••. ml.5117ll
V(PfDA$OT£llHM, "" ••••• n •.•••••••
~
00_
"'~IfTO
DI! BEGUNO~

~ $UU.HIU

0Il!~3'".!UUO _

901b ODCfJ5(JO i J ~q

i~

l,'ó

Oficio CRCGO GP nO131/16

P zado Senhor,

A ontabilidade aplicada ao setor público vem passando, em âmbito nacional, por sucessivas

•

atualizações d 'sua praxe em decorrência do processo de convergência das Normas Brasileiras de
Contabilidade específicas (NBC T 16,1 a 16.11) aos padrões internacionais (lnternational

Public Sector

Accounting Sta1dards - IPSAS), requerendo suplementar esforço no sentido da capacitação continuada dos
profissionais da contabilidade que atuam na contabilização, controle interno e externo, bem como na
auditoria e perída contábil, no âmbito das entidades da administração pública,
,
No contexto de premência supra explanado, o Conselho Regíonal de Contabilidade de Goiás
(CRC-GO), pro overá neste exercício orçamentário-financeiro,
Simpósio Naci nal de Contabilidade
anexa - e vem

J Vossa

nos dias 10 e 11 de novembro, o IV

Aplicada ao Setor Público (IV SINCASP) - conforme programação

Excelência requerer o apoio do Estado de Goiás com a aquisição e disponibilização

aos profissionais das áreas afetas de vagas neste evento de porte nacional.
Em preliminar diálogo com a Controladoria Geral do Estado, verificou-se a existência de pelo

•

menos 53 (cinq enta e três) unidades orçamentárias, para as quais as melhores práticas indicam a
existência de aO menos um contabilista responsável. Somam-se a isso os profissionais da contabilidade

I

dedi~ados à coToli.dação das. co~tas n~ Te~o~~o ~stadual e às atividades de controle. AS.Si~ sendo,
humildemente sugenmos a aqurslçao e dlsp0nlblhzaçao de pelo menos 100 (cem) vagas!lnscnçoes no IV
SINCASP, a um rusto individual de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), perfazendo um montante de R$
15,000,00 (quinze mil reais).
No sbntido de facilitar os procedimentos legais para a aquisição das vagas!lnscrições por parte
do Estado de GOils, esclarecemos que CRC-GO é autarquia federal, instituído pela Lei nO9.295/1946, como
integrante do Sislema CFC/CRCs que tem atribuições especializadas no âmbito da expedição de normas
técnicas contábei!. registro e fiscalização profissional, bem como o desenvolvimento profissional. Imbuídos
nesse propósito, Jnexamos documentação comprobatória da situação jurídica e fiscal desta autarquia.
La

107 nO151 - Setor Sul- Fone: (62) 3240-2211 Fax: (62) 3240-2270
CEP 74085-060 - Goiânia - GO

-

GOIANIA,

. :1.. '.

.-'.

QUIIITÀ:FitRA,'3 DE NOVEMBRO
i

_. --- - .,.
M_

DE 2016

fioDire:t@

- ".

WWW.I.~COM.BR

'" Osecretário de Gestão e Plane~mento de Goiás,Joaquim Mesquita. assinou contrato com o
[entro Brasileiro de Pesquisa em Avaliaçãa e Seleção e de Promoção de Eventos ([ebraspe) para
a reil~ação do concurso para Oelegado da Polícia [ivil do Eslado, Oedital será publicado no
Oiáno Oficial nos próximos dias. Oeacordo com as informações da Escola de Governo Henrique
Santino, responsável pelos tramITes e fiscalização dos concursos no Estado, serão ofertadas 36
vagas para o cargo. Para mais informações ou esclarecer as dúvidas, os candidatos deverão ler
o edital na íntegra. que será d~ulgado no site (lIlIW.segptan,go.gov.br/concursos), assim que o
mesmo for publicado no Offirio Oficial do Eslado.

r SUELy"ARANTES

arantes. sueli@gmail.com

",

Relax
o prefeito

I

eleito Iris
Rezende (PMDB) viajou
ontem, com a família, par~
I
a fazenda de Canarana
(MT) para descanso, após
uma cansativa campanhai
principalmente no segundo
turno. Retornano domingo.

"
DlStanaamento

f

Apesar da insistência, r
através de telefonemas e de
mensagens de Paulo Garçia
(PT), Iris Rezende (PMDB)
não atendeu aos chamados do
.prefeito de Goiãnia.
'

• Cordialidade
Paulo Garcia explica que,
ao procurar Iris, queria a(ilenas
cumprimentar o peeme~ista
pela vitória e reafirmar s~a
intenção de realizar uma
transição "tranquilae Pfífica".

Boa pergunta
Pergunta do jornalist~
Cláudio Humberto em s~u
blog: "Onde estavam o~
Invasores de escolas qu~ndo
Dilma cortou R$10 bílhQes da
Educação, no início de 2016?''
!

Mais uma
Agora a pergunta é ~e
Fio Díreto: quantos alu~os
invasores de escolas leram, na
íntegra, a PEC 241 e o texto da
Reforma do Ensino Mél:Iio?

Alô, SMT!
Fio Direto continua
recebendo reclamações 'sobre o
confuso trânsito no anel interno
da Praça Cívica. Os leitdres
contestam as explicaçéilis
da SMT. Um deles diz qIJe
é praticamente impossíyel
fazer a travessia nas fai~as de
pedestres na Avenida 8:;1.
I

Entenda o caso. .

t que o sinal abre para o

pedestfe,omãs'ãO"cnegar na
metade da pista o sinal já está
no vermelho, o que coloca
em risco a vida de quem
tenta fazer a travessia, já que
os carros circulam em ialta
velocidade e não resp~itam
a faixa de pedestre m~smo
quando o sinal está aberto
para eles. E não há ca eirante,

Projeto de Adriana Accorsi especifica crime
de transfeminicídio nas ocorrências policiais
A deputada-delegada Adriana Accorsi (PT) apresentou o projeto
de lei n°3107/2016, que especifica nos registros de ocorrência
da parida CIVilde Goiás o crime de "transfeminicídio". De acordo
com a propositura, os registros de ocorrênda de homicídio contra
a população trans (travestis,transexuais e transgênenos),por
motivação homof6bica, registrados pela PolíciaCivi/, passam a ter
o subtítulo "Transfeminiddio". Segundo a justificativa de Adriana
Accorsi, o Brasilé o pais que mais mata travetis e transexuais no
mundo. Entrejaneiro de 2008 e março de 2014 foram regislrn.das
604 mortes no País,segundo pesquisa da ONG Transgender
Europe (TGEU). "Mas essesdados estão subestimados.
Atualmente, não há relatórios ofídais especifioos sobre a violênda
contra a população trans", afínna a deputada Considerando
que a produção dessasestatísticastem se revelado crucial no
planejamento de intervenções sobre as desigualdades, a proposta
prevê ainda que as infonnações sobre o número de ocorrêndas
decorrentes do transfeminiádio deverão constar no banco de
dados divulgado regularmente pela Secretariade Segurança Pública
através do seu órgão competente. A matéria foi lida e aprovada
preliminarmente no plenário da Assembleia Legislativae agora
seguirá para apreciação nas ComissõesTemáticas da Casa

Governo at~nde ICE e pode ter
Conta Unica em janeiro

Linha cruzada
~ Começa hoje e
segue até domingo,
no Casarão dos
Gonzaga, o 111 Festival
Gastronômico de
Caldas Novas. Aulasshow, ofídnas, ação
com as crianças e
apresentações musicais
fazem parte da
programação.

~ A equipe da Superintendênda do Tesouro da Sefazconduiu
a primeira etapa para implantação do Sistemade Conta
Única do Tesouro (Cute). A medida atende recomendações
do Tribunal de Contas do Estado no Parecer Prévio sobre
as Contas de Governo, visando reduzir o saldo da conta
centralizadora com a efeliva implantação da conta única
~ A expectativa do governo estadual é implantar de
fonna irrtegral em todos os órgãos a partir de janeiro.
Essafase se refere à forma como será feita a arrecadação
dos recursos para serem depositados diretamente no
novo sistema. De acordo com o superintendente do
Tesouro, O/dair Marinho, o ingresso de recursos na
Conta Única será por meio de um documento único.
~ Atualment~,.os diversos órgãos do. Estado utilizam para,
arrecadação 'dos recursos 'duas formas: o Dotúmentô'"
de Arrecadação Estadual- Dare; e o depósito direto
em contas bancárias específicas. "Como já é comum o
uso do Dare, vimos nessa prática a chance de fazer o
que outros Estados não conseguiram, que é padronizar
a fonna de arrecadação em um documento único"
explic:a,~}!~ecialista efl)~(ji~9ode<Finanças Públicas;''''"""
Claudiano Manoel de Albuquerque, consultor da
implantação da Cute no Estado.
1lIIO sistema da Conta Única é desenvolvido na base do
Sistema de Programação e Execução Orçamentária
e Financeira (Siofi). Os testes tecnológicos, confonne
anteàpa Mário Mendes, começam neste mês na Sefaz.
(Fonte: As~essoria de Imprensa da ICE)
.

1lIIA presidente do
Superior Tribunal
de Justiça (STJ). a
goiana Laurita Vazo
fará a Conferência;

; ,~~

Magna do 5° EnconW ~.

Nacional dos Tribunais
de Contas, que será
realizada no próximo
dia 22, às 19h30. no

,

Teatro do Cerrado, em
Cuiabá.
'
1lII A vereadora Cida
Garcêz ( PMN)
apresentou, na Câmara
de Goiânia, projeto que
obriga as academias
de musculação e
similares a realizarem
palestras sobre o uso de
n I'z
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Daniel Aarão Reis Filho Brest-Litowsld). O segundo reunirá seis ensaios sobre as gran- Penso que foi uma premiação
des controvérsias que cercaram merecida.
- algumas ainda cercam - o estudo e a compreensão do pro- DM - O que achou de a AcadeUma cara que já vinha sendo cesso revolucionário que levou à mia Sueca premiar Bob Dylan?
Daniel Aarão Reis Filho - Exanunciada por Di/ma. quando fundação da União Soviética.
celente
decisão!
chamou o Levy para a Fazenda, Ambos serão editados pela
Companhia
dos
Letras.
Finalou seja,sair da criseatravés da pe, naliWfÕOdos "de bai.xo~dos que mente, estou cuidando da reedi- DM - O que o senhor anda lenestão na base da pin'imide. Usual, ção, pela Editora Prisma, da Vi- do?
Daniel Aarão Reis Filho - Licomo sempre. Esta orienfo{iio só agem ao Socialismo Perdido,
será vencida com muita luta. NÕlJ uma crônica de viagem feita à vros sobre a revolução russa.
seráfdciL Comojá disse,tnwar lu- Rússia e à China, em 1992. Será Destaco uma memória primarotas em contextos de grande crise acompanhada por um posfácio, sa do ano vermelho: Notes of a
econômial, é bastante difíciL Se com uma reflexão sobre a desa- Reli Guard, de Eduard M. Dune,
upuê,aetescenta ofato de que as rgregaç;;íoda.'socialismo, e'por -'com notas de.Diane P. Koenlcere
classespopulares passaram quase uma bibliografia atualizada a de S.A Smith. Eduard Dune foi
operário, guarda vermelho e sol14 anos cultivando a perspectiva respeito deste processo critico.
dado do exército revolucionário
de que tudo viria de cima, através
do Estado, do papai-Lula e da DM - 2018: projeto para relem- entre 1917 e 1921. Uma experibrar 1968?
ência e tanto, sempre com um
mamãe-Dilma. ..vai ser necessáDaniel Aarão Reis Filho - olluu crítico sobre as tendências
rio reaprender a andar com as
'próprià!i'jJerlias...contar com as -t'rêtelUio'áJjo'n'l'panha1'm'fietJa- ()ditatoriais quelrlo.m, mais tartesoSimplesmente. Talvez, lan- de, marcar o socialismo soviétiprópriasforçoso
çar uma coleção de contos sobre co. De outro lado, uma obra
a luta armada, maneira de par- clássica: The Bol£hevilcscome to
DM - 100 anos da revolução
ticipar, de outro jeito, das dis- Power, de Alexander Rabinocussões que, certamente, ocorre- mteh, uma análise brilhante das
rão.
bases sociais e históricas do tri'''unfo bol£heviqúe.1nfelizmente,
toü prepárando dois livros no. vos. O primeiro será uma anto- DM - Novo liVro a seI eséiito .. ambos os livrds'não estão tradu. zidos em pOrtuguês.
~~~s:.!'"~_emnS;.Ia~ge~da?, m
formas da Previdência e Trabalhista, concessões e privatizações: qual a cara de Michel Temer?
Daniel Aarão Reis Filho -
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Nome completo: DanielAarão Reis
Idade: 70 anos
Fonnação: Professor Titularde
HistóriaContemporânea
Instituição que leáona: UFF
Principais livros publicados:
• Imagens da Revolução
- 1968 - A Paixão de uma utopia
- A Revoluçãofaltou ao encontro
- Luk Carlos Prestes - Um
revoludonário entre dois mundos
•. .
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A par do elevado espirito público que move o Governo de Goiás, contando com a compreensão
e apoio de V. a. a esse evento de importância singular para a capacitação continuada dos profissionais da
contabilidade pública, desde já agradecemos.
aontando com sua especial deferência a presente solicitação, por ultimo colocamos este
Regional ao i~teiro dispor de V.Sa. tempo em que manifestamos nossos protestos de estima e apreço.
ltenciosamente,

~i,,-,J

< q~j

'ContadEr)Rangel Francisco Pinto
Presidente em Exercicio

'.
Ao Senhor
Joaquim Mesquita

Secretário/de Gestão e Planejamento do Estado de Goiás
Goiânia-G
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SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA NO
SETOR PÚBLICO

j

:.

j

Apresentaçã

o

Conselho

PROGRAMAÇÃO
10/11 - PRIMEIRODIA
gional de Contabilidade de

Gaiás (CRCGO) r~alizará nos dias 10 e 11 de
I

novembro a qua'I'C!edição do SimpósioNacional
de Contabilidadé ~APlicado ao Setor Público (IV

19h - Solenidade de Abertura
19h30 -

Palestra

Magna

"O

pafrimonialismo

CRCGOe tem cofAo objetivo colocar em pauta a

accountability:

atualização de tb~as importantes para o setor

constantes no stressdo profissional

público.
O ev~nto é 'I~is uma iniciativa do Conselho

da

que esta sempla levando a atuailzação do
profissionalcontdbil, em reconhecimento de que

histórico

-

SINCASP).O evJrito ocorrerá no auditório do

JI

suas

contabilidade

e

pública".

Palestrantes: Prof. Dr. Jorge Lopes e
Dra. Aline Silva.
20h45 - Confraternização festiva.

área da contaoiidade

22h - Encerramento.

pública principalmente

normasda contabilidade.
A troca de dÓnhecimento e experiência, a
sintoniaentre ide~:s e propósitospodem contribuir
pora a reconstru ão da esperança do futuro do
,

t

Brasil.E consenso~~ntreos gestorespúbicos que a
contabilidade p blica passa por um momento
histórico no no s~ Pais, neste sentido se faz
r
::~~~~~~~Oad:ad~~fP~;;do~a;~~::ss:Sna~~9ã~~
públicos precisa

evoluir para um modelo de

confabilidade ql!J~traduza de forma clara quais
são as habilitaç~J.s, as receitas e os resultados.E
.

.

I

este e o proposto do evento, que vem com a
I

evolução do m<lldelode contabilidade, visando
contribuir para ~+tor público.
Prof. e. EdsonBentodos Santos
p eisidentedo CRC-GO

I

a

presenças

atualmente o pai:vive uma grande revolução na
com relação à I~usca pela convergência das

•

17h a 18h30 - Credenciamento

Histórico

11/11 - SEGUNDO DIA
08h30 - Palestra "Governança Pública e

O SINCASP- Simpósio Nacional de
Contabilidade AJllcada no Setor Público é o maior

Custos:estabelecimento de medida geral

evento itlnerante~.'e contabilidade
Brasil.

de avaliação comparável" - Palestrante:

pública do

Prol. Dr. Marilson Dantas.

É com um im mo prazer que a coordenação

09h30 - Palestra "A contabilidade pública

nacional deste evento, pela quarta vez, vem ao

I

I
I

•
I

Estado de GOiáslSOba guarda de realização do

como ferramenta para o controle: estão

Conselho Region I de Contabilidade de Goiás.

os

Desde seus p mórdios, desejávamos realizar os

10h30 - Palestra e Mesa redonda

Francisco Ribeiro ~.hO,além de outros. Assim,lamas
maneira

desenvolvendo

~J,uito rápida,

como

Goiás" - Expositor: Prol. Weyk Wagner

m trabalho árduo de ganhar o
pública no

POí~e imedialo, ~oram se acercando

os maiores

"Estado

da arte da nova contabilidade pública em

viajantes

espaço devido Jara a contabilidade

preparados?

Palestrante: Prol. Rodrigo Zanzoni

sonhos de nossos6migos Uno Martins da Silva e José
de

contadores

Gomes Debatedores:

Cr. Oldair Marinho,

Cr. Jesus Nazarena Sales e Prol. Petrânio P.
de Paula.
12h às 14h - InterValo para

nomes da área l1lública e nos dias atuais somos a

Almoço

principal guaridal de relerência de todos aqueles

14h às 15h - Palestra "Os principais vícios

da lida do setor dÚbIiCO.

encontrados

para

que

em

e

Luciano Zanzoni

"pro bono" estão buscando

levar seus con~eClmentos

aqulslçoes

contratações públicas" - Palestrante: Prol.

De norte a JUI deste imenso País, todos os
palestrantes semre

nas

um

15h às 15h30 - Coflee- Break

momento coma estamos vivendo, tenham todos o

15h30 às 16h30 - Palestra "Entendendo

saber da conlabi idade aplicada no setor público.

resultados fiscais: Reflexões sobre o Brasil"
- palestrante: Prol. Paulo Henrique Feijá

~
I

,

P 01. PhD,Jorge Lopes
Coa denador do IV SINCASP

16h30 às 18h - Palestra e Mesa redonda
"Gestão

da

responsabilidade

fiscal e

transparência: avanços e tendências" Expositor

Prol.

Debatedores:
I

I;

I

Ii
I
!

I
I
I

I

j

I
.1
I

Dr.

Fábio

Almeida

-

Prol. Me Einstein Paniago,

PraIa. Maria Abadia

Brandão e Prol. Me.

CelmarRech.
18h - Autógrafos de Livros dos Palestrantes

L
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Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, na sala da
Sub efia de Gabinete da Controladoria-Geral do Estado, às 08h:56m, iniciou-se a 88 Reunião
Técnica, tendo como pauta a apresentação da planilha que demonstra o andamento das
ativi ades da Força Tarefa relativa a Estruturação da Conta Única do Tesouro Estadual
(CU ,E). O Subchefe da CGE Dr. André Góes realizou a abertura dos trabalhos agradecendo a
pres nça de todos e em seguida falou sobre duas notas técnicas. A primeira trata do retomo do
sup ávit financeiro, a qual encontra-se pendente o sistema de previsão de receitas junto ao

.•

~

Dr. Gilson e o modelo do FGF, com o Oldair e a segunda que trata da centralização
pre 'i?enciária. Por outro lado, Dr. Oldair ressaltou que a receita encaminhada está divergente
comi o CEONET. Df. Gilson deixou claro sua preocupação com a extinção dos fundos e
sugJriu que os seus valores deveriam ser repassados para folha.'lnformou ainda que o que tem
rec rso irá permanecer, pois são vinculados a algum tipo de arrecadação. Dr. André salientou
que

isso será

submetido

ao conselho.

Mário

explanou

quanto

aos

valores

de

con ingenciamento dos fundos para fins de superávit. Adiante, Dr. Odair observou que devese eformular alguns pontos que estão dando problemas judiciais, ou seja, é necessário
pro 'over uma alteração da legislação dos fundos. Às 09h:22m Df. Rafael adentrou à sala da
Su chefia de Gabinete para compor o grupo de trabalho. Df. Oldair atentou para extinção dos
fun os, o que criaria um impacto político. Afirmou que todos esses fundos somam uma
rechita de R$ 222.000.000,00 (duzentos e vinte e dois milhões de reais). Aproximadamente
R$l100.000.000,00 (cem milhões de reais/ano) vai para custeio. R$ 102.000.000,00 (cento e

•

doi milhões de reais) seriam para o tesouro e R$ 102.000.000,00 (cento e dois milhões de
reJs) para investimento na SED. Considerou também que a forma como estão estruturados os
fujdOS ta criando uma judicialização por parte dos municípios, já que esses querem fomentar
as indústrias. Há um questionamento quanto à natureza jurídica dos fundos. Dr. Ivo advertiu
qu juntar os fundos, pode criar um problema jurídico grande. Mário sugeriu fundir algum
fuJdo com outro, que tenha natureza correlata. Decidiu-se, portanto, pela não extinção dos
fu~dos e manteve-se a desvinculação de 50% da receita (ORE + 20% SUPERÁVIT).
pJsteriormente, irão propor a reestruturação da legislação a fim de evitar demanda judicial

di~.

cor, os municípios. Em seguida, passou-se a análise dos itens estruturados por Carlos. Mário
explicou que o FECAD tem como prerrogativa o ECA, o que justifica a não extin:ão

fu do. Carlos esclareceu que o FCJ tem praticamente a mesma finalidade o FECAD. E fon~
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100 e tem convênio com o Governo Federal. Tem também estrutura administrativa
ordenador

próprio e vinculação

grupo foi pela incorporação

legal com a Secretaria.

própria,

Diante desta análise o parecer do

do FCJ ao FECAD, com sugestão de alteração da legislação. Dr.

André ressaltou que em virtude de não ter receita, não justifica ter fundo. A decisão então
passou a ser pela incorporação
uniformiza-la

ao FECAD e reavaliação

ao nível de superintendência.

da estrutura administrativa

Obs.: não se verificou receita arrecadada

para
para o

exercício de 2016. Em relação ao fundo FEDRO o parecer foi para não extinção. Já o FEAS,
em virtude da lei federal, não pode ser extinto. Quanto ao PROTEGE, observaram que tem-se
a intenção
financeira,

para transformá-lo

em fonte. É importante

apenas faz descentralização

orçamentária.

também

anotar que tem função

Dr. Ivo explanou que para avaliar o

fundo, sua receita não entra na base de cálculo da receita real. Sendo assim, tecnicamente
grupo se posiciona favorável a extinção do fundo PROTEGE, substituindo-o

o

por uma fonte de

recurso que continuaria financiando os programas sociais, porém submetido a uma avaliação
do Superintendente

do Tesouro e da Secretária da Fazenda para parecer político e operacional.

Dr. André sugeriu fazer recomendação

ao DETRAN para que ele integre ao SARE, trazendo-

o para a Conta Única e também manter o fundo e extinguir

a fonte de receita. Dr. Ivo

manifestou

dizendo que a execução ficaria a cargo de cada órgão, pois a dotação está dentro

da própria

secretaria.

Continuou-se

Quanto ao FUNDEMETRIO,
Sobre o FEHIS,
incorporadas

com a análise dos fundos avaliados

pelo Dr. André.

o parecer foi pela extinção, pois não teve receita em 2016.

manifestaram

pelo PROTEGE,

pela extinção

do fundo, pois suas atividades

vez que esse já tem essa competência

possuiu receita em 2016. Já o FUNDO DE TRANSPORTES,

podem

ser

e também porque não

o parecer do grupo foi pela

extinção do fundo especial, já que a maioria de suas receitas é proveniente de transferências
(DETRAN/TESOURO/CIDE),

salvo quanto à faixa de domínio. Alternativamente

excluir as fontes que não são arrecadadas
posicionou

pela extinção

pela autarquia. Com relação ao FVL T, o grupo se

do fundo especial,

vez que as receitas

consignadas pela via orçamentária à Secretaria responsável.
estrutura administrativa.
em consideração

pode-se

e despesas

podem ser

Se necessário, deve-se reavaliar a

Dr. Ivo se manifestou pela extinção do Fundo de Cultura, levando-se

as fontes, porém tem caráter político. Preconizou

comunicar ao Conselho

como serão aprovados os projetos. Setenta por cento para projetos culturais e os outros trinta
por cento com deliberação do poder executivo. Ficou definido que na próxima reunião serão
deliberados os fundos do Dr. Ivo, Dr. Rafael, Dr. Gilson e Dr. Lucas, que não esteve presente.

".~ 3~.~,",~:_ow,m'~~/'"
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De IlOiu-sea próxima, reunião para sexta-feira, dia 23/09/16, às 08:30, Por fim, DL André
pontuou que a Conta Unica está bem encaminhada, ressaltando que ainda restam 45 (quarenta
e Cir'COldias para fechar os trabalhos, com perspectiva boa para conclusão.
, Partici~aram desta reunião o Subchefe da Contr~lador~a-Geral do Estado, DL André

~:Y~t:d:~~::n~::::~:::d:~s:~:p:;:::~:~~,

d~I~::~::t:h:

:e:;:s:e::

;e::::;::d:~

Estli:lo de Gestão e Planejamento, Dr, Gilson Geraldo Valério do Amaral; o Superintendente
Exrutivo

da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte, Dr. Ivo Cézar Vilela; o

Gerente da Contabilidade Geral da Secretaria de Estado da Fazenda, Carlos Roberto

I

Fe ~ndes; o Gerente de Planejamento e Projetos Financeiros da SEFAZ, Mario Mendes e o
As éssor Especial da CGE, Ramom Paula e Silva, responsável por redigir a ata. A presente
reu ião encerrou-se às 11h: 15m.
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Aos vinte e três dias do mês de setembro do ano (~ãv
da

I', ntroladoria-Geral

do Estado, às 08h:40m, iniciou-s)

I

9\0. rJ~

do Ar-ro.ro

\J

...L ~

A&ior (6vp,~
O"le,...,+O•

&. LvGC\'S r;::t,.,)IO

w,ce

(Sup. C;~s\Õ\)

pauta a apresentação da planilha que demonstra o andam
)
I,
.
(:£S
relativa a Estruturação da Conta Unica do Tesouro Estadu
An~té Góes abriu os trabalhos informando que concluir~
I
feir~ 27 de setembro de 2016 será apresentada propost

I,

traI1har

nos projetos. Ressaltou também que a reL

PR VCON já foram concluídas. Prosseguiu para a análise dos Fundos ligados à SEDUCE.

•

Ap rou-se que o PROTEGE será mantido. O grupo se posicionou com base no art. 82, ~2° do
ADf, T, ou seja, o PROTEGE tem prerrogativa constitucional e caso seja extinto, perder-se-á
o aricional de 2% do ICMS. Sobre o FECON, a decisão foi incorpora-lo ao Fundo de Arte e
Cul'tura, não deixando de ressaltar que a estrutura administrativa continuará existindo para
ges ão do CCON. Quanto ao Fundo de Arte e Cultura de Goiàs, pronunciaram pela extinção.
Dr. Rafael ingressou à reunião às 09h:07m. Dr. André sugeriu incorporar o fundo do CCON
ao

undo de Arte e Cultura. Dr. Rivael propôs extinguir todos, porém existe uma questão

pol tica que deve ser levada em consideração. Dr. André questionou como é a ordenação de
des esa? Dr. Rivael respondeu que é pela secretaria. Os projetos eram avaliados pelo
C01selho Estadual de Cultura. Hoje é uma comissão da própria secretaria, a qual seleciona os
projetos por edital, mas existe a participação do conselho. Dr. Rafael aconselhou detalhar

,

me hor, pois a finalidade do Fundo de Arte e Cultura é abranger os projetos culturais. Dr.

•

Ri ,el explanou que se pode usar o recurso do Fundo para promoção dos projetos culturais.
Fie ibilizar para deixar um percentual dele para os projetos culturais do Estado e o restante
par 'os editais como transferência de recurso de terceiros. A idéia é manter o fundo, porém
di inuir o poder do conselho, pois esse deveria ser consultivo no estabelecimento das
dir trizes do fundo. Hoje o conselho é deliberativo. Dr. Rafael evidenciou que por um lado o
con~elho pode ter caráter consultivo sobre as políticas culturais. O outro ponto é o conselho
de1lberar em caráter final acerca dos projetos culturais. O correto seria alterar a lei para que
hajt uma representatividade melhor. Dr. Rivael asseverou que o conselho deveria participar
jun!o com ,a secretaria. Dr. Gilson ingressa ao Gabinete da COE' às 09h:30m, para compor o
gru

o de trabalho. Em relação ao Fundo Especial de Esportes e Lazer, tecnicamente o grupo

se bsicionou pela extinção, podendo ser criada uma fonte de recurso específica para esta
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finalidade. Quanto ao FECON a Força Tarefa se manifestou pela extinção do Fundo e a
criação de unidade orçamentária específica (GECOM), jurisdicionada à Casa Civil. Adiante,
passou-se a análise dos fundos analisados pela SES. O FEMA ficou decidido pela não
extinção em razão de estar previsto em Constituição Estadual (art. 132). Já FUNGESP
resolveu-se extingui-lo em virtude de previsão da LC 141/2012 quanto à necessidade de
movimentar os recursos da saúde em unidade orçamentária única para fins de cumprimento da
vinculação constitucional art. 14 LC 141/2012. O FES não poderá ser extinto conforme
previsão na LC 141/2012. O FOMA TRANSPORTE E COMBATE À CORRUPÇÃO, o
grupo se posicionou pela extinção da fonte especifica para arrecadação das multas (discutir
com o Conselho a conveniência). Na análise do FUNDAF, o grupo se expressou pela extinção
e criação de fonte especifica incorporada ao orçamento da SEFAZ. O FUNCAM não deverá

•

ser extinto. Sobre o FUNDES, o grupo exprimiu a decisão pela extinção do mesmo.
Prosseguiu à deliberação da Casa Civil. Referente ao FEDC - Fundo Estadual de Defesa do
Consumidor, a decisão foi pela não extinção per possuir prerrogativa determinada por lei
federal. Relativo ao FUNESP, FUNPES e o FUNEBOM, a equipe definiu que não deverão
ser extintos. E por último, o FREAPIPM - deliberou-se pela incorporação ao FUNESP.
Participaram desta reunião o Subchefe da Controladoria-Geral do Estado, Dr. André
Góes; o Superintendente de Gestão, Planejamento e Finanças da Secretaria de Estado de
Educação, Cultura e Esporte, Dr. Rivael Aguiar Pereira; o Procurador do Estado, Dr. Rafael
Arruda; o Superintendente de Orçamento e Despesa da Secretaria de Estado de Gestão e
Planejamento, Dr. Gilson Geraldo Valério do Amaral; o Superintendente de Gestão,
Planejamento e Finanças da Secretaria de Estado da Saúde, Dr. Lucas Paula da Silva; o
Gerente da Contabilidade Geral da Secretaria de Estado da Fazenda, Carlos Roberto
Fernandes; o Gerente de Planejamento e Projetos Financeiros da SEFAZ, Mario Mendes e o
Assessor Especial da CGE, Ramom Paula e Silva, responsável por redigir a ata. A presente
reunião encerrou-se às JOh:37m.
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Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, no Gabinete da
Controla~oria-Geral do Estado, às 09h:20m, iniciou-se a 10' Reunião Técnica, tendo como
pauta a lpresentação da planilha que demonstra o andamento das atividades da Força Tarefa
relativat,iEstruturaçãO da Conta Única do Tesouro Estadual (CUTE). O Subchefe da CGE Dr.
André

6es abriu os trabalhos expondo as contas e ressaltou que o prazo para conclusão será

prorrog, do por mais sessenta dias. Sobre a centralização previdenciária foi marcada uma nova
I

reuniãol para o dia 10 de novembro. Dr. Gilson afirmou que o Tribunal de Justiça encaminhou

I

o que fri requisitado e agora terão que confrontar com as informações que se tem com o que

I

I

eles dÚío pedindo. Dr. Rafael questionou a André qual seria o efeito da centralização
previdJnciária? Df. André respondeu que os pagamentos dos beneficios previdenciários

,~

I

I

I

passariam a ser feitos pela GoiásPrev. Dr. OIdair observou que hoje não se tem informações

n são feitos
que a GoiásPrev além de pagar os beneficios do n, passaria

do roJbo da previdência estadual. Atualmente o pagamento dos beneficios do
na GolásPrev. Df. Ivo esclareceu

I

tambéb a realizar a validação do cálculo do poder judiciário. Df. André destacou que esse

I

pode

I

João Furtado ele salientou que uma vez que o grupo feche as definições da conta única,

I

I

I

I.

proce imento está com uma cooperação técnica e a minuta já foi submetida aos demais

s, porém ficou pendente o encaminhamento

do projeto de lei. Em reunião com o Dr.

solicitárá prorrogação de prazo junto ao Governador. Sobre fundos e autarquias precisará do
auxílio do tesouro. Dr. André explanou ainda que é necessário a elaboração de um relatório de
todolos fundos com o valor total da receita e o valor consignado no orçamento a pedido do
GOVl~~dor. Dr. Odair .esclareceu que o objetivo disso seria dar autonomia aos fundos e
conJttUIr o fluxo de caIxa que não dependa do restante dos 50% da execução. Df. André
ponJuou que em relação aos projetos de lei para extinção dos fundos, o DR. João Furtado
fala}á com o Governador sobre o FECOM e referente ao fundo da Cidadania será conversado
coJ 'Dr. Julio Pascoal. Dr. Ivo realçou que se as alterações no fundo ocorrerem esse ano, a
exti~çãO de alguns leva a necessidade de alterar o orçamento. Por outro lado, Df. Gilson
exdlicou que não precisará fazer nenhuma emenda, pois a lei da autonomia para fazer os
deiidOS ajustes. Dr. André questionou sobre a questão da contabilidade? Carlos respondeu
que recebeu todos os documentos que serão contabilizados no SIOF. Dr. André relatou que
rllivo
u

I'

ao inventário houve um atraso, pois na parte do patrimônio e do mobiliário será feito

ponto de controle com o TCE. Sobre a criação do serviço de contabilidade nos órgãos e
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entidades tem-se um processo que cria 3 cargos, ou seja, um núcleo com 2 gerências, porém
ainda não conseguiu-se vislumbrar uma função para os órgãos. O que ficou definido será a
possibilidade de distribuir FC's aos órgãos. Contou também sobre a realização de um
simpósio no CRC. A questão da grade de cursos disponíveis hoje na Escola de Governo hoje
é uma problemática e posterior à solução dessa dificuldade, a mesma disponibilizará dentro da
sua escala de cursos. Quanto ao item 17 (cálculo das metas fiscais), comunicou que foi
atendido.Quanto à transparência, André solicitou ao Dr. Gilson na reunião da JUPOF 15
minutos para apresentação dos beneficios sociais e assistenciais. Em relação às OS, Dr. Lucas
apresentou para a CGE o novo site da SES. Em relação à exposição de motivos dos beneficios
assistenciais e sociais concedidos nesse exercício e a fonte de compensação foram
requisitados, porém ainda não se obteve resposta.
Participaram desta reunião o Subchefe da Controladoria-Geral do Estado, Dr. André
Góes; o Superintendente do Tesouro Estadual, Dr. Oldair Marinho da Fonseca; o Procurador
do Estado, Dr. Rafael Arruda; o Superintendente de Orçamento e Despesa da Secretaria de
Estado de Gestão e Planejamento, Dr. Gilson Geraldo Valério do Amaral; o Superintendente
Executivo da Secretaria de Estado de Educação, Cultura e Esporte, Dr. Ivo Cézar Vilela; o
Superintendente de Gestão, Planejamento e Finanças da Secretaria de Estado da Saúde, Dr.
Lucas Paula da Silva; o Gerente da Contabilidade Geral da Secretaria de Estado da Fazenda,
Carlos Roberto Fernandes e o Assessor Especial da CGE, Ramom Paula e Silva, responsável
por redigir a ata. A presente reunião encerrou-se às IOh:20m.
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TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS

ATA DE REUNIÃO PARA APRIMORAR ENTENDIMENTOS
ACERCA
ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA CENTRALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

DO

Ata de reunião para aprimorar entendimentos
acerca do Acordo de cooperação para
centralização previdenciária no âmbito do
Estado de Goiás, realizada no dia 10 de
novembro de 2016, às 14:30 horas, na Sala de
Reunião 01 do Bloco C, }O andar, da Sede do
Tribunal de Contas do Estado de Goiás .

•

Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às 14:30
horas, na Sala de Reunião 01 do Bloco C. 10 andar, da Sede do Tribunal de Contas do
Estado de Goiás, reuniram-se, conforme lista de presença anexa, os representantes da
Controladoria Geral do Estado, da Secretaria de Gestão e Planejamento, da Secretaria da
Fazenda, da Goiás Previdência e dos demais Poderes e Órgãos autônomos no intuito de
aprimorar

entendimentos

Previdenciária,

acerca

do

Termo

de

Cooperação

para

Centralizaçào

a ser finnado entre os Chefes de Poderes e Órgãos autônomos do Estado

de Goiás. O Conselheiro Celmar Rech abriu a reunião com a leitura da ata da reunião

•

ocorrida no dia dez de outubro do corrente ano. Em seguida, após breve contextualização
acerca dos motivos da reuniào, passou-se à avaliação das deliberações da reunião anterior.
I) Formalização, por parte da SEGPLAN, aos Poderes e Órgãos para obter o montante
referente à cota patronal para fins de inclusão na Lei Orçamentária: o representante da
SEGPLAN informou que foram expedidos os oficios e que os Poderes e Órgãos já haviam
respondido informando o montante de suas respectivas cotas patronais. 2) Ficou ratificado
o entendimento de que os Relatórios de Gestão Fiscal trarào, a partir de 2017, o impacto
dos servidores do Fundo Previdenciário (1/12 avos a partir de janeiro de 2017). 3) A
assinatura do termo de Cooperação Técnica aguardará a inclusão da cota patronal no
orçamento de cada Poder e Órgão: acerca desse ponto, os representantes do Tribunal de
Justiça e do Ministério Público argumentaram que, além da inclusão da parte patronal em
suas respectivas propostas orçamentárias, também seria necessário que os cortes realizados
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nas mesmas fossem revistos, em virtude da indisponibilidade orçamentária para a folha
integral do exercício de 2017. O representante da Segplan se propôs a realizar reunião com
os técnicos do TJ e do MP para tratar dos cortes e firmou compromisso de encaminhar
emenda à proposta orçamentária acrescendo a parte patronal dos Poderes e Órgãos. A
reunião para tratar dos cortes foi aceita pelos representantes do TJ e do MP. O Conselheiro
Celmar Rech, considerando o compromisso do representante da SEGPLAN, ponderando
sobre os riscos da perda do Certificado de Regularidade Previdenciária e avaliando a
importância de a GOIASPREV receber as informações previdenciárias dos Poderes e
Órgãos para o correto dimensionamento do déficit previdenciário do Estado de Goiás,

e

argumentou no sentido de que a questão orçamentária, de per si, não poderia constituir
empecilho para a firmatura do acordo de cooperação e rogou aos presentes que envidassem
esforços junto aos dirigentes máximos dos respectivos Poderes e Órgàos para que o mesmo
fosse assinado ainda neste exercício, coroando assim a gestão desses partícipes. Os
presentes concordaram com o pedido do Conselheiro e se comprometeram de ajustar uma
data, sob a coordenação da GOIASPREV, na primeira quinzena de dezembro para a
solenidade de assinatura do Termo de Cooperação Técnica, restando apenas a confirmação
por parte do representante do TJ junto à Presidência daquela Corte a ser dada até o dia 16
de novembro de 2016. Finalizando, o Conselheiro Celmar Rech e a Presidente da
GOIASPREV congratularam os presentes pela construção do Termo de Cooperação
ressaltando a importância de se regularizar a questão previdenciária no âmbito do Estado
de Goiás para seu correto dimensionamento e enfrentamento. Nada mais havendo a tratar a
reunião deu-se por encerrada e eu Wilson Ferreira Júnior, na qualidade de secretário ad
hoc, lavrei a presente ata que depois de lida será assinada por mim e submetida à
apreciação dos demais presentes.

Goiânia, 10 de novembro de 2016.

Celmar Rech - TCE-GO

-------------------------
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Marcos Antônio Borges - TCE-GO

_

Marcelo Fonseca - TCM-GO__

~

_

Petrânio Pires de Paula - TCM-GO

Gustavo Mendonça

•

~

Rodarte - TCE-GO

_

Gabriel
Ricardo Jardim Caixeta
- ALEGO________________

___

Edgard Pereira de Moura -ALEGO

Roberto Silva Ribeiro - ALEGO

~

-------------------~

Sebastião José de Assis Neto - TJ-OO

•

-------------------

Euzébio Ribeiro da Costa Júnior - T1-00

_

Paulo Henrique Martorini - MP-GO

~

Marlene Alves de Carvalho e Vieira - GOIASPREV

_

Fábio Rezende Martins - GOIASPREV

_

Marcos Medeiros da Silva - GOIASPREV

_

Oldair Marinho da Fonseca - SEFAZ ------------------André da Silva Ooes - COE ----------------------
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Gilson Geraldo Valéria do Amaral- SEGPLAN

_

Rogério Santana Ferreira - SEGPLAN

_

Wilson Ferreira Júnior - TCE-GO

Cristiano do Carmo Harasymowicz

--------------------de Almeida Taguatinga - TCE-GO

_

•

•
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ATA DE REUNIÃO PARA APRIMORAR ENTENDIMENTOS
ACERCA
ACORDO DE COOPERAÇÃO PARA CENTRALIZAÇÃO PREVIDENCIÁRIA

DO

Ata de reunião para aprimorar entendimentos
acerca do acordo de cooperação para
centralização previdenciária no âmbito do
Estado de Goiás, realizada no dia 13 de
outubro de 2016, às 14:30 horas, na Sala de
Reunião O1 do Bloco C, 10 andar, da Sede do
Tribunal de Contas do Estado de Goiás .

•

Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às 14:30
horas, na Sala de Reunião OI do Bloco C, l° andar, da Sede do Tribunal de Contas do
Estado de Goiás, reuniram-se, conforme lista de presença anexa, os representantes da
Controladoria Geral do Estado, da Secretaria de Gestão e Planejamento, da Secretaria da
Fazenda, da Goiás Previdência e dos demais Poderes e Órgãos autônomos no intuito de
aprimorar

entendimentos

Previdenciária,

do

Acordo

de

Cooperação

para

Centralização

a ser finnado entre os Chefes de Poderes e Órgãos autônomos do Estado

de Goiás. A abertura

•

acerca

da reunião foi franqueada

ao representante

da CGE quc

contextualizou o motivo da reunião, relacionando-a também às recomendações emitidas
pelo TCE-GO quando da apreciação das Contas do Governador do exercício de 2015. Em
seguida, o Conselheiro Celmar Rech reforçou a importância de se firmar o Acordo de
Cooperação para, primeiramente, atender à disposição constitucional de apenas um órgão
previdenciário por unidade da Federação (art. 40 920 da CF), e garantir a manutenção do
Certificado de Regularidade Previdenciária - CRP do Estado de Goiás. Na sequência, os
representantes do Ministério Público e do Tribunal de Justiça expuseram questões que
precisavam ser esclarecidas a fim de não se inviabilizar a assinatura do acordo de
cooperação:

1) impacto do empenhamento

da contribuição

patronal

e do déficit

previdenciário nos limites da LRF e 2) corte no orçamento dos Poderes e Órgãos
autônomos, impossibilitando a execução da folha com o empenhamento da contribuição
patronal. Acerca do impacto nos limites da LRF os técnicos do TCE esclareceram que
TR<81!NALDL C<>¥IAS [l(I eSTADO D[ (",oIÁS _pÇA DR PEDROu'OO\lCOnJXEIRA
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quanto ao déficit previdenciário seu cálculo permanece

inalterado. Ou seja, os servidores

dos Poderes que estão no Fundo Financeiro, que é a grande maioria, não traria qualquer
impacto aos limites, uma vez que passariam a compor como Despesa com Pessoal a cota
patronal e o mesmo valor seria incluído como dedução da despesa com pessoal, assim
como já é feito com a contribuição do servidor. Já quanto à contribuição patronal dos
servidores do Fundo Previdenciário, ou seja, aqueles que ingressaram nos Poderes c
Órgãos a partir de 0110112013, o impacto será de 13,25% sobre a base de cálculo
previdenciária desses servidores, que representa muito pouco no universo de servidores
ativos e inativos de cada Órgão. Desse impacto ainda é possível excluir-se os valores

e

utilizados pelo fundo previdenciário para o pagamento de beneficios previdenciários. No
que tange ao corte no orçamento dos Poderes, os técnicos da SEGPLAN argumentaram
que será possível suplementar as propostas dos mesmos assim que for definido o relator do
Projeto de Lei Orçamentária Anual na Assemblcia Legislativa. Também ficou acordado
que os Poderes e Órgãos autônomos

levantariam o montante necessário

para o

empenhamento da contribuição patronal e que a SEGPLAN coletaria tais informações via
oficio para o devido ajuste no PLOA. Também foi abordada a importância da questão
previdenciária frente à consolidação nacional das contas públicas e frente ao necessário
estabelecimento de uma relação de confiança entre os Poderes e Órgãos autônomos no que
tange ao fiel pagamento de seus inativos e pensionistas. Em resumo, no que tange à parte
deliberativa da reunião, além dos esclarecimentos técnicos prestados, definiu-se que 1) a
SEGPLAN formalizará aos Poderes e Órgãos para obter o montante referente à cota
patronal para fins de inclusão na Lei Orçamentária, de fonna a garantir orçamento
suficiente aos envolvidos para fazer frente aos referidos empenhos; 2) cada Poder e Órgão
apurará o impacto dos servidores do Fundo Previdenciário nos respetivos Relatórios de
Gestão Fiscal (1/12 avos a partir de janeiro de 2017) e informará os Chefes de cada Poder;
3) a assinatura do termo de Cooperação Técnica aguardará a inclusão da cota patronal no
orçamento de cada Poder e Órgão e 4) no próximo dia 10/11/2016 haverá nova reunião, às
14:30 hs, na Sede do TCE-GO, com os mesmos integrantes desta, para avaliar o
andamento das deliberações. Nada mais havendo a tratar a reunião deu-se por encerrada e
eu Wilson Ferreira Júnior, na qualidade de secretário ad hoc, lavrei a presente ata que
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depois de lida será assinada por mim e submetida

Goiânia,

à apreciação dos demais presentes.

13 de outubro de 2016.

Celmar Rech - TCE-GO

•

Marcos Antônio Borges - TCE-GO

Marcelo Fonseca- TCM-GO

-------------------

----------------------

Petrânio Pires de Paula - TCM-GO

Gustavo Mendonça Rodarte - TCE-GO

-----------------Adhemar Bueno S da Costa Júnior - TCE-GO

---------------Gabriel Ricardo Jardim Caixeta - ALEGO

•

Sebastião José de Assis Neto - TJ-GO

-------------------

Euzébio Ribeiro da Costa JúnioT- TJ-GO

_

Paulo Henrique Martorini - MP.GO

_

Fábio Rezende Martins - GOIASPREV

_

Oldair Marinho da Fonseca - SEFAZ,

_

Nylo Sérgio José Nogueira Júnior - SEGPLAN. __
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Bruno Perillo Philocreon - SEGPLAN

André da Silva Ooes - COE

_

------------------------

Marcos Medeiros da Silva - GOTASPREV

_

Rogério Santana Ferreira - SEGPLAN

_

Wilson Ferreira Júniof- TCE-GO

Cristiano do Carmo Harasymowicz

_

de Almeida Taguatinga - TCE-GO

•

_

•
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Oficio Circular nO.05Q. /2016

Ao Exmo. Senhor
ADAUTO BARBOSA JúNIOR
Controladoria Geral do Estado de Goiás
GOIÂNIA - GO

•

prazos

no Decreto n' 8.728 de 16/08/16,

• Jf

Iih~
••

..., ~
...•

Cordialmente,

.•

•

•••••

Gabinete da Secretaria de Estado de
Goiânia,

.••

de novembro de 2016.

•

!
,

I, '~

JOA VIM
Secretário d Gestã

:j

'1

SQVlTA
e Planejamento

~,

.1.
;K:,

i

•.•..''<

••
•

•

•• •

-•••

•

•

••

SEGPLAN
SECRETARIA DE ESTADO DE
GESTÃO E PLANEJAMENTO

Memorando n°

~

-~--

----~---

,,4(' 12016 - SUPA T

••

•,

~-

,

•
,,
••

••-

•

•

,,

Senhor Secretário,

,

'I,

I~
,i.

t:•
t

•••
Atenciosamente,

•
,

, I, -'
I

I '- "

~

"li#Elncia da Secretaria Geral.:SEGPLAN
RECEBI

Em Vií,

ti

{'[,

HorBS.

li

.;;5
~

, f~

GOVERNO DO ESTADO DE GOIASF1

Secretaria de Estado da Casa CiJilo .

\0,

ft

_

'"" ~O
--------------------------------~\.,9.,.oco'v
Processo nO 201600013002449.

Nota Técnica n" 62/2016:

"Estabelecimento de limite de despesas com pessoal da
Defensoria Pública e edição de lei em sentido estrito por parte
do Estado de Goiás"

•

I. Nos presentes autos, o Sr, Coordenador
de que trata o Decreto Administrativo
nO 1388/2016-CGE/GAB

da Força-Tarefa

de 30 de junho de 2016 (f. 3-4), por meio do Oficio

(f. 2 e verso),

viabilidade, ou não, de encaminhamento

consulta

este

subscritor!

relativamente

à

de projeto de lei à Assemhleia Legislativa que

estabeleça limite e/ou percentual de gastos com pessoal, de maneira individualizada, para a
Defensoria Pública, em atenção aos termos do item 22 do Parecer Prévio do Tribunal de
Comas do Estado (reproduzido às f. 5-8), que apreciou as comas anuais do Sr. Governador
do Estado, referentes ao exercício de 2015.
lI. Ao emitir Parecer
contas do Chefe do Executivo,

•

Prévio

favorável

à aprovação

relativas ao último exercício financeiro,

o Tribunal

das
de

Contas do Estado expediu, no que atina ao objeto da presente consulta, dentre outras, a
seguinte recomendação:
22) Promover as medidas necessárias à garancia da autonomia funcional,
administrativa,
proposta
incluindo
despesas

financeira e de iniciativa legislativa para elaboração da

orçamentána

da Defensoria

Pública do Estado

na LDO limites para seus gastos
corremes

com pessoal

e de capital, e abstendo-se

unilaterais em suas proposições

orçamencirias,

de GOlás,
e demais

de realizar reduções
promovendo,

ainda, as

medidas neeess:trias ao provimento dos cargos vagos.

IlI. Como é de sabença geral, a Lei Complementar federal n°
101/00 - Lei de Responsabilidade Fiscal -, ao fixar normas de finanças públicas voltadas para a
responsabilidade
I

na gestão fiscal, estabeleceu limites para a despesa total com pessoal. Nos

Como integrante da mencionada Força-Tarefa, este subscritor, que ocupa na Secretaria de Estado da Casa

Civil cargo de assessor téCniCOprivatko de PrOCUr.ldor do Estado (art. 1°, ll, da Lei estadual nO 18.934/15),
oferta, na condiçào,

portanto,

de advogado

público, a necessária orientação

jurídica acerca da referida

consulta.

1

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Casa Civil

Estados, esse limite não pode ser superior a 60% da receita corrente liquida (art. 19,

n, LC

n° 101/00, repartidos da seguinte forma: 30ft} para o Legislativo, incluindo o Tribunal de
Contas do Estado; 6% para o Judiciário; 49% para o Executivo e 2% para o Ministério
Público (art. 20, lI, a a d, LC nO 101/00). Considerando,

no entanto, que o Estado de Goiás

conta com Tribunal de Contas dos Municípios, o montante de 0,4% deve ser subtraído do
limite do Executivo e acrescido ao do Legislativo, conforme ~ 4° do art. 20 da mesma Lei
de Responsabilidade

Fiscal, em quadro que pode ser sintetizado da seguinte maneira:

Poder/órgão
,~gislati~o7incluindolCE

Limite de despesa com pessoal

autônomo
'e+TCM~

Judiciário
::Executivo

•
IV. Neste cenário, qual seria o limite aplicável à Defensoria
Pública? Em que percentual

específico? Caberia ao Estado, para suprir eventual lacuna,

editar lei que estabeleça um determinado

limite? São as questões que devem ser enfrentadas

por este órgão de consultoria e assessoramento

jurídico.

V. O silêncio da lei - no que tange à inexistência de um
índice individualizado

para as Defensorias

aguando da edição da mencionada

Públicas - encontra

justificativa no fato de,

lei nacional sobre finanças públicas, as Defensorias

dos Estados, do Distrito Federal e da União - não serem detentoras

-

de um estatuto de

autonomia. Tal conquista somente teve lugar, inicialmente, em 2004, por força da Emenda
Constitucional

n° 45, que conferiu às Defensorias Públicas estaduais autonomia funcional e

administrativa

e a iniciativa de sua proposta orçamentária

na lei de diretrizes orçamentárias
Defensorias

dentro dos limites estabelecidos

(art. 134, ~ 2°, CF), com extensão dessas prerrogativas às

Públicas da União e do Distrito Federal por meio da Emenda Constitucional

n" 74/13 (art. 134, \ 3°, CF).
VI. Ocorre que, a despeito da autonomia

orçamentana

e

financeira das Defensorias Públicas, o que hoje é consagrado e reconhecido pelo Supremo
Tribunal Federal, segundo cujo órgão a norma do art. 134, ~ 2°, da Constituição Federale, por simetria, a do ~ 3° do mesmo dispositivo - é de eficácia plena e aplicabilidade
imediata (cf. ADI 3569, ReI. Afin. Sepúlveda Pertence, j. 2/4/07,

Plenário, DJ de 11/5/07

e

ADl 4056, ReL :Min. Ricardo Lewandowski, j. 7/3/12, Plenário, OJE de 1°/8/12), não
houve até o momento, por parte do legislador nacional, alteração no conteúdo da Lei de
Responsabilidade

Fiscal, para o efeito de, ao lado dos Poderes e demais órgãos autônomos,

fixar os necessários limites para as Defensorias.
2

•

/éG:J

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS_
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Secretariade Estadoda CasaCivJ£"~

I",

-------------------------','(!pé#
VII. É bem verdade
Complementar

n° 57/2016,

pretende

que, nos termos do Projeto

o legislador

nacional,

suprindo

de Lei

referida

lacuna

normativa, fixar, dentro do montante total de despesa com pessoal nos Estados - que não
pode ser superior a 60% da receita corrente líquida, como já visto -, o limite de 0,7% para a
despesa com pessoal da Defensoria

Pública, em subtração da "cota" do Executivo,

cujo

limite, em sendo aprovado o mencionado projeto de lei, passará a ser de 48,3°#.
VIII. A propósito,
Presidência

da República,

contrariedade
225/11,

convém assinalar que em 19/12/2012,

por meio da Mensagem

n° 581, vetou integralmente,

ao interesse público", o Projeto de Lei Complementar

no Senado Federal), que pretendia

alrerar dispositivos

a

"por

n° 114, de 2011 (n°

da Lei Complementar

federal nO 101/00, para, dentre outras coisas, estabelecer em 2% o limite de gastos com
pessoal para a Defensoria

•

dos Estados, com redução do montante

Esse histórico quer significar que, paulatinamente,

as Defensorias

luta para ampliar os limites de sua independência,
concretizou completamente.

da Constituição

o que, vale ressaltar, ainda não se

IX. Assim, até que lei nacional, na forma do art. 169, eaput,
Federal, venha a estabelecer limites individualizados para despesa com

pessoal das Defensorias
tal providência.

fixado ao Executivo.

têm travado importante

Públicas, não cabe ao ente da Federação, autonomamente,

Neste sentido, as despesas com pessoal da Defensoria

devem ser contabilizadas

no montante

adotar

Pública estadual

afeto ao Executivo, não havendo que se falar em

limite específico, ao menos por ora, para o órgão constitucional autônomo em causa.
X. Vale destacar que a ausência de um limite individualizado,
enquanto

não sobrevém

Constituição

lel nacional, não vulnera o disposto

Federal, visto que tal ausência não importa em relação de subordinação

Defensoria Pública ao Executivo, tampouco impedimento

•

no ~ 2° do art. 134 da
da

para a prática de atos de gestão,

criação e extinção de cargos, fixação da política remuneratória

dos seus membros

e

servidores. E por quê? Porque preservada se encontra a iniciativa de sua proposta
orçamentária dentro dos limites estabelecidos na lei de diretrizes orçamentárias, com
posterior

encaminhamento

projeto de lei orçamentária

ao Executivo,

que, no ponto,

se encarrega de integrá-la ao

anual, em nome mesmo do princípio na unidade do orçamento

- art. 2° da Lei federal n" 4.320/64 e art. 165, ~ 5°, da Constituição Federal-,
qual se tem a adoção de uma só política orçamentária,

seguida de uma estrutura uniforme

para as projeções de receita e de despesa, a possibilitar a adequação

O princípio
princípio da programação.
orçamentos paralelos ou excepcionais.

Defensorias

na unidade

por meio do

orçamentária

da lei de meios ao
não

condiz

com

XI. Além disso, a autonomIa financeira outorgada às
Públicas completa-se com a norma contida no art. 168 da Constituição

2 Em Goiás, este limite será ainda menor

(47,9%), em razão da existência de Tribunal

de Contas dos

Municipiüs, COnfOrffil:já sublinhado.
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Federal, que garante o repasse dos recursos correspondentes,

na forma de cluodécimos,

compreendidos os créditos suplementares e especiais, até o cfu. 20 de cada mês, à similitude
do que sucede com os demais Poderes e o Ministériu Público.
XII. Seja como for, ausente lei que individualize o limite de
despesa com pessoal da Defensoria, os gastos com pessoal do ente Federado devem
ajustar-se, ineliminavelmente,
Complementar

à disciplina normativa

do art. 20, lI, a a d, da Lei

federal n° 101/00, não podendo ultrapassar o limite de 60% da receita

corrente liquida. Nesse cenário, deseabe à Defensoria Pública estadual colocar-se à margem
de qualquer limite de despesa com pessoal, devendo a sua apuração submeter-se ao que
estabelecido para o Executivo (49%, em princípio; 48,6%, para Goiás). De se salientar que
ainda que a Defensoria Pública venha a assumir autonomia e peso crescentes, o que é
expectáve1 e conforme à vontade constitucional, a sua proposta terá sempre de integrar a lei
do orçamento, vez que a chamada desorçamentaçãonão encontra guarida no direito pátrio.
XIII. A propósito disso, é inadequada a anotação feita pelo
Tribunal de Contas do Estado, referentemente ao item 22 do Parecer Prévio (f. 5-8), no
sentido

de garantir

à Defensoria

u(..) iniciatit'a legislativa para elaboração da proposta

•

orçamentária" (f. 7). Isso porque, como se viu precedentemente a respeito do princípio da
unidade de orçamento, não tem a Defensoria, assim como não possuem os demais Poderes
e órgãos autônomos, competência subjetiva para encaminhar diretamente ao Legislativo o
"seu" projeto de lei orçamentária anual. Essa pretensa ampla autonomia no domínio
orçamentário, em que um Poder ou órgão autônomo gozaria de ampla liberdade sobre a
preparação e a decisão sobre o conteúdo do orçamento, promovendo,
encaminhamento

inclusive, o seu

ao Legislativo, de forma autônoma, inexiste no ordenamento nacional.

Somente o Executivo goza da atribuição de enviar os projetos de lei do plano plurianual,
das diretrizes orçamentárias e do orçamento anual ao Legislativo (art. 166, ~ 6°, CF), após
consolidação das "propostas"

apresentadas pelos demais. Portanto, a iniciativa legislatit'a,

nesta seara, é reservada ao Chefe do Executivo.
XIV. Seja como for, o Manual de Demonstrativos

Fiscais,

elaborado pela Secretaria do Tesouro Nacional, e aplicável à União, aos Estados, ao
Distrito Federal e aos Municípios, relativamente ao "Demonstrativo
Pessoal"

-

Anexo

1, assenta, no que atina às Defensorias

da Despesa com

Públicas,

o seguinte

entendimento:
"6. Defensorias Públicas
A Lei de Responsabilidade Fiscal foi publicada em 2000. Já a EC nO

45/2004,

gue

conferiu

autonomia

orçamentário-financeira

às

Defensorias estadums, e a EC nO 74/2013, que conferiu autonomia
orçamentário-financeira às Defensorias da União e do Distrito Federal,
somente foram promulgadas após esta data. Em razão disso, a LRF
não contemplou
ponanto.

limites especlficos

enquanto

esses limites

para as defensorias
não forem

valores devem constar do Demonstrativo

públicas e.

estabelecidos.

da Despesa

seus

com Pessoal

do Poder Executiyo.
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No entanto, para fins de transparência de sua gestâo, a Defensoria
poderá também elaborar separadamente o demonstrativo da despesa
com pessoal, sem preencher os campos relativos à comparação de
limites, conforme

tabela 1.3" (BRASIL. Secretaria do Tesouro

Nacional.

Mar/ual de Demo!lslratiIXJJFúcais: aplicado ti União e aos Estados, Distrito
Frdrral e MUlliepios/.Ministérío
da Fazenda, Secretaria do Tesouro
Nacional, ó' ed. Válido para o exercício de 2015 [portaria STN nO 553, de
22 de setembro de 2014], f. 527).

XV. Questão diversa diz respeito a saber se a Defensoria,
sem que a Lei de Responsabilidade

Fiscal ftxe limites próprios para despesa com pessoal, se

submeteria às restrições de que tratam os incisos do parágrafo único do art. 22 da referida
lei nacional, relativamente

•

ao ingresso no limite prudencial

de gastos com pessoaL Tal

questão, vale anotar, não sendo objeto da presente consulta, não será aqui enfremada por
este subscritor .

orçamentarJas
proposta

XVI. Assim, e em jeito de conclusão, cabe à lei de diretrizes
fixar os parâmetros que orientem a elaboração, pela Defensoria, de sua

orçamentária.

encaminhado

Por meio do Oficio Mensagem

n° 51/16

(cópia em anexo),

foi à Assembleia Legislativa o projeto de lei que dispõe sobre as diretrizes

orçamentárias

para o exercício de 2017 (processo

estabelecendo

como limite para a Defensoria

legislativo n" 2016001249),

nele se

Pública estadual, em matéria de despesas

correntes e de capital, a importância de RS 3.303.000,00 (art. 23, V, do projeto). Ou seja,
dentro do mencionado
orçamento,
tampouco
proposta
Garantidas

limite, tem a Defensoria liberdade para elaborar a sua proposta

não cabendo ao Chefe do Executivo
lhe sendo dado inserir o mencionado
orçamentária

do Executivo,

tais premissas

promover

qualquer redução unilateral,

órgão autônomo

juntamente

básicas, preservado

em capítulo destinado à

com as demais Secretarias de Estado.
se encontra

o estatuto

de autonomia

administrativa da instituição em causa, bem como prestigiado o estabelecimento
programação administrativa e financeira.

•

de

de sua

XVII. De se observar, no entanto, que reparos merecem ser
realizados no projeto de lei de diretrizes orçamentárias para o exercício de 2017, que, como
visto, encontra-se

atualmente

promover

a inclusão

referência

aos Poderes

em trâmite na Assembleia Legislativa, com a finalidade de

da Defensoria

Pública

e ao Ministério

em todos

Público,

os dispositivos

prestigundo-se

nos quais há

a adequada

simetria,

omissões estas que, seguramente, decorrem - e têm decorrido - de uma tradição arraigada,
porém, perfeitamente contomável.
Conclusão.

Chefe

do Executivo

XVIII. À vista de tudo quanto aqui exposto, descabe ao
promover o encaminhamento
de projeto de lei à Assembleia

Legislativa para fixar limite de despesas com pessoal da Defensoria

Pública do Estado.

Referida individualização haverá de ter lugar, nos termos do art. 169, caput, da Constituição
Federal, por meio de lei complementar que promova as necessárias modificações na Lei
5
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Complementar

federal n° 101/00 - LFR -, notadamente

no inciso II de seu art. 20,

cabendo à União iniciar o respectivo processo legislativo. Enquanto

tal providência

não

tem lugar, os valores das despesas com pessoal da Defensoria Pública devem constar do
Demonstrativo

da Despesa com Pessoal do Executivo, com obediência ao limite global

para este fixado.
XIX. Ao Sr. Secretário de Estado desta Casa Civil, com
a sugestão

de envio dos presentes

autos à Procuradoria-Geral

do Estado,

para

análise do conteúdo desta orientação juridica.

Goiânia, 13 de julho de 2016.

Rafael Arruda Oliveira
Procurador

do Estado

Assessor Técnico na Secretaria de Estado da Casa Civil

•
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Marconi diz
que medida
que centraliza
aposentadorias
na, GoiasPrev
foi consensual
demorou um
.• no e meio para
, ser formatada
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partir: de agora, a apoL\\. sentadoria de servído. "\J. res do Executivo, Legi:;lalivo, Judiciáriq, Ministé.
rio Público eTribunais de Contas do Estado e dos municípios
serão centralizadas na Goia,~7
Prev. O ato de centralização da.
previdência foi assinado ontem
pelo &CJvernadorMarconi Pe~
rillo (PSDB) etodos os demais
Aresidentes
das instituições
~vulvid,!:;.
Em seu discurso, Marconi
cUIl"lderou o fato coma histórico,já que há muito o assunto
vinha sendo discutido, mas
sem uma ação efetiva para colocá-Loem prática,jáque se trata de uma determinação da
Constituição Federal, e ganhou
corpo coma Lei Complementar 66, de 27dejunho de 2009,
lJue criou a Goiasprev.
O governador disse que o
cardo se tratava de um gesto de
maturidade e responsabilidade, dI<\nte do comprometimer'.to dos tres.Poderes com.o
futuro de Goiás. Segundo ele,
~s ~ratativas que possibilitaram
o acurdo de centralização previdenciária foram concluídas

L

-----~-~_.~~-

Marcon; com demais presidentes de instituições no ato de assinatura de acordo sobre previdência
após 113meses de intenso trabalho dos técnicos indicados
pelo conjunto dQ~ entes envolvidos no processo. "Este
consenso foi construído ao
longo de um anue mdo. Fize.
mos algo altamente relevd!lte",
destacou Mar~onL
~a avaliação d.opresidente
do Tribunal de Justiça, desembargador LeobinoValente,
os Poderes estão coeso, eo Judiciário está fazendo exatamente o que determina a lei.
Por sua.vez, presidente da Ass.embleia Legislativa, Helio de
Sousa (PSDB), admitiu que as
dúviqas inJciais podem ter colaborado paraa procrastinação
. do ,acordo, mas ,que foram sanª-das após .(o~açlíis.q~ CCg-lver:;ações da::i-equipes de trabalho. "É algo que telHaS de
enfrentar", disse ele. O docu'mento também foi assinado
pelos preside,ntes dosTriburiais

de Contas do Estado (TCE) e
dos Municípios' (TeM) e do
Ministério Púbfico Estadual.
Durante a reunião, o gover~
nadar manifestou sua preocú:'
pação, aos presidentes do Judiciário e do Legislativo,com o déficit previdenciário no Estado.
No Executivo, também existia
essa preocupação, pois'conforme levanta..'11entos da Goias~
Prev, o déficit, em 2010, qut;lira
de R$ 55milhóe.s por mês, hoje
passou para R$150milhóes.
Conforme Map.."oni, esse
déficit começará a .serdebelado
em médio e :ongo prazos, c0r.n
a reforma Previdenciária e a
Previdência Privada Complementar, modelo estabelecido
p<.J.ra
funcionários públicos contratados a partir de abril 2012.
A questáo do déficit previ ..
denciário, de acordo com Marconi, é o responsável pela crí~
se finan..:eira que atinge esta-

dos como o Rio Grande do
Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais. No caso de Goiás, eledisse qlle a preocupação em bus- I
cjlt, uma solução para o problema não se deve a uma ques~
tão imediata, mas com o futuro do Estado. Até porque, sem
resolver a questão previdenciária, os estados não têm acesso a financiamentos, já que
ficam impedidos de obterem c
Certificado de Regularizaçãc
Previdenciária.
Também participaram da
solenidade, além das autoridades já citadas, o procurador-geral do Estado,Alexandre
Tocantins, os secretários Ana
Carla Abrão (Fazenda), Joaql1im Mesquita (Gest~9 e Planejamento), Adauto Barbas::
(Controlador'~Geral do Esta.
do), João Furtado (Casa Cio
vil) e a presidente da Goias.
Prev, .Marlene Alves.
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Em um dia conSideradO

"histórico" pelo governador

Marconi Perlllo. os poC:eres Execu(ívo, Judiciário,

legislativo. os Tribunais do Contas do Estado e dos Municípios e o Ministério Público Esladu<J1assinaram
Alo de Descentralização da Previdência prevendo a Cerllralização, na Goiasprev, de todas as
aposentadorias de servidores do Estado. A centralização previdenciária é uma c!eterminaçào do ar\. 40

j:o!C';

da Constituição

Federal e ganhou corpo com aprovação da Lei Complemerltar

66, de 27 de junho de

2009. que criou a Goiasprev.

Ed!torlllS

Gemu'"".::>"
.'cr'511miÓOr
C"lhlfd

Esrecial

:'ú

Folos

Humberto

Silva

"Esse acordo é um yeslo de grande malUrldade e responsabilidade"
disse Marconi, ao ressall;:lr que os
presidentes dos três poderes estão compromelidos com o futuro de Goiás. Ele lembrou que as tratativas
que possibilitaram o acordo de centraliza~o
previdenciária foram concluidas após llm ano e meio de
inlenso trabalho dos lécnicos mdicados pelo Execulivo. Judiciário, Legislativo. Tribunais de Contas e
Minislério Pllblico. "Este consenso fOI constrlJído ao longo de um ano e meio. Fizemos algo altamente
relevante". sublinhou Marconl na reunião.

Coesão
O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador

Leobillo Valente. afirmou que os poderes estão
"coesos" e o JudlCÍario entende que está lazelldo u que .'a lei obriga". O presidentf! da Assembleia
Legislaliva, Helio de Sousa, também reconheceu que, num primeiro momento, eXistiam mUitas dúvidas
sobre a centralização previdençiãría, mas que foram sanadas a partir das diversas reuníões das equipes
de trabalho "É algo que temos de enfrentar", afirmou Hélio, relerindo-se à nova sislem"'itíca
pre.,idenaária. Os presidenles dos Trib"nais de Conlas do Estado {TCE) e dos Municípios (TCM) e do
Ministério Püblica Estadual também assinaram o documento,
Aos presidentes do Legislativo e Judiciário. o governador demonstrou preocupação com relaçflO <la
déficit previdenciáriO no Estado, Segundo levantamentos da GoiasPrev, no Executivo o dóficil. €!m 2010,
era de RS 55 milhões por mês e hoje é de RS 150 milhões. Marconi disse que a redução deverá ocorrer
em médio e longo prazos, com a reforma Previdl:HlClana e a Previdência Privada Complemenlar, modelo
estabelecido para funcionarios públicos contratados a partir de abril 2012.
Marconi enfallzou aillda que o problema do déficit previdenciário está na ordem do dia e é responsável
pola crise financeira de estados como o Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Minas Gerais, "Nós temos
preocupações em relação a problemas fuluros. pensando nos próximos governadores", ponderou.

http://www.goiasagora.go.gov.br/assinado-acCt"do-para--descernralizacao-previdenciaria--do-gojasprev/
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Quando não conseguem

IIIVb5\ meNOS

financiamenlos
Justiça

resolver a situação previdenciária,

I Goiás Agaa

.-lF!. -'-~l.t~

os estados ficam impedidos de ler aces~

por não obterem o CertifiC<ldo de Regularização

Previdenciária.
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Participantes
~
Participaram da solenidade. além dos trtulares dos Irês poderes, os presidentes do Tribunal de Conta1
Estado (TCE). Carla Santillo; do Tribunal de Contas dos Municlpios (TCM), Honof Cruvinel; o procurador~~'-

.

O

\

íf:.,.~'v

geral do Estado. Alexandre Tocantins os secretários Ana Carla Abrão (Fazenda). Joaquim Mesquila
(Gestão e Planejamenlo), Adauto Barbosa (Controlador-Geral do Estado). João Furtado (Casa Civil) e a
presidente da GoiasPrev, Marlene Alves,
Gabinete de Imprensa do Governador

de Goiás
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARlA DA fAZENDA
GOIÁS PR.EVlD~NCIA - GQ!ASPREV

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA N°03/2016

TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA QUE ENTRE
SI CELEBRAM OS PODERES DO ESTADO DE
GOIÁS

E

OS

ÓRGÃOS

AUTÔNOMOS, COM A

GOVERNAMENTAIS

INTERVENIÉNCIA' DA

GOIÁS PREVIDÉNCIA - GOIASPREV -, PARA A

•

CENTRALIZAÇÃO DA

GESTÃO DO

REGIME

PRÓPRIO DE PREVIDÉNCIA DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO ESTADO DE GOIÁS.

o PODER EXECUTIVO DO ESTADO DE GOIÁS, inscrito no CNPJ sob
o nO 01.409.58010001-38,

neste ato representado pelo Governador do Estado

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR, brasileiro, casado, portador do RG n°
1.314.602, 2' via SSPIGO, CPF nO035.538.218-09;

•

O PODER JUDICIÁRIO DO

ESTADO DE GOIÁS, inscrito no CNPJ sob o nO02.292.26610001-80, sediado na Av.
Assis Chateaubriand, 195, Setor Oeste, neste ato representado pelo DesembargadorPresidente LEOBINO VALENTE CHAVES, brasileiro, casado, portador do RG nO
214.063 SSP-GO e do CPF nO 071.277.401-78;

O PODER LEGISLATIVO DO

ESTADO DE GOIÁS, inscrito no CNPJ sob o nO02.474.41910001-00, sediado na
Alameda dos Buritis, 231, Palácio Alfredo Nasser, Setor Oeste, neste ato
representado pelo Presidente Deputado HELIO ANTONIO DE SOUSA, brasileiro,
casado, portador do RG nO95.674 2' via SSP-GO e do CPF nO038.831.911-91;

O

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, inscrito no CNPJ sob o nO
01.409.59810001-30, sediado na Rua 23 esq. com Av. Fued José Sebba, Qd. A 06,
L1s. 15124, Jardim Goiás, neste ato representado pelo Procurador-Geral de Justiça
LAURO MACHADO NOGUEIRA, brasil ir , casado, portador do RG nO 1645908-

d '~

GOias Previdénda - OtI\SPREV
,
Av. PrimeIra Radial, n' 586. SI. Pedro ludovico. CEP 74820-300, Goiâllia-GO, Fone (52} 3201.7800

~
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARlA DA FAZENDA

,.otAs

PREVlOilNCIA .OOIASPREV

SSP-GO e do CPF n' 533.222.821-04; O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE
GOIÁS, inscrito no CNPJ sob o n' 02.291.73010001-14, sediado na Avenida Ubirajara
Berocan Leite, 640, Setor Jaó, neste ato representado pela Conselheira-Presidente
CARLA CiNTIA SANTlLLO, brasiieira, divorciada, portadora do RG n' 913.949 SSPDF e do CPF n' 385.303.921-91; O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICiplOS

DO

ESTADO DE GOIÁS, inscrito no CNPJ sob o n' 02.600.96310001-51, sediado na Rua

•

68, 727, Centro, neste ato representado

pelo Conselheiro-Presidenle

HONOR

CRUVINEL DE OLIVEIRA, brasileiro, casado, portador do RG n' 89.429 SPTC-GO e
do CPF n'

161.378.501-10;

Executivo, de "Poderes

doravante

denominados,

e Órgãos Autônomos",

com exceção

do Poder

com a interveniência da GOIÁS

PREVIDÊNCIA - GOIASPREV -, autarquia de natureza especiai, no âmbito do Poder
Executivo do Estado de Goiás, inscrita no CNPJ sob o n' 11.991.62510001-89, sediada
na Av. Primeira

Radial, 586, Setor Pedro Ludovico,

nesta Capital,

doravante

denominada GOIASPREV, neste ato representada pela sua Presidente MARLENE
ALVES

DE CARVALHO

E VIEIRA,

brasiieira,

viúva,

Procuradora

de Justiça

aposentada, portadora do RG n' 123.024 SSPIGO e do CPF n' 197.886.731-04,
resolvem celebrar o presente Termo de Cooperação

Técnica com o objetivo de dar

cumprimento ao que estabelece o art. 40, 9 20, da Constituição Federal de 1988, na
•

forma prevista no art. 90,92',

da Lei Complementar Estadual n' 77, de 22 de janeiro

de 2010, conforme cláusulas e condições a segUir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

o

presente Termo de Cooperação tem por objeto, nos termos das

disposições permanentes do

9 2'

do art. 90 da Lei Complementar Estadual n' 77, de

22 de janeiro de 2010, estabelecer as regras para as transferências de dotações
orçamentárias entre os Poderes e Órgãos Autõnomos e a GOIASPREV, responsável
pelo processamento

dos pagamentos dos benefícios previdenciários dos servidor~s

ativos, dos inativos e dos pensionist
Goiãs

'a - GOIASPREV

I

Av, Primeira Radial. nU 586, SI. Pedro ludovico, CEP 7482[1..300, GOiiiflia-GO. Fone (62) 3201-7800

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARlA DA FAZENDA
(',{lIÁS PREVIDêNCIA - 60lASPREV

CLÁUSULA SEGUNDA - DA OPERACIONALIZAÇÃO
Para o cumprimento do objeto do presente TenTo, fica definido que nos
orçamentos dos Poderes e Órgãos Autõnomos serão previstas recertas suficientes
para o pagamento das despesas com os beneficios previdenciários dos servidores
ativos, dos inativos e dos pensionistas, bem como para a capitalização do Fundo

•

Previdenciário, criado pela Lei Compiementar Estadual n' 66, de 27 de janeiro de

2009 .
(\l' Para os fins deste Termo entende-se que as receitas suficientes
para o pagamento dos beneficios referidos no parágrafo anterior compreendem as
contribuições descontadas dos servidores ativos, dos inativos e dos pensionistas, a

contribuição patronal e as insuficiências financeiras.
(\ 2' Os recursos utilizados para o pagamento dos beneficios constituem
receita própria da GOIASPREV, e serão incorporadas ao respectivo orçamento
mediante suplementação de crédito a ser realizada bimestralmente, com indicação
dos recursos previstos nos orçamentos dos Poderes e Órgãos Autõnomos.

•

(\ 3' Serão objeto da suplementação de que trata o parágrafo anterior os
,
recursos referentes a contribuição patronal e às insuficiências financeiras,

permanecendo nos orçamentos dos Poderes e Órgãos Autônomos as dotações para
o pagamento das contribuições previdenciárias do pessoal ativo, dos inativos e

pensionistas, bem como das despesas previstas na Cláusula Quarta.
(\ 4' As contribuições descontadas dos servidores e destinadas aos
Fundos Especiais criados peia Lei Complementar n' 66, de 27 de janeiro de 2009,
serão repassadas diretamente pelos Poderes e Órgãos Autônomos á GOIASPREV,
com a finalidade de capitalização dos referidos fundos ou utilização dos recursos para

pagamento dos beneficios previdenciários, com a devida evidenciação e registro
contábil das insuficiências do R

i e Próprio de previdênci,a ~s Servidores PÚbliCOS---<7/,

'r..-/

-RPPS.
A~_Primeira Radial, n" 586. S

Goiãs Previdência - GOIASPREV
"Ludo'ilCO, CEP 7482Q..300. Goiania-GO.

Fone (62) 32lJ1-7BOO

/

.
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GOIÁs PREVIDÊNCIA. OOIASPREV

9

5° A contribuição patronal será repassada pelo Tesouro Estadual á

GOJASPREV, observado o disposto no

9 2°do art. 23 da Lei Complementar

Estadual

n° 77, de 22 de janeiro de 2010.

9

6° As insuficiências financeiras do RPPS e a contribuição patronal

serão repassadas diretamente

ao Fundo Financeiro ou a Fundo Previdenciário,

conforme o caso, administrados pela GOIASPREV.

•

9

7° Para a apuração

do limite total da despesa

com pessoal

estabelecido na Lei Complementar n°101, de 4 de maio de 2000, os Poderes e Órgãos
Autônomos deverão observar o disposto na Resolução nO1.491/2002 do Tribunal de
Contas do Estado de Goiás.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PAGAMENTOS DOS BENEFíCIOS
PREVIDENCIÁRIOS
A realização da despesa previdenciária, compreendendo o empenho, a
liquidação e o pagamento dos beneficios previdenciários dos servidores ativos, dos
inativos e dos pensionistas será feita pelos Poderes e Órgãos Autônomos
recursos do orçamento

•

da GOAISPREV,

integralizados

com

na forma da Ciáusula

Segunda, mediante descentralização externa .

9

1° A descentralização

prevista no caput consistirá na gestão dos

recursos alocados na GOIASPREV pelos agentes dos Poderes e Órgãos Autônomos,
devidamente autorizados a operarem

o Sistema de Programação

e Execução

Orçamentária e Financeira - SIOFNET,

bem como das contas bancárias mantidas

pela autarquia previdenciária em instituições financeiras.

9

2° A GOIASPREV, para a efetivação dos pagamentos referidos no

caput, manterá contas bancárias vinculadas a cada um dos Poderes e Órgãos
Autônomos, nos termos do

9

12 do art. 26 da Lei Complementar Estadual nO66, de

"/%

27 de janeiro de 2009, que somente poderão ser movimentadas por pessoas
especialmente autorizadas pelos r

Go;',

~ectivos presintes

-.","

- GO.SPREV'

oUJefe

do ór9

Av, Primeira Radial, r(' 566, Sl Pedro Ludovico. CEP 74820-300, Goiãnia-GO, Fone (62) 3201-7800
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9 3° O Tesouro

Estadual efetuará

a transferência

dos recursos

orçamentários aos Poderes, Órgãos Autônomos e à GOIASPREV com a antecedência
necessária para que o pagamento dos beneficios previdenciários dos servidores
ativos, dos inativos e dos pensionistas seja realizado, impreterivelmente,

na mesma

data em que se realizar o pagamento da remuneração e ou subsidio dos servidores
em atividade.

•

9 4° Para os fins do disposto no 9 3° os Poderes e Órgãos Autônomos
elaborarão as folhas de pagamento e encaminharão resumo ao Tesouro Estadual e à
GOIASPREV, atê o dia vinte de cada mês de competência, de acordo com o previsto
no 91° do art. 42 da Lei Complementar Estadual n° 66, de 27 de janeiro de 2009.
95° Compete aos Poderes e Órgãos Autônomos o encaminhamento dos
arquivos às instituições financeiras nas.quais a GOIASPREV mantém conta bancária,
para a efetivação do crédito dos beneficios previdenciários dos servidores ativos, dos
inativos e dos pensionistas.
CLÁUSULA QUARTA - DOS PAGAMENTOS DE PASSIVOS DECORRENTES DE
DECISÃO JUDICIAL OU ADMINISTRATIVA

•

Os pagamentos de passivos aos inativos e pensionistas, reconhecidos
por decisão judicial ou administrativa, não constituem objeto do presente Termo de
Cooperação, sendo suportados pelos orçamentos dos respeclivos Poderes e Ór9ãos
Autônomos,

observado

o que dispõe o art. 19, 9 1°, incisos IV e VI da Lei

Complementar Federal nO101, de 4 de maio de 2000.
CLÁUSULA QUINTA - DA INTEGRAÇÃO DOS BANCO DE DADOS
Os Poderes e

Órgãos Autônomos repassarão mensalmente à

GOIASPREV os respectivos bancos de dados informatizados

contendo todas as

informações relativas aos segurados e beneficiários vinculados ao Regime Próprio de

d~

Previdência, com o fim de at ndl ento ao disposto no art. 2° da Lei Complementar
Estadual nO66, de 27 de janei

2009.

1

Goiâs PreYidêfltia - GOIA$PREV
Av. Primeira Radial. nO 586, Sl Pedro Ludo'flco, CEP 74B20.JOO, Golfulia-GO,

Fone (62l3201-7800
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!l

1° O repasse previsto no caput dar-se-á pela transmissão eletrônica

de arquivo de texto, com layout concertado entre a GOIASPREV e os Poderes e
Órgãos Autônomos, que poderá, assim como o meio de transmissão definido, ser
revisto de acordo com a necessidade ou em face da utilização de novas tecnologias.

S

•

2° A transmissão

eletrônica dos arquivos deverá ocorrer,

impreterivelmente, até o dia vinte de cada mês de competência .

!l 3° Fica
arquivos

transmitidos,

disponibilidade

a GOIASPREV responsável pela guarda e segurança dos
assegurada

a garantia

de

aos usuários, abarcando mecanismos

origem,

de

integridade

de segurança,

e

tais como

criptografia, assinatura digital, controle de acesso por políticas de senhas e arquivos
de controle de eventos relevantes para auditoria e diagnósticos

(Iog), além do

gerenciamento de riscos por ameaças, vulnerabilidade e impacto, através da
redundãncia ou espelhamento de dados.

•

!l

4° A constatação pela GOIASPREV de possível irregularidade

no

pagamento dos beneficios previdenciários concedidos deverá ser comunicada ao
respectivo Poder ou Órgão Autônomo para análise e adoção das providências que
entender pertinentes, no âmbito de sua autonomia constitucional, sem prejuízo da
imediata comunicação ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás, nos termos do
disposto no

!l 8° do

art. 2° da Lei Complementar Estadual nO66, de 27 de janeiro de

2009.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONTRIBUiÇÕES

PREVIDENCIÁRIAS

J~

Os Poderes e Órgãos Autônomos farão os empenhos das contribuições
previdenciárias de seus servid

e ativos, inativos fenSio~as

- aplicação direta".
Ol13S Providência - GOIASPREV

Av, Primeira Radial. n° 586,

10 ludovico,

CEP 74820-300, Goiãnl<!-GO, Fone (52) 3201-7800

ESTADO DE GOIÁS
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!l

1° As receitas de contribuições oriundas dos servidores ativos dos

Poderes e Órgãos Autônomos, bem como as relidas dos inativos e pensionistas, serão
registradas automaticamente

nos Fundos administrados pela GOIASPREV, através

do SIOFINET, quando da liquidação dos empenhos respectivos,

para a receita

patrimonial, e quando do pagamento dos mesmos, para a receita orçamentaria, por

vinculação das naturezas de despesas previdenciárias com as respectivas receitas
previdenciárias .

•

!l

2° O Tesouro Estadual, apôs receber as informações relativas as

folhas de pagamento fara a transferência

dos recursos aos Poderes e Órgãos

Autônomos, por meio de Ordem de Provisão Financeira - OPF, para pagamento de
seus servidores ativos e para que estes repassem os valores das contribuições
previdenciárias dos servidores ativos, dos inativos e pensionistas aos Fundos
administrados

pela GOIASPREV,

através de empenho, liquidação e pagamento,

ficando registradas nos Poderes e Órgãos Autônomos as mencionadas despesas,
confonme previsto no !l1°, do art. 23 da Lei Complementar Estadual nO77, de 22 de
janeiro de 2010.

•

!l
forma do

3° O repasse da contribuição patronal a GOIASPREV dar-se-á na

!l 5° da

Cláusula Segunda, ficando os Poderes e os Órgãos Autônomos

isentos de qualquer responsabilidade

pela não transferência

dos recursos pelo

Tesouro Estadual.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS DISPOSiÇÕES TRANSITÓRIAS

Os Poderes e Órgãos Autônomos, no prazo de noventa dias, contado da
publicação deste Termo no Diário Oficial do Estado de Goiás, encaminharão à
GOIASPREV, para conferência e validação, calculo do montante das contribuições

previdenciárias não recolhidas ao Fundo Previdenciário (retidas dos servidores e a
patronal), referentes aos servidores u
partir de 1° de janeiro de 2013.

ingressaram no serviço público estadual a

..

.

~

cj ~

Goiás revidéncia - GOIASPREV
Av. Primeira Radial. n' 586, St Pedro llldovico, CEP 74820-300, Goiania-GO, Fone (52} 3201-7800

ESTADO DE GOJÁS
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S

GOJASPREV

l' Após a providência referida no caput, a Secretaria de Estado da

Fazenda e a GOIASPREV estabelecerão, no prazo máximo de 90 (noventa) dias,
cronograma financeiro de repasse dos valores das contribuições devidas ao Fundo
Previdenciário, observando-se, para tanto, o disposto no art. 7' da Portaria MPS n'
402, de 10 de dezembro de 2008, ficando os Poderes e Órgãos Autônomos isentos
de qualquer responsabilidade pelo não recolhimento do montante apurado.

•

S 2'

As contribuições retidas dos servidores ativos para a capitalização

do Fundo Previdenciário referentes ás competências posteriores ao mês da assinatura
do presente Termo serão repassadas integralmente á GOIASPREV pelos Poderes e
Órgãos

Autônomos,

suplementação

ficando

orçamentária

o Tesouro

Estadual

responsável

por

possivel

na hipótese de insuficiência do saldo das dotações

previstas na Lei Orçamentária Anual em vigor.
CLÁUSULA OITAVA - DAS DISPOSiÇÕES FINAIS

S

l' A centralização da gestão previdenciária prevista neste Termo de

Cooperação dar-se-á no decorrer do exerci cio financeiro de 2017, prorrogando-se

•

indefinidamente, nos mesmos moldes, até que sobrevenha alteração legislativa ou a
celebração de novo ajuste .

S 2'

Os Poderes e Órgãos Autônomos deverão integrar os bancos de

dados, conforme previsto na Cláusula Quinta, no prazo de 90 (noventa) dias a contar

da assinatura deste Termo de Cooperação.

S
indeterminado

3' O presente Termo de Cooperação

tem prazo de vigência

a contar de sua publicação no Diário Oficial do Estado, ficando

resolvido de pleno direito na hipótese de impossibilidade do pagamento, na mesma
data em que se efetivar o crédito da remuneração

ativa, dos benefícios previdenci
pensionistas, por inadimplemento

Av. Pnmeira Radial. ff 586, SI

e ou subsídio dos servidores da

dos servidores ativos, dos inativos e dos
ui oso da GOIASP.REV ou do Teso ro Estadual.

revklência - GOIASPREV
Ludovim, CEf' 74820-300, Goiãnia-GO, Fone (62) 32(11-7800

ESTADO DE GOIÁS
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GOIÁs PREVIOB:NQA - GOIASPREV

E, por estarem de acordo, firmam o presente Termo em sete vias de
igual teor e forma, para todos os fins de direito.
\

~ânia,,Qq

de

Y10Wmbw

de 2016.

PERILLO JÚNIOR
ador do Estado de G iás

•

/í
NTECHAVES
ribunal de Ju iça do Estado de Goiás

Presidente

•
Ç>
HO'NoJ'fj'CRUVINEL DE OLIVEIRA
Presidente do ribunal de Contas dos Municipios

MARLENE AL~1fHO
E VIEIRA
Presidente da GOIASPREV

Golas PrevkJênCia - GOLASPREV
Av. Primeira Radial, n.586, Sl Pedro ludovíco, CEP 74820-300, Goiânia-GO, Fone (62) 3201.7800
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DA FAZENDA
GABINETE

Oficio nOf5S

/16-GSF
Goiânia,

29 de novembro

de 2016.

Ao Exmo. Sr.
ADAUTO

BARBOSA

Secretário

JÚNIOR

de Estado-Chefe

da Contreladoria-Geral

Palácio Pedro Ludovico Teixeira,
74015-908

•

Assunto:

do Estado

Rua 82, n° 400,3° andar, Setor Central

Goiânia - GO

Resposta ao Oficio n' 1281/2016-CGE/GAB

Senhor Secretário-Chefe,

Reporto-me
Controladoria-Geral
Governador,

ao

Ofício

n'

1281/2016-CGE/GAB,

do Estado, no qual refere-se

relativas ao Exercicio

ao Parecer

de 2015, emitido

de

07.06.2016,

dessa

Prévio sobre as Contas do

pelo Tribunal

de Contas do Estado,

com recomendações a serem adotadas pelo Governo de Goiás, solicitando desta
Secretaria

•

a adoção de providências,

de competência

desta Pasta, bem como informações

sobre as medidas que estão sendo adotadas no sentido do cumprimento das
recomendações daquela Corte de Contas .
Ao fazê-lo, encaminho-lhe os Memorandos nOs
17.11.2016,

da Superintendência

0276/2016~STE,

do Tesouro Estadual, e 0256/2016-SRE,

de 27.10.16,

de
da

Superintendência da Receita, desta Secretaria, com as informações/justificativas prestadas
em relação ao solicitado no mencionado expediente.

Atenciosamente,

ANA CARLA ABRÃa COSTA

Secretária de Estado da Fazenda

Gabinete da Secretâria de Estado da Fazenda
Av Vereador José Monteiro, n°. 2233, Setor Nova Vila
CEP: 74.653-900 - Goiânia - Goiâs Telefone 3269.2000

ESTADD DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTEND~NCIA DO TESOURO ESTADUAL

Memorando na 0276/2016

- STE
Goiânia, 17 de novembro de 2016.

Da: Superintendência do Tesouro Estadual - STE
Para: Gerência da Secretaria-Geral

•

Assunto: Oficio na 1281/2016-CGE/GAB - Recomendações

Prezada Gerente,
Ao cumprimentá-Ia, e em atenção ao Memorando Circular nO
005/2016-SUPEX,

informamos que as recomendações exaradas pelo Tribunal de

Contas do Estado, sobre o Parecer Prévio das Contas Anuais do Governador
referente ao exercicio de 2015, estão contidas nas atividades da força-tarefa
instituída pelo Decreto de 30 de junho de 2016, prorrogado por mais 60 dias,
conforme Decreto de 28 de outubro de 2016, quando será elaborado o relatório
final com os procedimentos para o atendimento das referidas recomendações.

•

Atenciosamente,

fOrfvL'-

O

Oldair Marinho da Fo~a
Superintendente do Tesouro Eétadual
,

RECEBIDO Em

91/.11J..ib.-

:Xm t'd M o}cdjC)
v

NomelMlltrfcula

Superintendência do Tesouro Estadual - STE
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
Av. Vereador José Monteiro, nO. 2233, Selor Nova Vila, CEP: 74.653-900, Goiânia - Goiás

Bloco nA" _ Telefone 3269-2402 - Resp.: DSP

I

.

DECRETO DE

30

DE

;r~

O GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas
atribuiçOes constitucionais e legais,
DECRETA:
I

Art. 1° Fica institucionalizado o Conselho de A~se5Soramento ao Chefe
do Poder Executivo, já de algum tempo em funcionamento
-

de fato,

integrado por:

I

I - JOAO FURTADO DE MENDONÇA NETO, Secretário da Casa
Civil;
/I - ADAUTO BARBOSA JÚNIOR, Secretário-~hefe da ControladoriaGeral do Eslado;
111
- ALEXANDRE EDUARDO FELIPE ,TOCANTINS. Procurador-Geral
do Estado:

IV - JOSÉ CARLOS SIQUEIRA, Vi~Presid!'nte
Investimentos

da Companhia de

e Parcerias do Estado de Goiás ~ GOI~SPAR~ERIAS;

,

V - JÔNATHAS SILVA, Assessor Especial da Governadoria.
,
;
i

únioo. As reuni6es do C'onselho

Parágrafo
Gabinete

do Secretário

da Casa Civil.

Art. 20 Para o fim de assegurar o efetivo e

..

.•.

,

serão realizadas no

i
•

~leno cuJ!,?r~rnentodas

recomendações contidas no Parecer Prévio do Tribunal de Cpntas do 'Estado quanto
I

'M "':
•.••

ã~contas prestadas pelo Governador, relativamente ao: exercício de 2015, é
inst~uida uma For~arefa,

integrada por:

Subch"efe da! Controladorfa-Geral

1- ANDRE DA SILVA GOES

Superintendente
Executivo,
Secretaria
de Educação,
Cultura

11- IVO CEZAR VILELA

Esporte;

111
- OLDAIR MARINHO DA FONSECA
IV - GILSON GERALDO VALERIO D<
AMARAL

.~

Superintendente

do Tesouro

da
e

Estadual,

da Secretaria da Fazenda;

Superintendel"!te
de
Orçamento
Despesa, da t Secretaria de Gestão
Planejamento;

e
e

:
•

.0,0

Superintendente
de . .oi •.•Gestão,
Planej~mento ~ Finanças, da. Secretaria

V - LUCAS PAULA DA SILVA

,,

da Saúde;

VI - RAFAEL ARRUDA OLIVEIRA

do

Estado, que a Coordenará;
,

Procurador
,

'

VII • CARLOS ROBERTO FERNANDES

Técnico

,
do

Estado

e

Assessor

da Casa Civil;

Gerente
Especial de ContabilidadeGeral, da Secretaria da Fazenda.

Parágrafo único, A Força Tarefa de que trata ~ste artigo:
I - terá prazo para iniciar 05 seus trabalhos
e Conclui-los
até 1° de julho
,
,
e

30 de outubro do fluente áno, respectivamente;

,,

11- reunir-se-.á, pelo menos, 01 (uma) vez por, mês com o Conselho a

,

•

que se refere o ari. 1°, oportunidade em que deverá apresentar os resultados de
seus trabalhos:
III -

I

.

p'oderá solicitar quaisquer docUmentos, no âmbito do Poder

Executivo, indispensáveis

.

ao cumprimento do disposto no

,

cJp'ut deste
I

ârti~o;:

..,.,""¥;.",,:.t.,

IV - deverá dedicar especial atenção à efetiva estruturaÇão da Conta
:

Única do Tesouro Estadual.

i
,

Art. 3° Este Decreto entra e
PALÁCIO

",,30

de

~

DO GOVER

ar nesta data.

i,
I

I

'.'t..

1.'-"'to-

,:

_. i.

•

ESTA,DO DE GOIÁS;;,em'Goiânia,
2016,128" da República.
~ •• ~
,
,

,

"4"

,

i
I
DE 2016.

o GOVERNADOR

DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas

atribuições constitucionais e legais e tendo em vista o que consta do Processo nº
201600013003562, resolve:
1_ prorrogar para o dia 31 de dezembro de 2016 o prazo de
conclusão dos trabalhos estabelecido no art. 2°. inciso I, do Decreto de 30 de
junho de 2016, que instituiu força tarefa, no âmbito do Poder Executivo, com a
finalidade ali prevista;
11- dispor que este Decreto entra em vigor nesta data.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em
Goiânia,

,)-'il. de

oJvL~

de 2016, 128Qda República.

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR

•
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDtNCIA
DA RECEITA

Memorando nO0256/16 -SRE.
Goiânia, 27 de outubro de 2016.

•

Da

: SUPERINTENDÊNCIA

Para

: GABINETE DA SECRETÁRIA DE ESTADO DA FAZENDA (GSF)

Assunto

: Resposta ao Memorando Circular n° 005/2016-SUPEX.

DA RECEITA (SRE)

Senhora Secretária,

Em atençâo ao Memorando n° 005/2016-SUPEX, que encaminha cópia
do Oficio nO 1.281/2016-CGE/GAB,
em que são solicitadas informações desta
Secretaria face ás recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas do Estado
(TCE) no Parecer Prévio sobre as Contas Anuais do Governador - Exercicio de
2015, esclarecemos que, com relação às atribuições inerentes a esta Pasta, neste
exercicio foram concedidos até a presente data os seguintes benefícios fiscais:
1- Crédito outorgado para o estabelecimento beneficiário do Programa
de Desenvolvimento Industrial de Goiás -PRODUZIR- fabricante de cerveja e chope,
nos termos do Decreto n° 8.629/2016;

•

2- Crédito outorgado para o estabeiecimento beneficiário do Programa
de Desenvolvimento Industrial de Goiás -PRODUZIR- fabricante de atomatados, nos
termos do Decreto nO8.655/2016;
3- Crédito outorgado para o estabelecimento beneficiário do Programa
de Desenvolvimento
Industrial de Goiás -PRODUZIR- fabricante de grupos
geradores de energia elétrica, nos termos da Lei nO19.359/16;
4- Crédito outorgado para o estabelecimento
saida de alho, nos termos do Decreto nO8.710/2016;

de produtor rural, na

5- Crédito outorgado na saída interestadual, efetuada por atacadista,
de medicamento de uso humano e de material hospitalar destinada a órgão da
administração pública direta ou indireta, hospital ou clinica de saúde, desde que a
operação interna na unidade federada de destino seja tributada pelo imposto, nos
termos do Decreto nO8.689/2016;
6- Isenção de ICMS no fornecimento de energia elétrica para pessoa
juridica de direito privado, sem fins lucrativos, que recebam do Poder Executivo
Estadual auxilio financeiro mensal, nos termos do Convênio ICMS 126/15 e do
Decreto nO8.703/2016.

$uperintendêncla
Av. Vereador

José Monteiro,

da R!'Celta

.

e-mall;sre@Sefaz.go.gov.br

2233, bloco A, piso 2 - Complexo Fazend6r1o Meia Ponte - Setor Nove Vila,
fone/fax (62) 3269-2140

GolAnla, GO CEP 74653-900

."

....•,.

•

ESTADO DE GOIÁS
DE ES I AbO DA FAZENDA
SE~~C-R-E-TA-RIA
SUPERINTENDêNCIA DA RECEITA

•

Os benefícios fiscais constantes dos itens 1 a 3 tem por objetivo
incentivar o desenvolvimento industrial de Goiás, o que refletirá não só no aumento
de arrecadação, mas também no aumento de geração de emprego e renda e na
redução das desigualdades regionais dentro do Estado, e deverão ser efetivamente
investidos em projeto de implantação de empreendimento industrial no Estado e ao
cumprimento de metas estabelecidas em termos de acordo celebrado com a
Secretaria de Estado da Fazenda. Trata-se, portanto, de novas fontes de receita de
ICMS.
O beneficio constante do item 4 não implicará renúncia de receita, pois
trouxe incremento na carga tributária de ICMS nas operações interestaduais, a qual
passou da desoneração completa para valor equivalente à aplicação de 1,2% (um
inteiro e dois décimos por cento) sobre a base de cálculo do imposto.
O benefício constante do item 5 visa estimular o setor de distribuição
de medicamentos hospitalares que foi severamente impactado pela publicação da
Emenda Constitucional n' 87/2015, que alterou a tributação nas operações que
destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em
outro Estado. Nesse sentido, o crédito outorgado apenas neutralizou o aumento da
carga tributária advindo da vigência da citada emenda, mantendo-se a carga
anterior.
Por fim, o benefício constante do item 6 não impactará as metas fiscais
do Estado de Goiás, vez que haverá redução da despesa decorrente do ICMS
incidente no fornecimento de energia elétrica, que é paga pelo próprio Estado.

•

_____

Atenciosamente,

RECEBIDOE~Jo f~

MI1!:'ú IM,
Nome/MatricLlla

Superintendência da Receita

.

e-mllil: sre@!!'iefaz.go.gov.br

~._.~l! __M_."d"n.,,'
"ln._sA.
Montairo. 2233. bloco A. olso 2 _ Comolexo Fazendário Meia Ponte - Setor Nova Vila. GolAnia. GO CEP 74553-900

DECRETO NUMERADO N° 8.629

0911212016

•
~.

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Casa Civil
DECRETO N°8.629. DE 15 DE ABRIL DE 2016.

Altera o Anexo IX do Decreto nO4.852, de 29 de dezembro de
1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás -

RCTE -.

o

•

GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais, com
fundamento no art. 37, IV, da Constituição do Estado de Goiás, no art. 4° das Disposições Finais e Transitórias da
Lei nO 11.651, de 26 de dezembro de 1991, na Lei nO 19.226, de 04 de março de 2016 e lendo em vista o que
consta do Processo nO201600013000945,

DECRETA:
Art. 1° O art. 12 do Anexo IX do Decreto nO4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do
Código Tributário do Estado de Goiás - RCTE -, passa a vigorar com o acréscimo do inciso X, com a seguinte
redação:
"Art. 12

.

X - para o estabelecimento beneficiário do Programa de Desenvolvimento Industrial de Goiás PRODUZIR- fabricante de cerveja e chope no valor previsto na alínea "a", devendo ser
observado o disposto nas alíneas seguintes:
a) o valor do crédito outorgado fica limitado ao valor equivalente:
1. ao percentual de 12% (doze por cento) do valor total do investimento de implantação a ser
realizado, que não pode ser inferior a R$ 800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais);

•

2. ao efetivamente investido pelo fabricante em:
2.1. implantação de rede de energia elétrica, conexões
entrada da unidade industrial;

e subestação

(cabine principal) na

2.2. implantação de sistema de tratamento de água, bem como as conexões da unidade fabril
ao corpo hídrico para a captação de água e despejo de efluentes industriais;
2.3. constnJção de obras rodoviárias necessárias para acesso da rodovia à unidade industrial;
b) o benefício fica condicionado:
1. a aprovação de projeto específico pela Secretaria de Estado da Fazenda, que deve conter as
seguintes especificações mínimas:
1.1. o valor total do investimento, contendo o valor das obras civis, das máquinas, dos
não podendo ser inferior a R$
equipamentos e das instalações relacionadas à implantação,
800.000.000,00 (oitocentos milhões de reais);

http://"www.gabinetecivjl.go.~.br/pagina

_decretOS.php?id=15504
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1.2. o cronograma

físico-financeiro

das obras civis

-d

e da co Iocaçao

/êG~
"d0S\

as raqulnas,

equipamentos e das instalações;

l~I
..
--e._),

1.3. a data prevista para o início e para o final da implantação do empreendimentd<eO];
v"'-

if ~~

OCO;,
__
•••• .,r"

2. a celebração de termo de acordo de regime especial com a Secretaria de Estado da F'azenda;
3. a apropriação, a partir da celebração de termo de acordo de regime especial, em até 40
(quarenta) parcelas mensais e sucessivas, conforme definido em termo de acordo de regime
especial;
4. comprovação dos investimentos efetivamente
para o final da implantação do empreendimento;

concluídos,

a ser realizada na data prevista

5. ao recolhimento de ICMS no valor equivalente a, no mínimo, 15% (quinze por cento) do valor
do saldo devedor apurado no mês no conjunto de estabelecimentos, antes da apropriação do
crédito outorgado;
c) para fins de comprovação, serão aceitos para análise os investimentos constantes em projeto
específico realizados a partir de janeiro de 2016;

•

d) cabe à Celg Distribuição S.A. -GELG 0-, à Saneamento de Goiás S.A.-SANEAGO-, e à
Agência Goiana de Transporte e Obras -AGETOP-, mediante análise de projeto e documentação
idônea, a apuração dos valores relativos aos investimentos de que tratam os itens 2.1, 2.2 e 2.3
da alínea "a";
e) o contribuinte deve estornar o valor apropriado
empreendimento, na hipótese de:

indevidamente,

ao final da implantação do

1. não comprovação do investimento mínimo exigido no item 1.1 da alínea "a~;
2. recolhimento de ICMS inferior ao previsto no item 5;
f) o valor do crédito outorgado deve ser utilizado diretamente na subtração do valor a pagar
relativo ao ICMS, excluída a parte incentivada pelo PRODUZIR devido por:
1. operação própria;
2. substituição tributária;
g) o valor do crédito outorgado pode ser utilizado concomitantemente
beneficiário estabelecido no Estado de Goiás;

•

pelo centro distribuidor do

h) impede a fruição do crédito outorgado e obriga o beneficiário a pagar os valores do crédito
outorgado efetivamente utilizados, atualizados pelo IGP-DI:
1. a falta de comprovação do início das obras de implantação ou a desistência do projeto;
2. a falta de pagamento, no prazo legal, de crédito tributário estadual apurado mediante decisão
irrecorrfvel em processo administrativo tributário, cuja exigibilidade não esteja suspensa nos
termos da legislação tributária;
3. a infração às disposições do termo de acordo de regime especial.

ã 4°

.

11
11
==11====11;:=========
11
---------- 11
-----------INCISO

ATO

DATA LIMITE

IX

Lei. n' 19.226/16

31/10/19

http://'.vww.gabir.etecivil.go.gov.br/pagina_decretos.php?id=15504
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Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efElltôs.._~norêm,a
,. 'lT":;~;'"

partir de 1° de março de 2016.

~

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOlAs. em Goiânia, aos 15 de abril de 2016, 128"

da República.
MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR

Ana Carta Abrão Costa
(0.0. de 18-04-2016)

Este texto não substitui o publicado no 0.0. de 18-04-2016.

a

•

•
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GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Casa Civil
DECRETO N' 8.655, DE 23 DE MAIO DE 2016.

Altera o Anexo IX do Decreto nO4.852, de 29 de dezembro de
1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás -

RCTE -.

•

o GOVERNADOR DO ESTADO DE GOlAS, no uso de suas atribuições constitucionais, com
fundamento no art. 37, IV, da Constituição do Estado de Goiás, no art. 4° das Disposições Finais e Transitórias da
Lei nO 11.651, de 26 de dezembro de 1991, na Lei nO 19.143, de 23 de dezembro de 2015 e tendo em vista o que
consta do Processo nO201600013001537,
DECRETA:
Art. 1° O art. 12 do Anexo IX do Decreto nO4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do
Código Tributário do Estado de Goiás - RCTE -, passa a vigorar com o acréscimo do inciso que se segue:

"Art. 12

.

..........................................................................................
XI • para o estabelecimento beneficiário do Programa
PRODUZIR- fabricante de atomatados, no valor de
reais), para ser efetivamente investido em projeto de
no Estado de Goiás, devendo ser observado o

de Desenvolvimento Industrial de Goiás.
até R$ 4.000.000,00 (quatro milhões de
implantação de empreendimento industrial
disposto nas alíneas seguintes (Lei nO

19.143115):
a) o benefício fica condicionado:

•

1. à apresentação de projeto específico pela Secretaria de Estado da Fazenda, que deve conter
as seguintes especificações mínimas:
1.1. o valor total do investimento, contendo o valor das obras civis,
equipamentos e das instalações relacionadas à implantação.

das máquinas, dos

1.2. o cronograma físico-financeiro
equipamentos e das instalações;

das máquinas,

das obras civis

e da colocação

dos

2. à celebração de termo de acordo de regime especial com a Secretaria de Estado da Fazenda;
3. à apropriação do crédito outorgado a partir da celebração de termo de acordo de regime
especial, em até 24 (vinte e quatro) parcelas mensais, iguais e sucessivas, conforme definido
em termo de acordo de regime especial;
b) para fins de comprovação, podem ser aceitos para análise os investimentos
projeto específico realizados a partir de janeiro de 2013;

constantes de

c) o valor do crédito outorgado deve ser utilizado diretamente na subtração do ICMS a pagar
corrrespondente à saída de produtos, materiais institucionais, inclusive os importados do
exterior, após a aplicação do incentivo PRODUZIR;
http://www.gabijnetecivil.g).gov.bflpagina _decretOS.php?id= 15528
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d) na impossibilidade de utilização total ou parcial do crédito outorgado de que trata a alínea 'c',
seu saldo mensal pode ser transferido para contribuinte do ICMS estabelecido neste~Estado,
Co lj
mediante despacho autorizativo do Secretário de Estado da Fazenda;
/

I

~~

e) impede a fruição do crédito outorgado e obriga o beneficiário a pagar os vajdres-et crédito
outorgado efetivamente utilizados, atualizados pelo IGP-DI:
~
, •• Õ I
1. a falta de comprovação do início das obras de implantação ou a desistência do

~~'~9Y

2. a falta de pagamento, no prazo legal, de crédito tributário estadual apurado mediante decisão
irrecorrível em processo administrativo tributário, cuja exigibilidade não esteja suspensa nos
termos da legislação tributária;
3. a infração às disposições do termo de acordo de regime especial;

~~

.

INCISO

XI

•

II
II
II

ATO

............................
Lei.

nO 19.143/15

II

II

OATALlMITE

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

II

31112117
(NR)

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALACIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOlAS, em Goiânia, aos 23 de maio de 2016, 1280
da República.
MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR
Ana Carla Abrão Costa
(0.0. de 25-05-2016)
Este texto não substitui

o publicado no D. O. de 25-05-2016.

=

•
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GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Casa Civil
LEI N' 19.359, DE 23 DE JUNHO DE 2016

Altera a Lei nO 17.441/11, que institui o Programa de Incentivo
à Implantação de Empreendimento Industrial para a produção
de grupos geradores de energia elétrica.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOlAS, nos termos do art. 10 da Constituição
Estadual. decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

•

Art. 1°A Lei nO17.441, de 21 de outubro de 2011, passa a vigorar com a seguinte alteração:
"Art. 5°

.

IV - a R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), para ser investido na execução de obras de
engenharia de acesso do estabelecimento à rodovia, bem como na construção ou adequação de
linhas de transmissão de energia elétrica, necessárias ao funcionamento do empreendimento
industrial, observadas as condições estabelecidas em termo de acordo de regime especial
celebrado com Secretaria de Estado da Fazenda .

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

" (NR)

Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOlAS,

em Goiânia, 23 de junho de 2016, 128° da

República.

•

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR
Ana Carla Abrão Costa
(0.0. de 27-06-2016)
Este texto não substitui o publicado no D. O. de 27-06-2016.

httpJIwww.gabinetecivil.go.gov.brlpaginaJeis.php?id=21209
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Vortar

e
•

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Casa Civil
DECRETO N' 8.689, DE 12 DE JULHO DE 2016.

Altera o Decreto nO 4.852, de 29 de dezembro de 1997,
Regulamento do Côdigo Tributário do Estado de Goiás RCTE -.

•

o GOVERNADOR DO ESTADO DE GOlAS, no uso das atribuições constitucionais, com
fundamento no art. 37, IV, da Constituição do Estadual, e na alínea "t~ do inciso I do art. 10 da Lei nO13.453, de 16
de abril de 1999, tendo em vista o que consta do Processo nO201600013001767,
DECRETA:
Art. 1° O Dispositivo adiante enumerado do Decreto nO 4.852, de 29 de dezembro de 1997,
Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás. RCTE - passa a vigorar com a seguinte alteração:
"ANEXO IX
DOS BENEFicIOS FISCAIS

(art. 87)
Art. 12

•

.

XII - na saída interestadual, efetuada por atacadista, de medicamento de uso humano e de
material hospitalar destinada a órgão da administração pública direta ou indireta, hospital ou
clínica de saúde, desde que a operação intema na unidade federada de destino seja tributada
pelo imposto, o valor equivalente aos seguintes percentuais, resultante da aplicação das
fórmulas constantes das alíneas "a" e "b", aplicado sobre o vator da operação e observado
ainda:
a) quando a aqulslçao pelo atacadista
correspondente a 7% (sete por cento):

se deu com

alíquota

ou com

carga

tributária

1.60% x A - 7,2%, para o ano de 2016;
2.40% x A. 4,8%, para o ano de 2017;
3.20% x A - 2,4%, para o ano de 2018;
b) quando a aquisição peta atacadista se deu com alíquota 4% (quatro por cento):
1.60% x A. 5,4%, para o ano de 2016;
2. 40% x A - 4,6%, para o ano de 2017;

=

onde: A
alíquota, cujo vator fica limitado a 18%, prevista para operação intema na unidade
federada de destino;

htlp:llwww.gabinetecJvil.go.gov.br/pagina

_decrelos.php?id=

1~

11

DECRETO NUMERADO N° 8,689

0911212016

c) o benefício previsto neste inciso aplica.se cumulativamente, conforme
benefícios previstos nos incisos VIII e LVII do art. 8° deste Anexo .

o caso, com os

..................................................................................................
I~

.

II

INCISO

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

11

II

XII

ATO

............................
Lei

nO 19.302/16

II
II
II

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

.

.
31/12/2018

(NR)"'

Art. 20 O crédito outorgado, ora acrescido ao Anexo IX do RCTE por este Decreto, pode ser
concedido ao estabelecimento atacadista a partir de janeiro de 2016 até a entrada em vigor deste Decreto,
mediante celebração de termo de acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda que poderá determinar que o
aproveitamento se dê em parcelas mensais.
Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOlAS, em Goiânia, 12 de julho de 2016, 1280 da

•

República .
MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR
Ana Carla Abrão Costa

(D.O. de 14-D7-2016)
Este texto não substitui

o publicado no 0.0. de 14-07-2016,

a

•
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GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Casa Civil
DECRETO N" 8.710, DE 28 DE JULHO DE 2016.

Altera o Decreto nO 4.852, de 29 de dezembro de 1997,
Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás - RCTE

-.

o GOVERNADOR DO ESTADO DE GOlAS, no uso de suas atribuições constitucionais, com
fundamento nos arts. 37, IV, da Constituição do Estado de Goiás, 40 das Disposições Finais e Transitórias da Lei nO

•

11.651, de 26 de dezembro de 1991, nas Leis nOs19.252, de 13 de abril de 2016,19.259,
tendo em vista o que consta do Processo n° 201600013002504,

de 15 de abril de 2016, e

DECRETA:
Art. 1° Os dispositivos adiante enumerados do Decreto nO 4.852, de 29 de dezembro de 1997,
Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás - RCTE -, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 380

.

VI - o herdeiro, legatário, donatário ou beneficiário que receber imóvel cujo valor seja igualou
inferior a R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), desde que não possua outro imóvel.

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

(NR)

ANEXO IX
DOS BENEFiCIOS FISCAIS
(art. 87)

•

Art. 11

x- para o estabelecimento

.

de produtor rural, na saída de alho, observado o seguinte:

c) o valor do crédito outorgado equivale:
1. na saída interna, ao valor do ICMS devido na operação;
2. na saída interestadual, à aplicação de 10,8% (dez inteiros e oito décimos por cento) sobre o
valor da respectiva base de cálculo prevista para a operação;
...........................................................................

( NR)

Art. 2° Fica revogado o item 3 da alínea "b~ do inciso X do art. 11 do Anexo IX do Decreto nO
4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás - RCTE.

http:ltwww.gabinetecivil.çp,gctII.brfpagirl<ujecretos.php?icr-15836
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Art. 3° Este Decreto.entra em vigor na.-data de sua publicação, produzindo efeitos quanto ao
inciso VI do art. 380 do Decreto nO4.852, de 29 de dezembro de 1997, Regulamento do Código Tributário do Estado
de Goiás - RCTE - a partir de 19 de abril de 2016.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOlAS, em Goiânia, 28 de julho de 2016, 128' da
República.
MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR
Ana Carla Abrão Costa

(0.0. de 01-08-2016)
Este texto não substituí o publicado no 0.0. de 01-08-2016.

a

•

•

http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decrelOS.php?id=15836

imprlmfr

www.gabinetecivil.go.gcN.br/pagina Je s.php?id=21363

0911212016

%(tar

•
.

.

'

s\

""""",.

~

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria

de Estado da Casa Civil

LEI N° 19.505, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2016

Promove alterações nos diplomas que especifica e dá outras
providências.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOlAS, nos tennos do art. 10 da Constituição
Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

•

Art. 10 Em atendimento ao que estabelece o art. 60 da Lei Complementar estadual n° 121, de 21
de dezembro de 2015, que institui o Sistema de Conta Única do Tesouro Estadual e dá outras providências, são
promovidas as alterações abaixo especificadas:
I - na Lei nO9.489, de 19 de julho de 1984:
~Art. 20

••••••••••••••••••••••••.••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••.••

ai

.

Parágrafo único. O saldo financeiro do exercício apurado em balanço anual, relativamente ao
Fundo de que trata esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual." (NR)
11- na Lei nO11.075, de 19 de dezembro de 1989:
~Art. 30

•••••••••••••••••••••••..•••..•.•••..•..•••.••..••.••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

I •..............................................................................................................

•

S 1°

.

~ 30 O saldo financeiro do exercício apurado em balanço anual, relativamente ao Fundo de que
trata esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual." (NR)
111- na Lei nO11.549, de 16 de outubro de 1991:
~.~

.

I •..............................................................................................................

Parágrafo único. O saldo financeiro do exercício apurado em balanço anual, relativamente ao
Fundo de que trata esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual. ~ (NR)
IV - na Lei nO12.207, de 20 de dezembro de 1993:
"Art. 8°_A O saldo financeiro do exercício apurado em balanço anual, relativamente ao Fundo de
que trata esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual." (NR)
http:/twww.ga~netecivil.go.gov.br/paginaJe
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V -na

/êG~

Lei nO12.730, de 21 de novembro de 1995:

"Art. 6°_A O saldo financeiro do exercício apurado em balanço anual, relativamehte ao Fundo de
que trata esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual." (NR)

'\:;".~'JI
\~

VI-

na Lei nO13.590, de 17 de janeiro de 2000:

:),v (\

c:.!(fr..o..':/
.•..-•.••.....

..•

~Art. 6° As operações de repasse de financiamentos dos recursos financeiros do Fundo de
Fomento à Mineração serão realizadas pela Agência de Fomento de Goiás SI A." (NR)
"Art. 6°_A O saldo financeiro do exercicio apurado em balanço anual, relativamente ao Fundo de
que trata esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual. (NR)
M

VII - na Lei nO13.591, de 18 de janeiro de 2000:
"Art. 17

.

V - o resultado de alienação de ações, debêntures e quaisquer outros titulas adquiridos ou
incorporados;" (NR)
"Art. 17.A. O saldo financeiro do exercício apurado em balanço anual, relativamente ao Fundo
de que trata esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual." (NR)

•

VIII - na Lei nO14.469, de 16 de julho de 2003:
"Art. 6°_A

.

Parágrafo único. A importância de que trata o caput deste artigo será disponibilizada diretamente
ou por meio do Tesouro Estadual ao Fundo Estadual de Saúde (FES), para aplicação nos
termos da Lei Complementar federal nO141, de 13 de janeiro de 2012. (NR)
ft

IX - na Lei nO14.469, de 16 de julho de 2003:
"Art. 7°_A O saldo financeiro do exercício apurado em balanço anual, relativamente ao Fundo de
que trata esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual." (NR)

x-

na Lei nO14.750, de 22 de abril de 2004:

"Art. 6° O saldo financeiro do exercício apurado em balanço anual, relativamente ao Fundo de
que trata esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual." (NR)

•

XI - na Lei n° 15.260, de 15 de julho de 2005:

~.~

.

I-

.

Parágrafo único. O saldo financeiro do exercicio apurado em balanço anual, relativamente ao
Fundo de que trata esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual." (NR)
XII - na Lei n° 15.443, de 16 de novembro de 2005:
~Art. 4°_A O saldo financeiro do exercício apurado em balanço anual, relativamente ao Fundo de
que trata esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual." (NR)
XIII-

na Lei

nO

15.633, de 30 de março de 2006:

UArt. 20

.

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

.
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~l'

~ 3° O saldo financeiro do exercício apurado em balanço anual, relativamente a~ FGndg:de que,
trata esta Lei, sera revertido ao Tesouro Estadual." (NR)
t~
~

>?7UcOV

XIV - na Lei nO16.384, de 27 de novembro de 2008:

~

"Art. 5°_A O saldo financeiro do exercício apurado em balanço anual, relativamente ao Fundo de
que trata esta Lei, sera revertido ao Tesouro Estadual." (NR)
"Art. 7°

.

..................................................................................................................
~ 8° O saldo financeiro do exercício apurado em balanço anual, relativamente ao Fundo de que
trata esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual.~ (NR)

xv -

na Lei nO16.536, de 12 de maio de 2009:

"Art. 5°As receitas previstas nesta Lei serão recolhidas por meio do Documento de Arrecadação
de Receitas Estaduais (DARE), em conta corrente bancária única do Tesouro Estadual.

•

Parágrafo único. Excepcionalmente, em caso de impossibilidade de recolhimento via DARE e
somente após prévia aquiescência da Secretaria de Estado da Fazenda, em processo próprio,
as receitas poderão ser depositadas diretamente na conta corrente única do Tesouro Estadual."
(NR)
"Art. 10. O saldo financeiro do exercício apurado em balanço anual, relativamente ao Fundo de
que trata esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual." (NR)
XV1- na Lei nO17.155, de 17 de setembro de 2010:
"Art. 2°

.

~ 1° O saldo financeiro do exercício apurado em balanço anual, relativamente ao Fundo de que
trata esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual.~ (NR)
XVII-na

Lei nO17.297, de 26 de abril de2011:

"Art. 5°_A O saldo financeiro do exercicio apurado em balanço anual, relativamente ao Fundo de
que trata esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual. (NR)
n

•

XVIII - na Lei n° 17.319, de 20 de junho de 2011:
"Art. 2°

.

Parágrafo único. O saldo financeiro do exercício apurado em balanço anual, relativamente ao
Fundo de que trata esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual." (NR)
XIX - na Lei nO17.480, de 08 de dezembro de 2011:
"Art. 3°

.

Parágrafo único. O saldo financeiro do exercicio apurado em balanço anual, relativamente ao
Fundo de que trata esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual." (NR)

xx -

na Lei nO17.797, de 19 de setembro de 2012:
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"Art. 2°_A O saldo financeiro do exercício apurado em balanço anual, relativamente ao Fundo de
que trata esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual.~ (NR)

~G~~

XXI- na Lei nO17.834, de 1° de novembro de 2012:

[FI

~<j
"Art. 6°_A O saldo financeiro do exercício apurado em balanço anual, relativamented:l.o-fundo..de.
que trata esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual.~ (NR)

.\::h .•.~

<7/

''-!.Q~'

XXII - na Lei nO17.842, de 04 de dezembro de 2012:

~rt.~

.

~ 1°

.

~ 6° O saldo financeiro do exercício apurado em balanço anual, relativamente ao Fundo de que
trata esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual." (NR)

XXIII - na Lei nO17.887, de 27 de dezembro de 2012:
"Art. 6°_A O saldo financeiro do exercício apurado em balanço anual, relativamente ao Fundo de
que trata esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual.~ (NR)

•

XXIV - na Lei nO17.888, de 27 de dezembro de 2012:

~.~

S 1°

.

.

S 3° O saldo financeiro do exercício apurado em balanço anual, relativamente ao Fundo de que
trata esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual.~ (NR)
XXV - na Lei nO 16.262, de 20 de dezembro de 2013:

~rt.~

•

.

Parágrafo único. O saldo financeiro do exercício apurado em balanço anual, relativamente ao
Fundo de que trata esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual. ~ (NR)

XXVI- na Lei nO 16.672, de 13 de novembro de 2014:
"Art. 30

.

~ 1°

.

S 3° O saldo

financeiro do exercício apurado em balanço anual, relativamente ao Fundo de que
trata esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual.~ (NR)

XXVII- na Lei nO18.746, de 29 de dezembro de 2014:
"Art. 16

~ 1°
http://www.gablnetecivil.go.gov.brlpaginaJeis.php?id=21363
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~ 5° O saldo financeiro do exercício apurado em balanço anual, relativamente ao Fundo de que
trata esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual." (NR)

c.G~
1IH.~

XXVIII - na Lei nO19.071, de 22 de outubro de 2015:

p(.

~Art. 11. O saldo financeiro do exercício apurado em balanço anual, relativamente~o Fu~~/
~._~7"()CgYque trata esta Lei, será revertido ao Tesouro Estadual.~ (NR)

~~.-

Art. 2° A Lei na 13.569, de 27 de dezembro de 1999, passa a vigorar com a seguinte
modificação:
"Art. 24

.

~~

.

II -

.

~

.

1. 35% (trinta e cinco por cento) para linhas dos serviços públicos de transporte rodoviário;" (NR)
Art. 3° Ficam revogados:

•

1- a alinea "d" do art. 2° da Lei nO9.489, de 19 de julho de 1984;
11- os incisos V, VII e ~ ~ do art. 3° da Lei nO11.075, de 19 de dezembro de 1989;
111-0 inciso IV do art. 5a da Lei na 11.549, de 16 de outubro de 1991;
IV - o inciso VII e o parágrafo único do art. 3° da Lei nO 12.207, de 20 de dezembro de 1993;
V - o inciso IV e o parágrafo único do art. 2° da Lei nO12.730, de 21 de novembro de 1995;
VI - o inciso IX do art. 3a da Lei na 13.590, de 17 de janeiro de 2000;
VII-

o art. 5° e o seu parágrafo único e o inciso VII do art. 7°, todos da Lei nO 14.469, de 16 de

julho de 2003;
VIII - o inciso 111do art. 4° e o art. 5°, ambos da Lei nO 14.750, de 22 de abril de 2004;
IX - o ~ 3° do art. 4° e o inciso V do art. 5° da Lei n° 15.260, de 15 de julho de 2005;

•

X - o inciso 111do art. 4°, o art. 7" e o art.8° e seu parágrafo único, todos da Lei na 15.443, de
16 de novembro de 2005;
XI - o inciso 11do art. 2° e o art. 3° da Lei nO15.633, de 30 de março de 2006;
XII

-

o inciso IV do art. 5a e o inciso IX do ~ 1° do art. 7°, lodos da Lei nO 16.384, de 27 de

novembro de 2008;
XIII-

o inciso VIII do art. 3° da Lei nO16.536, de 12 de maio de 2009;

XIV - o inciso VI do art. 2" e o art. 3°, ambos da Lei nO17.155, de 17 de setembro de 2010;
XV - o inciso V do art. 5° da Lei nO17.297, de 26 de abril de 2011;
XVI - o inciso VI do art. 3°, o art.
de dezembro de 2011;

]O

e o parágrafo único do art. 8°, todos da Lei nO17.480, de 08

XVII - o inciso IX e o parágrafo único do art. 2" da Lei nO17.797, de 19 de setembro de 2012;
XVIII - o parágrafo único do art. 6° da Lei n" 17.834, de 1°de novembro de 2012;
http://www.gabinetecivil.go.gov.br/pagina Jeis.fÍlp?i d= 21363
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XIX -

O

-

inciso IX e o 91c do art. 6c da Lei n° 17.842, de 04 de dezembro de 2012;/

XX - o parágrafo único do art. 6°da Lei nO17.887, de 27 de dezembro de 2012;

'FI

C.

;, -:),.~

G-~

1>~'

'.1> ~O

XXI - o inciso IV e o 91° do art. 2c da Lei nO17.888, de 27 de dezembro de 2012;\.~J.:"OCOv
XXII - o inciso VII do art. 3° e o art. 7°, ambos da Lei n° 18.282, de 20 de dezembro de 2013;
XXIII-

o inciso VI e o 91° do art. 30 da Lei nO18.672, de 13 de novembro de 2014;

XXIV - 094° do art. 16 da Lei n° 18.746, de 29 de dezembro de 2014;
XXV - o art. 5°e o art. 10, ambos da Lei nO19.071, de 22 de outubro de 2015.
Art. 4° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo, porém, os efeitos do que
disposto no inciso VIII do seu art. 1°a 1°de março de 2016.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 21 de novembro de 2016, 128°
da República.

•

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR
Ana Carla Abrão Costa
Leonardo Moura Vilela
Joaquim Cláudio Figueiredo Mesquita
(0.0. de 21-11-2016) - Suplemento
Este texto não substitui o publicado no Suplemento do D. o. de 21-11-2016 .
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ESTADO DE GOlAS

16~/2016.

Ofício Mensagem nº"

GOiânia,05

de

de

~

2016.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado Estadual HELIO ANTONIO DE SOUSA
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
Palácio Alfredo Nasser
NESTA

•

Senhor Presidente,
Encaminho à apreciação e deliberação dessa ilustre Assembleia Legislativ~

o incluso projeto que altera a Lei nO 18.979, de 23 de julho de 2015, que dispõe sobre as
diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016 e dá outras providências, com a finalidade de

.-.!;

atualizar os valores do Resultado Nominal, da Dívida Pública Consolidada e da Dívida
Consolidada Liquida.

A
SEFAZlSEGPLAN,

propositura

decorre

da

Exposição

autuada sob o n' 201600004061708,

de

Motivos

nO 064/16-

em que os toulares da Secretaria da

Fazenda e de Gestão e Planejamento esclarecem, no útil:
"O p.rincipal objetivo da presente

•

proposta

é atualizar os valores do

Resultado Nominal, da Dívida Pública Consolidada

e da Dfvida Consolidada

Liquida, constantes na LDO, com reestimativa dos mesmos em função do
novo cenário trazido pela proposta do Projeto de Lei Parlamentar - PLP
25712016, que estabelece
Federal

o Plano de Auxlfio aos Estados e ao Distrito

e medidas de estímulo ao reequilibrio fiscal e pela atualização do

estoque da Dívida Pública decorrente da assunção da dívida da CELG-PAR
junto à Caixa Econõmica Federal:
No que diz respeito à Dívida Pública Consolidada estamos prevendo um
crescimento no montante inicialmente previsto de R$ 3,165 bilhões em
função do PLP 257/16 que teve seus efeitos antecipados por meio da
validação pelo Supremo Tribunal Federal - STF da Ata de Reunião do
Ministério da Fazenda

e Governadores, realizada em 20/0612016, visando a

redução no pagamento da dfvida no valor de R$ 800 milhões; assunção peto
Estado

do

contrato

de financiamento

da

CELG-PAR

junto

à

Caixa

i-oTOCo

~'O3~

;

OLHAS

2

$!~~

~'A~~

~

ESTADO DE GOlAS

~"".),~O,~ MS:
"«L. O
,v

Econômica Federal

em 31/0712016 no valor de R$ 2,160 bilhões; pela nova

estimativa de crescimento dos precatórios realizados pela ProcuradoriaGeral do Eslado no montante de R$ 60 milhões e, ainda pela atualização

dos contratos indexados pelo dólar,
Já no que

se refere á Dívida Consolidada Líquida que co"esponde à Dívida

Pública Consolidada menos as disponibilidades financeiras mais os restos a
pagar, estamos estimando um crescimento no valor de R$ 5.386 bilhões,
sendo de resultado da diferença de R$ 14,009 bilhões, inicialmente previstos,
para R$ 19.395 biihões.

•

No Resullado Nominal que representa o comparativo da Olvida Consolidada
Líquida de 2016 em relação a 2015, destacamos que no cenário de projeção
em fevereiro daquele ano era prevista uma redução do estoque no valor de
R$ 1.703 bilhões e na projeção atual estimamos que haverá um crescimento
em refação a 2015 de R$ 1,537 bilhões.

Outra alteração que estamos propondo é a inclusão .do inciso V no artigo 29
da LDO, que estabelece

o

limite de despesas

da Defensoria

Pública,

atendendo o item 22 do Parecer Prévio das Contas do Governador do
Exercicio de 2015.'

Acolhi as razões retrctranscritas para c fim de enviar o anexo projeto de lei a
essa Casa Legislativa, na expectativa de vê-lo deliberado e convertido em autógrafo de lei, e

•

solicito, para tanto, a Vossa Excelência que se lhe imprima a tramitação especial a que se refere o
art. 22 da Constituição Estadual.
ra apresentar a essa Presidência e aos demais
parlamentares votos de estima e consideraç

Ma ooi Ferreira Perillo Júnior
GOVERNADOR DO ESTADO

SECClNSR
201600004061708

GOVERMO

DO ESTADO

DE GOIÁS

LEIN'

DE

DE

Altera a Lei n' 18.979, de 23 de julho de 2015,
que dispôe sobre as diretrizes orçamentárias
para

o

exercício de

2016

e

dá

outras

providências.

A ASSEMBLEIA

•

LEGISLATIVA

DO ESTADO DE GOIÁS, nos

termos do art. 10 da Constituição Esladual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. l' Os dispositivos adiante especificados da Lei n' 18.979, de 23
de julho de 2015, passam a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 9° Na análise e Iiberaçao

de recursos orçamentários e

financeiros, a Junta de Programação Orçamentária e Financeira JUPOF-

deverá priorizar os compromissos

já

assumidos

pela

Administração Pública, principalmente os relacionados às despesas
com pessoal e dívida pública, bem como às despesas essenciais à
manutenção e ao funcionamento das unidades administrativas, e,
ainda, os projetos e as atividades dos Programas de Ações
Integradas de Desenvolvimento - PAI." (NR)

•

"Art. 29

,

.

. V - Defensoria Publica: R$ 3.303.000,00 (três milhões e trezentos e
três mil reais).
..................

"(N R)

"Art. 51

.

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

11 -

manifestação

da Junta de ProgramaÇão Orçamentária

.

e

Financeira -JUPOF- e dos órgãos próprios dos demais Poderes
sobre o mérito e o impacto orçamentário e financeiro, inclusive sobre
a possibilidade para o cumprimento das metas ficais.
..................

. . ..

" (NR)

r
•

•

À PUBLICAÇÃO E, POSTERIOR-I
ÃO E CONSMENTE, A co
TITUIÇAO, JU TI A E EDAÇAo,
Em

120M
o

cre ri

•'~II""'~
UNIVERSIDADE
"..f!_~

6ESTAD~ê~~
'...,. DE GO ~S.i!.'JJ

ESTADUAL DE GOlAS

/,18

b-:~
:!ª)~~O'\

Anápolis, 10 de dezembro de

Oficio/Gabo N' 986/16

"'",-~:-:,_
....
Y

Ao Senhor
~
- hL
ANDRÉ DA SILVA GOES
'
"). ~
.J nA
Subchefe da Controladoria-Geral do Estado de Goiás
-).VlJ)vW 071WJJ
Rua 83, n. 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3' andar, Setor Sul,
~
rJ.f).W
Goiânia-GO,CEP740l5-908,
(\M9 J)
,\.,J-_n
n
'J.

JJ

o. ~".

r~

'I

Assunto: resposta ao Oficio Circular n, 23/2016 - CGE/GA~

rA l

u9""JWM!'

r~J\f..u.

~v.llD

~.

().1
Excelentissimo Subchefe da Controlador~a-Geral do Estado~

•

~

Em atenção ao Oficio Circular n. 23/2016, vimos informar que, rara~":;;;;~!io>~~

2015, inicialmente, ficou estabelecido o montante de R$ 750,000,00 (setecentos e ~~~~\~_tft
mil reais) para pagamento de encargos judiciários.

~~ ~~

Contudo, por meio do Memorando 182/2015 da Gerência Jurídica da UEG. foi
solicitada Suplementação Orçamentária no valor de R$1.500.000,OO (um milhão e quinhentos
mil reais), chegando-se ao total de R$2.250.000,OO (dois milhões, duzentos e cinquenta mil
reais), valor suficiente para o cumprimento das ordens judiciais daquele ano.
Já para o ano de 2016, foi previsto o valor de R$ 2,050.000,00 (dois milhões e
cinquenta mil reais), dos quais já foram utilizados R$ 713.105,13 (setecentos e treze mil cento
e cinco reais e treze centavos), até a data de 30111/2016.
Para o ano de 2017, a previsão

é de que se aumentem

os gastos com

pagamentos advindos de condenações judiciais, pelos seguintes motivos:

•

ç

1.Em abril de 2016, esgotou-se o prazo para o ajuizamento de ações de execuçào
de sentença proferida na Ação Civil Pública (ACP) de número 200300067288,

interposta pelo

Ministério Público, referente ao antigo convênio da UEG junto à FUNCER, conhecido como
parceladas. Em razão disso, houve uma elevada demanda judicial em desfavor da UEG. antes
que se esgotasse o prazo e prescrevesse o direito dos antigos alunos reaverem o que haviam
pago;
2.Em consulta a escrivania da Fazenda Pública Estadual de Anápolis, em que
tramitam 90% destas execuções, constatou-se, aproximadamente,

o número de 150 ações em

estágio final e outras 100 que foram ajuizadas neste ano, todas com previsão de pagamento no
ano de 2017;
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3.Ainda com relação às execuções da parcelada, há cerca de 150 nova's~~.
tramitando em Luziânia, relativas à ACP de número 200804192035,

que se aproxima da data

de prescrição, o que também trará aumento no número de demandas c, consequentemente,

nas

despesas com condenações judiciais;
4.As parcelas a serem restituídas nas execuções citadas foram pagas a partir dos
anos 2000. A incidência de juros e correção monetária ocorre até a data de efetivo pagamento.

Ou seja, em 2017, poderá haver casos em que a atualização do débito dar-se-á por 17
(dezessete) anos, chegando a mais do que dobrar o valor devido. Por isso, a média das
Requisições de Pequeno Valor expedidas nestas execuções é de R$ 10.000,00 (dez mil reais)
por processo, devendo serem pagas no prazo máximo de 60 dias, nos termos do art. 17 da Lei

•

n' 10.259/01;
5.Por fim, em todas as condenações nas execuções relatadas, há condenação em
honorários advocatícios de, em média, R$1.000,OO (mil reais).
Ante todo o exposto e considerando os argumentos fáticos acima, a Universidade
Estadual de Goiás informa que a estimativa de desembolso financeiro para pagamento

de

encargos judiciais decorrentes de ações em que é parte, para o exercício 2017, é de R$
4.400.000,00 (quatro milhões e quatrocentos mil reais), havendo a hipótese de ser requerida
suplementação orçamentária para o devido cumprimento das ordens judiciais.
Sem mais para o e~o,

reiteramos protestos da mais elevada estima apreço e distinta

consideração.

Atenciosamente,

•

Prof. Dr. Haroldo Reimer
Reitor
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Ao Magnlflco Reitor
HAROLDO REIMER

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS
BR.I;3, Km 99. Qd. Área, Bairro São João, Anápolis - GO
NESTA

Assunto: Provisão para Demandas Judiciais

•

Magnlfico Reitor,

A par de meus cordiais cumprimentos, e com reFerência ao Decf(:to de 30 de
junho de 2016, anexo, que em seu art. 20 instituiu Força Tarefa com o objetivo de assegurar o

efetivo e pleno cumprimento das recomendações contidas no Parecer Pré\lio do Tribunal de
Contas do Estado alusivas as Contas de Governo do exercício de 2015, bem como de
estruturar a Conta Única do Tesouro Estadual, infonna-se a V. Mag.a que dentre as

recomendações proferidas pela Corte de Contas, identificou-se a de nO 06, assim redigida:
"6) Escriturar, conforme as normas contábeis vigentes, as contribuições previtknd4rlas
pagor e a receber,

.

perdas da

O~

a

empréstimos e financiamentos concedidos pelo Estado, o ajuste de

divida ativa, a provislio para demandas Judiciais e o déficit atUilriar', para a qual

solicíta-~ sua especial atenção em colaborar para seu atendimento .

'

2. Tal recomendação fundamentou-se nas determinações da Secretaria do
Tesouro

Nacional

-

STN, que

na condição de

órgão

central

do

Sistema

de

Contabilidade Federal, estabelece normas para elaboração e publicação das demonstrações
contãbeis consolidadas

dentro de novos padrões que

prevêem a convergência

Contabilidade Publica brasileira aos paradigmas Internacionais.
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6.1 A partir do exercicio de 2017, planeja-se estabelecer rotina para que a
provisão de demandas judiciais seja infonnada e repassada mensalmente e de fonna eletrônica
ao setor contábil da SEF AZ.
6.2. Lembramos que eventuais dúvidas ou informações complementares
poderão ser obtidas diretamente no setor de contabilidade da SEFAZ, com o Sr. Carlos
Roberto, Fone: (62) 3269 2402.

Na oportunidade. reiteramos os nossos protestos de estima e consideração.

•

Atenciosamente,

VAGOES

SubChefe da Co

ladoria-Geral do Estado

Coordenador da Força Tarefa

•
Controladorla-Geral
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CONTROLADORlA GERAL DO EstADO

Superintendência Central de Transparência Publica

Memorando

0,°

3612016.SCTP.
Goiânia, 21 de dezembro de 2016.

Da: Superintendência Central de Transparência Pública.

ser?

Para: Superintendência Central de Controle Interno

•
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Assunto: Informação acerca das recomendações do'TCE,
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Senhora Superintendente,

Tendo

.. \- //

(//'"'.

I\

~//
(
em .yista

/Ir
,

<v
/'>
o/Memorando

-, "'v /

nO 106120106.5C1

/..,

que destacou as

recomendações do P~recer prévio sobre as COntas do Governador de 2015 emitido pelo

';e';ÇãO à ttns;arência,

Tribunal de Cont~~-E:~do ~m

l .

r",'"

que .todas as recomendações

Relatório das contas do Go.vêm~or,
,

/ /'

'

informamos. para finsde constar no

"'V /"

do item 19 foram atendidas:

"

disponibilizados',\no Portal' da Transparência (www.transparencia.go.gov.br)ospaineisde
! /

,

•
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painel de Benefícios Sociais. A Receita Estadual está

/;~ndo divulgada em "tenmo.real. Os índices econômicos do Estado estão divulgados e quanto
a~s dados dos imó'~eisconsta a planilha "Matricula dos Imóveis do Estado de Goiás" na aba

,

,prestação de Contas".
"

~
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Atenciosamente,
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Goiãnia,lIode

dezembro de 2016.

A Sua Excelência
DR JOÃO FURTADO MENDONÇA NETO

•

Secretário de Estado da Casa Civil
Goiânia - GO

Assunto: Minuta de Decreto

Excelentfssimo Senhor Secretário,

Encaminho
regulamenta

à apreciação de Vossa Excelência minuta de decreto que

o disposto na Lei Complementar

n' 121, de 21 de dezembro de 2015, que

institui O Sistema da Conta Única do Tesouro Estadual, e dá outras providências.

•

Trata-se de uma das medidas propostas pela Força Tarefa inslitulda
pelo DeCTeto de 30 de junho de 2016, anexo, com o objetivo de assegurar o efetivo e
pleno cumprimento das recomendações contidas no Parecer Prévio do Tribunal de
Contas do Estado alusivas as Contas de Governo do exercido
implementação

de 2015, em especial a

da Conta única,
A Conta Única do Tesouro Estadual foi concebida como mecanismo de

gerenciamento
praticas

dos recursos financeiros

de gestão

observância

de tesouraria

do Estado, incorporando

internacionalmente

as mais modernas

reconhecidas,

e mantendo

a

ao principio de unidade de tesouraria. previsto no art. 56 da Lei federal n2

4.320, de 17 de março de 1964.
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A proposta que ora se encaminha é compativel com as recomendações
proferidas pelo Tribunal de Contas do Estado, quando da apreciação das contas do
exercido de 2015, no sentido de se abreviar o prazo de implantação da Conta Única
para até o final do primeiro semestre de 2017, embora o prazo legalmente estabelecido
seja o encerramento do exercício de 2017. Nesse sentido, propõe-se a implantação da
Conta Única de forma gradual, a partir do primeiro dia de 2017.
Uma caraderlstica relevante do processo de centralização dos recursos
do Govemo em uma só conta bancária é a incorporação, no sistema de contabilidade do
Estado, dos mecanismos que permitam o gerenciamento destacado de determinados

e

montantes de recursos, de acordo com as necessidades impostas pela legislação ou
pelas práticas gerenciais, casos em que se enquadram especialmente tni recursos
vinculados a aplicações especificas, sejam em projetos, programas, entidades ou
órgãos.
Com esse objetivo, o parágrafo 1S!do Art. 1º estabelece que as
disponibilidades financeiras da Conta Unica serão registradas em contas contábeis de
disponibilidades detalhadas de rec'ursos (DDR), segundo as fontes de recursos. Assim,
será passlvel identificar, no sistema da Conta Única, a titularidade e disponibilidade dos
recursos destinados a aplicações específicas, assim como Ocontrole e a movimentação
dos valores pertencentes a cada um dos órgãos e entidades do governo, confonne
proposto no parágrafo 2º do mesmo Artigo, Da mesma forma, o parágrafo 30 prevê que
serão igualmente destacados na contabilidade os recursos mantidos na Conta Única,
pertencentes a municlpios, bem como os recursos próprios de órgãos e entidades do
Estado, ou a eles disponibilizados, de maneira a que, conforme se propõe estabelecer
no parágrafo

45l.,

o razão contábil das contas DDR venham a substituir os extratos

bancários que eventualmente sejam exigidos em prestação de contas.
o parágrafo fi do Art. 111 institui mecanismo de disponibilização de
recursos para que órgãos e entidades integrantes da Conta Unica realizem seus
pagamentos. Assim, em substituição à prática atual, em que os recursos são
transferidos das contas do Tesouro para contas bancarias de cada unidade, serão
disponibilizados limites de saque para que os pagamentos se realizem diretamente a
débito da Conta Unica.
Av Vereador José Monteiro, n". 2233, Setor Negrâo de lima CEP: 74,650-300 - Goiânia - Goíâ$
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Os parágrafos 62 e 79., também do art. 1º, estabelecem tratamento
excepcional para situações que requerem o desenvolvimento de soluções especiais
para incorporação dos recursos aos mecanismos da Conta Única. No caso dos
pagamentos mediante utUizaçao de adiantamentos ou de fundo rotativo, a incorporação

à Conta Única exige que sejam desenvolvidos mecanismos específicos de pagamento.
Vislumbra-se, para tais pagamentos, a utilização de cartões para débito diretamente â
Conta Única. Para tanlo, serão necessários entendimentos prévios junto ao agente

•

financeiro, bem coma o desenvolvimento de toda a solução operacional pertinente .
No caso das transferências constitucionais da Uni:io, vislumbra-se a
viabilidade de manter-se entendimentos com a Secretaria do Tesouro Nacional para que
os recursos venham a ser creditados diretamente
seu

agente

financeíro.

Até

que

sejam

à conta do Tesouro do Estado junto a

desenvolvidos

tais

entendimentos

e

desenvolvimentos, os recursos continuariiio sendo movimentados nos moldes atuais,
dentro da estratégia de implantação e consolidação gradual da Conla Única.

o parágrafo

8º do art. 1º prevê que não integrarão a Conta Única os

recursos que, em decorrência de disposição de leis federais, devam ser mantidos em
contas bancárias especificas. Nesta situação podem ser citados especialmente os
recursos transferidos pela Uniao, fundo a fundo, para ações de saúde. Para tanto,

•

busca-se fundamento no disposto no ~10 do art. 30 da Lei Complementar no 121, de

2015 .
Os Artigos

2º e ?} estabelecem

normas

operadonais

para

a

implantação da Conta Única a partir de 2 de janeiro de 2017.

o art. 4

2

prevê que a Secretaria da Fazenda poderá antecipar recursos

para os orgãos e entidades do Estado, visando o cumprimento do orçamento anual,
independentemente da efetiva arrecadação das respectivas fontes de recursos previstas
no orçamento. Trata-se de mecanismo que garante fungibilidade aos recursos da Conta
Única. permitindo flexibilidade operacional no gerenciamento das disponibilidades
globais do Tesouro, No parágrafo único desse artigo se estabelece norma no sentido de
que a Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão acompanhe ao longa do ano o
comportamento da efetiva arrecadaçao das diferentes fontes de receita da orçamento
Av VerlladOf José Monteiro, rf'. 2233, Setor Negflcl de Lima CEP: 74.650.300 _Go~nia - Goiés
Teletone 3269 2~11fall 3269.2503
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anual e promova, tempes1ivamente, os ajus1es nas fontes que financiam as despesas,
para que essas venham, ao final do exercício, a se compatibilizar com a arrecadação

realizada.

o

Artigo 5º e seus parégrafos estabelecem as normas para que a

Secretaria da Fazenda possa reverter os rendimentos obtidos nas aplicações financeiras
da Tesouro, em beneficio das unidades que integram o Sistema da Conta Única,
proporcionalmente ao montante das respectivas disponibilidades. Se prevê que tal
beneficio somente seré devido nos casos de fontes de recursos que contem com
previsao legal de remuneração pela aplicações financeira de suas disponibilidades.

e

Finalmente propõe-se, através do Art. 52-, delegar à Secretaria da

Fazenda a competência para regulamentar o disposto neste Decreto bem como aprovar
o Manual da Conta Unica do Tesouro Estadual. Prevê-se a edição de uma Instrução
Normativa da SEFAZ para esrabelecer as definições e normas operacionais para o
funcionamento do Sistema da Conta Única do Tesouro Estadual. O Manual da Conta
Única do Tesouro Estadual terá por objetivo fornecer, aos diversos gestores dos órgãos
e entidades do Estado, a orientação operacional necessária para que realizem suas
atividades no âmbito do Sistema da Conta Única.
Com essas razões, e caso Vossa Excelência as acolha, sugiro a edição
do Decreto respectivo, nos termos da minuta em anexo, para inicio de operação a partir
de 01 de janeiro de 2017.

Respeitosamente,

VAG
SubChefe da Contr adoria-Geral do Estado
Coorde
or da Força Tarefa

L--;
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DECRETO N2

,DE

DE DEZEMBRO DE 2016

Regulamenta o disposto na Lei Complementar

nº- ]21, de 21 de

dezembro de 2015, que institui o Sistema da Conta Única do

Tesouro Estadual, e dâ outras providências.

•

o GOVERNADOR

DO ESTAOO DE GOlÁS, no uso de suas atribuições constitucionais,

com fundamento no art. 37, inciso IV, da Constituição do Estado de Goiás, e no art. Art. 9!ila
Lei Complementar

nl!

121, de 21 de dezembro de2015,

DECRETA:

Art.ll!..()s recursos originarios do orçamento do Estado, independentemente

das fontes de

recursos., dos seus titulares ou beneficiários,serão incorporados gradualmente ao Sistema da
Conta Única do Te:iOuro Estadua~ a partir de 111de janeiro de 2017, observadas as disposições
dos art. 3.11 e 'J'il da Lei Complementar n>1 121, de 21 de dezembro de 2015, bem como as

Donnas e orientações ex.pedjdas pela Secretaria de Estado da Fazenda.

•

~ I Q Os valores mantidos na Conta Única serão registradas em contas contábeis de
disponibilidades detalhadas de recursos (DDR), segundo as fontes de recursos.

~ 2-" O detalhamento dos recursos nas contas DOR tem por finalidade propiciara
identificaçãoda

titularidade

e disponibilidade

dos recursos, assim como o controle e a

movimentação dos valores pertencentes a cada um dos órgãos e entidades do governo.

~ 3QA contabilidade manterá registro destacado dos recursos mantidos na Conta Única
pertencentes aos municipios, bem como dos recursos próprios dos órgãos e entidades do
Estado., ou a eles transferidos.
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S 42 O

razão contábil das contas DOR substituirá os extratos das contas bancárias em

todos os casos em que seja prevista a apresentação desses extratos para fins de prestação de
contas da utilização de recursos movimentados através do Sistema da Conta Única.

9

52 Os recursos para a realização dos pagamentos a cargo das unidades gestoras, no

âmbito da Conta Única, serão disponibilizados pela SEF AZ aO'avés de provisão de limite para
saque direto contra a Conta Única. nos termos das normas de execução orçamentária e
financeira do Estado.
~ 62 Até que sejam implantados procedimentos. sistemas e normas para a realização de
pagamentos mediante cartão de débito, no âmbito do Sistema da Conta Única, aplicam-se:
l.

Aos fundos rotativos, as disposições dos art. 52, inciso

m. e 611• do Decreto ",11

6.962,29 de julho de 2009;
11.

Aos adiantamentos, as disposições dos arts. 311,

S

11'.,

inciso 11,e

9

311, bem como

oart. 7º, SI!!:,incisos IH, IV e Vdo Decreto nl'.!6.907, de 30 de abril de 2009.

s

']li

Serão mantidos em contas bancárias, fora do Sistema da Conta Única, com base

no disposto no

SI'" do

art.

3º

da Lei Complementar nll 121. de 21 de dezembro de 2015. os

recursos que, em decorrência de disposição de leis federais, devam ser mantidos em contas
bancárias específicas.
~ 8~ntegram contabilmente o sistema da Conta Única os valores das transferências da
União depositadas em contas no Banco do Brasil.
Arl 2!!A partir de

)l'.!

de janeiro de 2017 todos os recursos arrecadados por meio do

Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais (DARE) serão creditados diretamente à
Conta Ünica do Tesouro Estadual.
~ lI! A Secretaria da Fazenda expedirá Domas e orientaÇÕes para que todas as receitas
e recursos de qualquer natureza sejam recebidos exclusivamente

por meio do DARE e dos

Av VereadDr José MonIelrD, n-. 2233. setor Negrlo de Uma CI:P: 74,650-300 - Goiênia - G(liàs
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mecanismos da Conta Única do Tesouro Estadual, quando se tratar de recursos que devam ser
incorporados a essa conta..

S 2ll() disposto

no caput deste artigo se aplica às receitas do Estado e a todo e qualquer

valor que terceiros devamou desejem pagar, depositar ou entregar ao Estado no âmbito da

Conta Única. abrangendo recursos orçamentários e extra-orçamentários.

•

Art. 3!()s saldos exiS1entes em 31.12.2016, em contas bancárias dos órgãos, fundos e
entidades do Poder Executivo do Estado, a serem integrados aos mecanismos da Conta Única.
serão transferidos para aquela conta no dia 2 de janeiro de 2017.

Art.4!!A Secretaria da Fazenda poderá antecipar a entrega de recursos para a execução
dos pagamentos à conta das fontes previstas no orçamento anuaJ, assim como para os restos a
pagar, até o limite da disponibilidade global da Conta Única.

Parágrafo

único. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão deverá adotar as

medidas que forem necessárias no sentido de que se realizem os ajustes orçamentários que
couberem, a fim de que o orçamento executado venha a espelhar as fontes efetivamente
arrecadadas e utilizadas na execução da despesa .

•

Art. 5ºAs disponibitidades
aplicadas

mantidas

à Conta Única do Tesouro Estadual serão

no mercado financeiro pela Secretaria da Fazenda e as receitas decorrentes

constituirão Fonte de Recursos Ordinários do Tesouro do Estado, na fonna do disposto no art.
511 da Lei Complementar nll 12], de 21 de dezembro de 20 I S.

9 l2Nos casos previstos em Lei, a Secretaria da Fazenda reverterá os rendimentos
obtidos nas aplicações financeiras, em benefício das unidades que integram o Sistema da
Conta

Única

do Tesouro

Estadual,

proporcionalmente

ao montante

das respectivas

disponibilidades.

S 2~berá

à Secretaria da Fazenda definir as taxas, os tipos e o calendário de

rendimentos a serem creditados na fonna do disposto neste artigo. definir quais deles se
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aplicam a cada conta DDR, bem como estabelecer os mecanismos operacionais para o cálculo
e crédito da remuneração.

Art. 62-Compete à Secretaria de Es1ado da Fazenda regulamentar O disposto neste
Decreto bem çomo aprovar o Manual da Conta Única do Tesouro Estadual.
Art. ~£ste

partir de

}2

Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a

de janeiro de 2017.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia,
2016,129'

de dezembro de

da República.

•

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR

•

Av Vereador José Monteiro. nO. 2233, Setor Negráo de Uma CEP: 74.650--300 - GoíAnia - GoiáS

Telefone 3M9.2501ifax 326!J.2503

GPFINISTE

_______

=.=-----------
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t
ESTADO DE GOIÁS
Controladoria-Geral do Estado de Goiás
Gabinete
Oficio n°

:1.:;'90 12016-CGE/GAB
Goiània, 09 de dezembro de 2016.

Ao Senhor
OLDAIR MARINHO DA FONSECA
Superintendência do Tesouro Estadual
Av. Vereador José Monteiro

n(l

2233, Setor Negrão de Lima

NESTA

•

Assunto: encaminhamento

de resposta ao Of. Circular nO 23120 16.CGE/GAB

Senhor Superintendente,

Ao cumprimentá~lo

e, tendo em vista a manifestação

da Universidade

Estadual de Goiás, em resposta ao Oficio Circular nO 23/20 I6-CG E/GAB, o qual tratou
da provisão para demandas judiciais, encaminho anexo para que essa Superintendência
do Tesouro Estadual providencie junto ao setor contábil a correta atualização dos
valores .

•

Ao ensejo, reafirmo-lhe a certeza do meu apreço e admiração.

Cordialmente,

UJQ~::?JONIO~
I0Il daSM GóH •
~

Controlallori

di Cri\llIllriIGeal de EJlIdg
P(l'tllillll'OJJA014 -CGE

•• Geral 40 Estado, RUil 82:n- 400 _ Palácio Pei:lro l.udovico Teixeira. 3" amlar. Sr!tor Sul.
CEP: 7.w15.908 - Goi!nia -GoíA5 - Fone: (Oxx62)3201-5354 rps/egt'

t

ESTADO DE GOIÁS
CONTROLADORlA-GERAl
DO ESTADO
GABINETE

12016-eOElOAB.

Ufieio n" "1.. 1.. ••• "

Goiânia, 110 de dezembro de 2016.

Ao Excelentissimo Senhor
JOAQUIM CLÁUDIO FIGUEIREDO MESQUITA
SECRETARlA DE OEST ÁO E PLANEJAMENTO

1

Palácio Pedro Ludovíco Teixeira - 7 andar, Setor Sul
Q

74000.000-GolÂNlA - GOIÁS

•

~

.•.. '"

\."'

.••..

.t:./" --..." .. - '..
Assunto: Re<:omendaçõ~ do Tribunal de Contas do EStadode Goiá~
I'
,/ ,'.,'
Senhor Secretário,

/

/

,

J

,

.

O Decreto de 30'de'junho de 2016,em seu art. 2', instituiu Força Tarefa
.

com

O

objetivo de assegur:r

""

~

õ efetiv9'CiJmpri~nto
,
/"

das recomendações exaradas pelo

Tribunal de Contas do Estado.de GOiás (TCE-Go) em seu Parecer Prévio sobre as Contas
.
... / .
do Governador relativas ao exercíciõ de 2015 .

2.

•
•.,". / A ',,'V/'
I Em complemento. às ações. desenvolvidas pela Força Tarefa, solicitamos
!

,"

•

",

de

V. Ext'. pQr meio da Superintend~ncia de Patrimõnio~informações sobre as providências
que. foram adotadas em relação ao patrimônio imobiliário e ao sistema de registro de
..
,. "' ....•....
/J
patrimônio, para o atendimento da recomendação transcrita a seguir.
L2) Jllventariar rodos os bens m6veis e im6veis da Estado e promover os
ajustes dos valores dccOTmltes da reavalill9ão inadequada,
escrituraçlo

dos ))Tocedimentos de mensuraç!o

regras do Manual de Contabilidade

além de eretuar a

de ativos de acordo com as

Aplicada ao Setor Público

Ressaltamos que as informações prestadas serão objeto do relatório final a
ser elaborado pela Força Tarefa, o qual será remetido ao Exmo. Sr. Governador, ao
Tnbunal

de Contas do Estado de Goiás e à Assembleia

Legislativa Requeremos,

COf\troladorill-GeT;,1 do Estado, Rua82 r{'400 - rd&ao Pedro LudO"ico T~
CEP, 74015-0-

Go!anil-GoiAs-

Fooe: (On6Z,l3201-5362

•• 3" M<W, ~tw Sul
~

portanto, que a resposta a este expediente seja encaminhada a esta ControladoriaaGeral
do Estado impreterivelmente até dia 20 de janeiro de 2017,

Atenciosamente,
/

i/

e Estado.Chefe
,'
E

11

..'

/""
.'

'\,

/

.'

,

, \.

/

'\. \

•

~,._ •...~//

...•.•

"

"

-

.

•

"

./

,i

.'

C(lntrollldllrla~1I1do E5tado. Rua82 ~400- P.UdoPl"dnJ

Lndo\.'il:l)Td"eira. 3"erubr.Sel<lr5ul

CEf: 74lnY!Ol! • Coiani<I- GoiU - Fonoo: {On:tI5~3Zll-536:1

I

~
ESTADO DE GOIÁS
CONTROLADORIA-GERAL
DO ESTADO
GABINETE

Oficio n' 1.- .L '\ 'i 12016-CGElOAB,

Goiânia, l b de dezembro de 2016,

A Excelentfssima Senhora
ANA CARLA ABRÃo COSTA

.....•..•...•.

,

SECRETARIA DA FAZENDA

"

,'

Complexo Fazendário Meia Ponte, Av, Vereador José Monteiro, n' 22JJ - S,Negrão de
o

'

Lima

•

74000.00Q-GOIÂNIA - GOIÁS"

/-

-'")

\

/ /

•••.

,",

i Estado d. Goiás',
/ "Assunto: Recomendações do Tribunal de Contas do
"

\ \

.•.

/

~"...•...••/
.

'\,

SenhoraSecretária,.....

.

.

/

//

//

•. .'

I ,

O Decreto .dé 30 de jlUlQ,ó"de 2016, em seu art. 2°, instituiu Força Tarefa

como objetivode asse~

o ef~

.

~mpr~ento das recomendações
exaradaspelo
'

/"

Tribunal de Contas do Estado d. Goiãs (TCE-Go)
, . em seu Parecer Prévio sobre as Contas
do Governador relativas ao ~xercí~o ô~2015;

,

•

/',"

'..~/

"-'",
/
Em co~plemento ~ ações desenvo(vidBS pela Força Tarefa. solicitamos de

2.

.

.

..

V. EX-. a adoça0 das providências
'
. dispostas neste expediente, relacionadas às atribuições
da Superintendência da Receila Estadual dessa Secretaria, para que se tenha o pleno
atendimentQ, das recomendações transcritas

8 seguir:

6) Escriturar. confonnc as nonnas contábeis vigentes, as contribuiçôcs
/

..

pte\'idencianas a pagar e a rece~,

os empr6stimos e financiamentos

concedidos pelo Estado, o ajwte de ptrd8ll d. divide adva, a provisão para
demandas judiciais

e o déficit aluarial;

...

( )

21) Elaborar demonstrativo que evidencie o monlante dos beneficios fiscais
concedidos em cada exercfciq c as rl:specl:i'llas

ações adotadas pan!.

compensar tais renúncias, em confonnidade com o inciso li, do art. 50, e o
anigo 14, da LRF;
CcmtrolAdorill-Gera1

do Estado, Rua S2 r,. 400 - r,ládo Pedro l...tLdovkoTelxeIll. 3" arldar, 5etDr Sul "CI ~
CEP: 1401i-9tllI-

Co~i.

- GoiIs-

Fone: (0"'162)3:l(JJ-5362

~['i~

3.

Quanto à prr:scriça,o do TCE tratada

DCt

item 6, ressaltamos a necessidade de

que a Superintendência da Receita dessa Secretaria forneça ao Núcloo Central de
Contabilidade da Superintendênciado TesoW'Oinformações sobre evcn~!s ,~das

d(vida ativa para que elas possam ser devidamente contabilizadas.

/

4.

.

da

-,..~ •....•...•••....
~ '

Em relação à recommdação 21, essa Secretaria, por meio do Oficio nO
\

759/16-GSF, de 29 de novembro de 2016, encaminhou a eSla Càntloladoria-Gerai
-

,"

Estado (CGE) o Memorando n' 0256/16 - SRE. de)7.de
;

.

-.

..."

do

outubro de 2016, relatando os
,,',""

".'

~

beneficios fiscais concedidos até aquela data.-'Diante dissp,, sOlicitamos que seja

-"
comunicado a esta CGE se houve a concessão de,outros be~eficios.após a elaboração
.

/

.

desse expediente e seu detalhamento, se for o caso. , '\,
..• .•.
5.

serão objetd"go rel~tónõ'final a ser elaborado pela

As infonnaç&s prC~

Força Tarefa, o qual será ~tido ao ExmO.~:-Govemador, ao TCE e â Assembleia
Legislativa. Requeremo~.~anto,

q~ a"resp~

impreterivelmente até dia 20 .dei.t~-de
'\.

..

.
,

.••••••

/

\

;'

/

201(/)

'\'./"

Atenciosamente,

a este expediente seja encaminhada

~-_.

,

I'

"

'

,
OSAIÚNIOR
"

.-

Cantroladol"Ílil-Gera1

do Estado, ao.82~
400_ 'P'aI:ki:lJ~Llld.ovicolelx21ra,3.andar,SetorSuI
CEP: 74Ol5-903- e;.,am. - Coih - Fone: (QuI52)~20M362

:.

f

~~~
~;~

ESTADO DE GOlAs
CONTROLADORIA-GERAL 00 ESTADO
GABINETE

Oficio n'

'l.-."1.""

A Excelentíssima

Goiânia,

/2016-CGElGAB.

~_c.g,/ ,

J I" de dezembro

de 20 16.

Senhora

ANA CARLA ABRÁO COSTA
SECRETARIA

DA FAZENDA

J

Complexo Fazendário MeiaPontel

Av. Vereador José Monteiro.

nO

2233 - S.Negrão de

Lima
74000.lIOO-GoIÂNIA

•

- GOIÁS

Assunto: Recomendações

,

do Tribunal de Contas do Estado de Gl>iás' ",
I" ,- '.,

Senhora Secretária,

o Decreto

'.

de 30 de junho de 20161 em seu art. 2°. instituiu Força Tarefa

com o objetivo de assegurar o efetivo cumprimento das recomen~ões

.

.

exaradas pelo

Tribunal de Contas do Eitado de Goiás (TCE-Go) em seu Parecer Prévio sobre as Contas

do Governador relativas ao exercido de 201 S.
.•••. .•..

2.

Em complemento às

/

a~ desenvolvidas

pel. Força Tarefa, solicitamos de

V. Ex~. a adoção das providências dispostas neste expediente, relacionadas às atribuiçôes
da Superintendência do Tesouro Estadual dessa Secretaria, para que se tenha o pleno
atendimento das recomendações

jt

,;,élbiJ'
~~

l'1

~

~

" ..

~.

,?V 'à.

transcritas

8 seguir:

1) Que se abslenha de efelU", "",ales

que m.gm",m

•

oonta

i'(i>J[;,</',

centraliudm~ a porti, do julgamento du p"""n!cs conta, pela A••• mbl.ia

~o?

Legislativa
do Estado de Goiás.

. ~~~

A comprovação do atendimento a essa recomendação

pode ser efetuada por

~~.l~meio da comparação entre o saldo da conta centralizadora em 31 de dezembro de 2016 e
em 30 de junho de 2016, demonstrando que houve redução do saldo. Solicitamos,
portanto, o encaminhamento a esta Controladoría-Geral do Estado (CGE) de documento
que evidencie o saldo remanescent~ da conta centraHzadora em relaçao ao saldo anterior.

COlltroiadoria.Geríll

do Estado, R\III82 ti" em -1'J'1ácioPednl Ludovi(XlTeirtil'e. 3" andar, Setor
CEP: 7~Cl15-'i11! _ Gol4niiI -GW!

- Fone: (Oloa621 J2Ol...'i362

I

7) Elaborar relatório de gestão a ser encaminhado juntamente com as Contas
do Governador, abrangen.do todas as empresa!> em que o Estado figure como
sócio majoritârio ou não. informando os recursos dl:Spendidos e reçebidos
pelo Estado por meio das mencionadas sociedades,. os seus respectivos
balanços 8Jluais e o desempenho das cnlidades nos ~feridos excrcicios;

Quanto a essa prescrição do TCE, requeremos de V. Ex~, por meio do

4.

Núcleo Central de Contabilidade, que disponibílire a esta CGE o

relll1ório em questão

para que ele seja remetido ao TCE e As:sembleia Legislativa juntamente com o Rela~ório
de Prestação de Contas do Governador. consolidado por este 6rg1o de coiürole.

/'.

8) Conciliar os valores de precatórios registrados na CAlntabilidade com os
valores publicados pelo Tribu~1de Justiça;

5.

.

No que se refere a esse item, alertamosa essa p~

que, ao receber

infonnaçõe3 do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás sobre valores de precatórios para

,.

registro

na contabil idade, procedà à verificação. no sítjo daquela

compatibilidadedosmon~t~.

Casa quant() ã.

'.....

10) A~uar,

imediatamente, I!Içontabilidllde estadual ao Plano de Contas

Aplicado ao Sf~or Público, às Dt'moll$U1lçlies Conlábcis Aplicadas ao Setor
Público, bem como. à;S demais ex.igências do Manual de Conlabilidade
ApUcada ao Setor Público, principalmcate quanto à elabolaçio

,

de notas

explicativas;
I!) Concluir

8

implanUÇAo do Sistema de Contabilidade Geral do Estado e

sua integração com os demais sistemas e<rpOT1ltivos do Estado;

Solicifamos, em relação às duas recomendações anteriores, que o Núcleo

6.

Central de Contabilidade

eIabore Nota Técnica acerca da implementação

das ações

pertinentes.

7.

Na oportunidade, também reiteramos

O

alerta para a necessidade de

atendimento à ordem de preferência mencionada na recornendaçlo reproduzida a seguir:
9) Cumprir a ordem de prefetincia para
judiciais estabel!Cid4 pelo anigo

]0

I)

da LC

uso de recursos de depósitos
nO

lS1/201S, alertando que

somente após a quitaçiO de todos os precatÓf'ios é que esses recursos podem

Controladoria-Geml

-----------------_.

do Estado, R\liI52 n" fOO- p,\kio FWm LmJ<MooT"",t'ira,. )" andar. SdOf Sul
CEP:74Ol.;..9OI_Coihúil_ Goi!s - F(Jlle: (l'lu62)32ll1.5362

---

-----~._

.._---

S.

Informamos, ainda, relativamente à recomendação abaixo, que esta CGE

solicitou que a Superintendência da Receíta dessa Secretaria forneça ao Núcleo Central de
Contabilidade da Superintendência do Tesouro informações wbre eventuais perdas da
dívida ativa para que das possam ser devidamente contabilizadas.
6) Escriturar, conforme as nonnas contábeis vigentes, ag, cOfltribuiçôes

•

previdenciárias a pagar e a receber,

"5

empréstimos

e financiamentos

concedidos pelo Esado. o ajuste de ptrdas da dlvida ativa., e provisão para
oemandas judiciais e o déficil alumal;

9.

Por fim: ressaltamosque as informações prestadas serão objelo do relatório
.'"

"

,.

final a ser elaborado pela Força Tarefa, o qual será remetido ao Exma. Sr. Governador, ao
ICE e ã. Assembleia Legislativa Requeremo~ portanto. que a resposta

8

este expediente,

incluindo os documentos solicitados, seja-encaminhada a esta COE impreterivelmente até

.

.'

di.20 dejaneira de 2011.

Atenciosamente;

•
ControladoriB-Genl1

do Esbdo. R1a!21'1. 400- F~o
Pedm Llldovico Tl!il:leira,.3" iIS1daT.5etllr 5111
C~ 74015-908 - GClllnia - L.oJto;-l'cmc: {Olafi21 J2C1.5J62

..

-

._-

--

---

-

SEGPLAN
SECRETARIA DE ESTADO DE
GESTÀO E PLANEJAMENTO

Oficio N" 34'1 ~ /2016 - GAB

Goiânia, 13 de dezembro de 2016.

Recebemos

•

~.

Ao Exmo. Sr. Conselheiro
CELMARRECH

E~ I (J.., I (/'

Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Goiâs
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO

Horas

Rua Ubirajara Berocan Leite, n" 640.

Setor Jaó. GOlÂNINGO

qj'7. 'í '1

- 746u~7,-,4,-,-0,-,1",5
__ ~__

Assunto: Recomendação 12 do Parecer Prévio das Contas Anuais do
Governador - Exercício de 2015

Senhor Conselheiro,

e--

A par de cumprimentá-lo e em atenção à Recomendação nO 12 do
Parecer Prévio das Contas Anuais do Governador ~ Exercido de 2015, que dispõe: '"12)
Inventariar todos os bens móveis e imóveis do Estado e promover os ajustes dos valores
decorrentes da reavaliação inadequada, além de efetuar a escrituração dos procedimentos
de mensuraçào de ativos de acordo com as regras do Manual de Contabilidade Aplicada
ao Setor Público", temos a infonnar:
I
- Atualmente o Estado dispõe de um Sistema de
Patrimônio apenas para os bens móveis, o qual não possibilita uma eficiente gestão do
patrimônio;
2 - Está em desenvolvimento wn Sistema de Patrimônio dividido
em dois módulos, Patrimônio Móvel e Patrimônio Imó,,'el;
3 - No presente exercício o módulo Patrimônio Móvel foi
priorizado permitindo que os dados do inventário dos órgãos, terminado o prazo definido
pelo Decreto n° 8.728 de 16 de agosto de 2016. sejam migrados para o novo sistema e 05
dados contábeis informados para a Gerência de Contabilidade da SEF AZ;
4 - A integração do módulo Patrimônio Móvel com o Sistema de
Contabilidade gerenciado pela SEFAZ será realizada no exercício de 2017.

Gabinele do SecrCláno
Palácio Pedro Ludovico Tci:-:cira- Rua 82. n' 400 - 7" and~ _ Setor Sul. Fone' (62) 32015nCl
7:1U15.90&. G01,'\NIA.GO

j

SEGPLAN
SECRETARIA DE ESTADO DE
GESTÃO E PLANEJAMENTO

~OIÁS
ESTADO

INOVADOR

5 - Está previsto, também para 2017, as adequações no módulo
Bens Móveis para realização de depreciação, amortização ou exaustão; reavaliaçào e
dedução ao valor recuperável (exceto dos bens do patrimônio cultural e de
infraestrutura).

6 - Quanto ao Patrimônio Imóvel o módulo do sistema
infonnatizado está em fase de início de levantamento de requisitos para o
desenvolvimento do mesmo;
7 - O reconhecimento. mensuraçào e evidenciação dos Bens
Imóveis bem como a respectiva depreciação, amortização ou exaustão,
reavaliação e redução ao valor recuperável, face à sua complexidade, obedecerá
os prazos definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.

•

Atenciosamente,

QUI
'SQ TA
de G stlo e P anejamento
\

\

~

Gabíf1~te do ')ecrelãrio
Pahicio Pedro Ludo\'ico Teixeira- Rua 82. 1\"400-7' llI1dar. Selor Sul. Fone: (62) 32015780
74015-9Q8 - GOIÀ1\'IA-GO

•

\

.'

'~J.

..•..

SEGPLAN
SECRETARIA DE ESTADO DE
GESTÃO E PLANEJAMENTO

~OIÁS
ESTADO

INOVADOR

Oficio N° 3q W.3/2016 - GAB
Goiânia, 20 de dezembro de 2016.

•

Ao Exmo. Sr.
ADAUTO BARBOSA JÚNIOR
Secretário de Estado-Chefe da Controladoria-Ger.l do Estado
Rua 82 n° 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar. Setor Sul.
GOIÂNIAlGO - 74.0 I 5-908
..

Assunto: Oficio 2.299/2016-CGE/GAB

Senhor Secretário-Chefe,
A par de cumprimentá-lo e em .tenção ao Oficio 2.299/2016CGElGAB
relação

que solicita infonnações sobre as providências que foram adotadas em

à Recomendação n° 12 do Parecer Prévio das Contas Anuais do Governador que dispõe: "12) Inventariar todos os bens móveis e imóveis do

Exercício de 20l5,

•

Estado e promover os ajustes dos valores decorrentes da reavaliação inadequada, além
de efetuar a escrituração dos procedimentos de mensuraçào de ativos de acordo com as

regras do Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público", temos a informar:
1
- Atualmente o Estado dispõe de um Sistema de
Patrimônio apenas para os bens móveis, o qual não possibilita urna eficiente gestão do
patrimônio;

2 - Está em desenvolvimento um Sistema de Patrimônio dividido
em dois módulos, Patrimônio

Móvel e Patrimônio

Imóvel;

3 - No presente exercício o módulo Patrimônio Móvel foi
priorizado permitindo que os dados do inventário dos órgãos, terminado o prazo definido
pelo Decreto nO 8.728 de 16 de agosto de 2016, sejam migrados para o novo sistema e os
dados contábeis informados para a Gerência de Contabilidade da SEF AZ;

Contabilidade

4 - A integração do módulo Patrimônio Móvel com o Sistema de
gerenciado pela SEF AZ será realizada no exercicio de 2017.

G~biTlete cio Sceml!.río
Palki(l Pedro lud(IVi<XITeixcila- Roa 32, n" 400 - 7" andar - Setor Sul, Fone: (62) 320157BCI
74015-908 - GOlÀN1A-GO
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SEGPLAN
SECRETARIA DE ESTADO DE
GESTÃO E PLANEJAMENTO
[STAl)O

INOVADOR

5 - Estâ previsto, também para 2017, as adequações no módulo
Bens Móveis para realização de depreciação, amortização ou exaustão; reavaliação e
dedução ao valor recuperável (exceto dos bens do patrimônio cultural e de

infraestrutura).

informatizado

6 - Quanto ao Patrimônio Imóvel o módulo do sistema
está em fase de início de levantamento de requisitos para o

desenvolvimento do mesmo;
7 - O reconhecimento, mensuração e evidenciação dos Bens
Imóveis bem como a respectiva depreciação~ amortização ou exaustão,
reavaliação e redução ao valor recuperável, face à sua complexidade, obedecerá
os prazos definidos pela Secretaria do Tesouro Nacional.

Atenciosamente,

GabinetedoS~lárill
Pahkio Peclro Ludo •••ico "Teixeira- RUI 82. o~400 - r andar - Setor Sul. Fone:: (62)32015780
74015-908 - G01ÃNIA-GO

www.gabinetscivil.g::>.gov.br/pagi naJeis.~p?id:

2211212016

21411

ti

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Casa Civil
LEI N' 19.550, DE 15 DE DEZEMBRO DE 2016
Institui o serviço de contabilidade pública nos órgãos e nas
entidades do Poder Executivo e altera a Lei nO 17.257, de 25
de janeiro de 2011.

A ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos termos do art. 10 da Constituição

Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

•

Art. 1° Os órgãos da administração direta e as entidades autárquicas e fundacionais do Poder
Executivo devem manter serviço de contabilidade pública objetivando registrar os respectivos
ordem cronológica e sistematizada,

atos e fatos, em

de forma a permitir:

I - o acompanhamento da execução orçamentária;
II - o conhecimento da composição patrimonial;
1II - a determinação dos custos dos serviços;
IV - o levantamento dos balanços;
V - a análise e a interpretação dos resultados econômicos e financeiros.
Parágrafo

único. O serviço

de contabilidade

nos órgãos e nas entidades

autárquicas

e

fundacionais do Poder Executivo será exercido por servidor público efetivo com formação superior e registro no
respectivo conselho profissional.
Art. ZOA Lei nO17.257, de 25 de janeiro de 2011, fica assim alterada:

1- na alínea "s" do inciso 1do Anexo I:

e

a) fica criado o Núcleo Central de Contabilidade, constituindo o item 9.7, com o respectivo cargo
em

comissão

de

consequentemente,

Chefe

de

Núcleo,

COI-1,

integrante

a Gerência de Contabilidade-Geral,

da

estrutura

complementar,

constante da estrutura complementar,

extinguindo-se,
com o respectivo

cargo em comissão de Gerente Especial, CDI-3;
b) ficam criadas as Gerências de Acompanhamento

e Execução Contábil e de Informações e

Normatização Contábeis, com os respectivos cargos em comissão de Gerente Especial, COI-3, constituindo os
itens 9.7.1 e 9.7.2, respectivamente.
Art. 3° As despesas decorrentes desta Lei serão suportadas pelo orçamento setorial dos órgãos
e das entidades do Poder Executivo estadual.
Art. 4° O serviço
autárquicas

e fundacionais

do

de contabilidade

Poder

Executivo

dos órgãos da administração

deverá

observar

as

normas

direta e das entidades

e procedimentos

técnicos

estabelecidos pelo Núcleo Central de Contabilidade da Secretaria de Estado da Fazenda.
Art. 5° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
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PALÁCIO DO GOVERNO

DO ESTADO

DE GOlAS,

em Goiânia, 15 de dezembro de 2016,

128° da República.

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR
Ana Carla Abrão Costa

(0.0. de 15-12-2016 - Suplemento)
ANEXO ÚNICO

(Lei

•

nO

"Anexo I
17.257, de 25 de janeiro de 2011.)

ORGÃO OU ENTIDADE/ESTRUTURA
BÁSICA E COMPLEMENTAR

si SECRETARIA

CARGOS EM COMISSÃO
CLASSIFICAÇÃO

DENOMINAÇAO
CARGO

DO

QTO.

SIMBOLO

DA FAZENDA

...........
9. Superintendência do Tesouro Estadual

•

Básica

Superintendente

9.1 Gerência de Contas Públicas

Complementar

Gerente Especial

01

CDI-3

9.2 Gerência de Administração

Complementar

Gerente Especial

01

CDI-3

9.3 Gerência da Dívida Pública e Receita
Extratributária

Complementar

Gerente Especial

01

CDI-3

9.4 Gerência do Fundo Protege

Complementar

Gerente Especial

01

CDI-3

Complementar

Gerente Especial

01

CDI-3

9.7 Núcleo Central de Contabilidade

Complementar

Chefe de Núcleo

01

CDI-1

9.7.1 Gerência de Acompanhamento e ExecuçOO
Contábil

Complementar

Gerente Especial

01

CDI-3

9.7.2 Gerência de Informações e Nonnatização
Contábeis

Complementar

Gerente Especial

01

CDI-3

Financeira

9.5 Revogado .
9.6 Gerência de Planejamento
Financeiros

e Projetos

...........

Este texto não substitui o publicado no Suplemento do 0.0. de 15-12.2016 ..
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DECRETO NUMERADO N° 8.849

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Casa Civil
DECRETO N° 8.849, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016
Dispõe sobre a baixa dos saldos das contas que compõem a
Conta Centralizadora do Tesouro Estadual e dá outras
providências.

o

GOVERNADOR

DO ESTADO DE GOlAS, no uso de suas atribuições constitucionais,

nos

termos dos arts. 9° e 10 da Lei Complementar estadual nO121, de 21 de dezembro de 2015, e tendo em vista o que

•

consta do Processo n° 201600004068585,

DECRETA:

Art. 1° Os saldos das contas que compõem a Conta Centralizadora do Tesouro Estadual, na
fonna do Decreto estadual nO6.542, de 4 de setembro de 2006, deverão ser baixados junto ao agente financeiro
respectivo até o último dia do exercício de 2016.
S 1° O disposto
recursos

para aplicação

no caput deste artigo não se aplica às contas bancárias destinatárias

em ações e serviços

públicos de saúde, educação,

ciência e tecnologia

de

e contas

centralizadas das autarquias e fundações.
S ZO A baixa dos saldos remanescentes
realizada à medida que as disponibilidades

nas contas de que trata oSlo

financeiras do Tesouro se apresentarem suficientes

deste artigo será

à cobertura dos

saldos centralizados, respeitado o prazo máximo de 48 (quarenta e oito) meses.

e

S 3° O saldo financeiro remanescente

da Conta Centralizadora será transferido para a Conta

Única a título de recursos ordinários do Tesouro.
Art. 2° Serão transferidos aos órgãos afelos aos recursos objeto da providência de que trata o
caput do art. 1° desle Decreto, na condição de jurisdicionante,

os restos a pagar e aqueles que víerem a ser

inscritos até 31 de dezembro de 2016.
S 1° Os restos a pagar dos órgãos correspectivos

serão suportados por recursos ordinários do

Tesouro Estadual até o montante do valor então constante das contas bancárias centralizadas.
S 2° Os ajustes contábeis serão efetuados pelo órgão central de contabilidade do Estado de
Goiás, nos termos do Anexo Único deste Decreto, preservando-se a correlata execução orçamentária.
Art. 3° Fica vedada, a partir de 29 de dezembro de 2016, a emissão de qualquer ordem de
pagamento em débito das conlas cujos recursos devam ser baixados neste exercício.
Parágrafo único. As contas mencionadas no caput deste artigo não poderão, a partir de 1° de
janeiro de 2017, receber depôsitos de qualquer natureza, cabendo à Secrelaria de Estado da Fazenda promover o
seu encerramento junto ao respectivo agente financeiro.
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DECRETO NUMERADO N° 8.849

2211212016

Art. 4° Para o integral cumprimento do disposto neste Decreto, deverá a Secretaria ge~ês{àdo\
da Fazenda adotar junto ao agente financeiro todas as providências que se mostrarem necessárias.
Art. 5° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
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PALÁCIO DO GOVERNO

DO ESTADO

DE GOIÃS,

em Goiânia, 16 de dezembro de 2016,

1280 da República.

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR

(D.O. de 16-12-2016 - Suplemento)
ANEXO ÚNICO

•

I

DESCRiÇÃO

I Contas

I
I
I
I

contábeis

Saldo anterior
Lançamento (a)

FUNDOS ESPECIAIS
(jurisdicionados)

II

II Disponibilidade

II
II

Lançamento (b)

II

Saldo final

II

financeira

1.000,00
-1.000,00

0,00

II Restos

II
II
II
II

a pagar

1.000,00
-1.000,00

0,00

III

SECRETARIAS DE ESTADO
(jurisdicionantes)
Disponibilidade

II
II
II
II

financeira

11Restos

a pagar

II
+1.000,00
-1.000,00
0,00

Observação

1 - valores exemplificativos.

Observação

2 - A "disponibilidade financeira~ refere-se aos valores atualmente contabilizados

I

I

II
II
II

+1.000,00

I

I

1,000,00

I

na conta contábil

consolidada "1.1.1 - Caixa e equivalentes de caixa", do PCASP da respectiva Unidade Gestora.
Observação

3 - A expressão "Restos a pagar" refere-se aos valores atualmente contabilizados

na conta contábil

consolidada "2.1 - Passivo circulante~, do PCASP da respectiva Unidade Gestora.
Observação

4 - Os valores da "disponibilidade financeira" a serem baixados referem-se aos saldos constantes no

dia 31/1212016 nas contas componentes da Conta Centralizadora Estadual.

•

OPERAÇOES CONTÁBEIS A SEREM EFETUAIOAS
1 - Atendimento
a)

ao disposto

no alt

r do

Decreto:

Nos órgãos jurisdicionados

D: 2.1 - Passivo circulante
C: 1.1.1 - Caixa e equivalentes de Caixa
a)

Nos órgãos jurisdicionantes

D: 1.1.1 - Caixa e equivalentes de Caixa
C; 2.1 - Passivo circulante
b)

Nos órgãos jurisdicionantes

D: 2.3.7.1.1.03.00.00.00

- Ajustes de exercícios anteriores

C: 1.1.1 - Caixa e equivalentes de caixa
2 - Atendimento

ao disposto

no g 1° do alt 1° do Decreto

http://www.gabinetecivil.go.g:N.bflpagina_decretos.php?id=16283
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DECRETO NUMERADO N° 8.849

a)

No Tesouro Estadual

D: 2.3.7.1.1.03.00.00.00

- Ajustes de exercícios anteriores

C: 1.1.1.1.1.50.99.03.00

- Outras aplicações {conta corrente 235-5 da CEF)

DESCRIÇÃO
Contas Contábeis
Saldo anterior
Lançamento (a)
Saldo final

•

II
II
II
II
II

TESOURO ESTADUAL
Disponibilidade

1.000,00
-2.000,00
-1.000,00

Este texto não substitui

na_decretos.~?id=

16283

I
II
II
II

Outros credores de exercícios anteriores

1.000,00

1,000,00

o publicado no Suplemento do 0.0. de 16-12-2016 .

a

•
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DECRETO NUMERADO W 8.850

<j!o[tar

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Casa Civil
DECRETO N° 8.850, OE 16 DE DEZEMBRO DE 2016
Modifica o Decreto nO 8.728, de 16 de agosto de 2016, que
dispõe sobre o inventário e a respectiva avaliação dos bens
móveis e imóveis integrantes do Poder Executivo.

o GOVERNADOR

DO ESTADO DE GOlAS, no uso de suas atribuições constitucionais

e legais

e tendo em vista o que consta do Processo nO201600013004201,

•

DECRETA:

Art. 1° O Decreto n° 8.728, de 16 de agosto de 2016, que disciplina a realização de inventário
dos bens móveis e imóveis integrantes do patrimônio público e a respectiva avaliação, no âmbito da Administração
direta e indireta do Poder Executivo, passa a vigorar com as alterações abaixo especificadas:
~Art. 3°

.

~ 1°

.

~ 4° Para a conclusão do inventário, são fixados os seguintes termos finais:
I - bens tangíveis móveis, até 31 de dezembro de 2016;

11- bens tangíveis imóveis, até 31 de dezembro de 2018;
III - bens de infraestrutura, até 31 de dezembro de 2021." (NR)

•

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação .

PALÁCIO DO GOVERNO

DO ESTADO

DE GOIÁS,

em Goiânia, 16 de dezembro de 2016,

128° da República.

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR

(D.O. de 16-12-2016 - Suplemento)
Este texto não substitui o publicado no Suplemento do 0.0. de 16-12-2016.
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
CHEFIA DE GABINETE

Oficio n'

/2017- CGAB

O.H

Goiânia,

.e4 de janeiro de 2017.

Exmo. Sr.
ADAUTO BARBOSA JÚNIOR
Secretário de Estado-Chefe do Gabinete da Controladoria-Geral do Estado
Rua 82, n' 400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3' Andar - Setor Sul
74.015-908 - Goiánia-GO

•

/'

/

,.-

Assunto: Resposta ao Oficio nO2.298/2016-CGE/GAB
I
I.

Senhor Secretário,

/'

Reporto-me, ao Oficio nO2.298/2016-CGE/GAB, de' 16.12.2016, no qual

/

/

,/

",

Vossa Excelência solicita a adoçáo de providências no sentido de assegurar o efetivo

"

cumprimento das recom.,,(.;400s
(

"

exaiâdas ~eí~ Tribunai de Contas do' Eslado de

/.,.,

Goiás (TCE-Go) em seu.Parece';.Prévio sobre as Contas do Governador relativas ao
exerclcio de 2015..
f"

•

'.

'"

~...

,/,'

~

/

'\........

)

.. '
-/

'AO fazê-Io, encaminho-Ihe o'Memorando nO000512017 - SRE, de 16.01.
/ ,r
/'.
",,-v/
2017, da Superintendência da,Receita, desla Pasta, contendo infonmaçôes acerca do
assunto.

/"\""

(v'/

\\

.j

1/

\~encio_sa'!Je~/
,

/\
..•.

,

! ;
.

//'

Ali

. lODEOLlV~
hefe de Gabinete
Dele9ação - Portaria n' 018/2017 - GSF

ChefIa de Gabinete
Vereador José Monteiro, ",°2233, Setor Nova Vila, CEP; 74 653.900
Telemne

(62) J2S9-25Q7

- GoGllnia _ Goib;

!

,--

•

f

,

•

f

/

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTEND~NCIA DA RECEITA

Memorando nO0005/17 -SRE.
Goiãnia, 16 d~ janeiro de 2017.
'

,

•

Da

• SUPERINTENDÊNCIA DA RECEITA (SRE)

Para

• GABINETE DO SECRETÁRIO DE ESTADO DA FAZENDA (GSF)

.

Assunto • Resposta ao Memorando nO208/2016-SUPEX

Senhor Secretário,

.,
",
\

.

,/

/
/"

"

Em atenção ao méIi1orando acima referenciado, que encaminha cópia
do Oficio nO2.298!2016-CGÊÍGAB, procedent{do/Gabinete
do Estado,

/

/

~,,_./

:......

em que' são solic~adas' informações
o{

\.

./

"

/'

da Controladoria-Geral

desta

Secretaria

...

face

ãs

recomendações expedidas pelo ..Tribunal de Contas do Estado (TCE) no Parecer
..••.. /
/
~
Prévio sobre as.Contas Anuais do Governador - Exercício de 2015. esclarecemos
que

•

1/.....-..).""'~~/

i (:

est(

/ -'

,

,

s';;pe~dência

.•..

.

da Receita, por intermédio

de sua

Gerência de Recuperação dé Créditos, já informa anualmente ao Núcleo Central de
\ \

/

/,'

/

Contabilídade da Superinte~dência do Tesouro a provisão de perdas da divida ativa,
I.
. d
R$
•
\,,,
./ ". .
015
sendo qlle"pa-ra- o''''exerCICIO de 2
o montante OI estima o em

.----

, ;
10.466.863.645,21
"( '\
\ 2posteriormente a expedição do Memorando nO0256!16-SRE não
~;

.

"

foi regulamentada

"<'-::. / /

a concessão de outros beneficios fiscais.

/

Atenciosamente,

Super1ntentHncl.llda Recd.

-

NlUlII: Ift@sefaz.go'iov.br

Av. Vemador José Mont1tlm, 2233, ~rQCO A, pllIo 2 -CompllUlo FazelllUlrto Me!, Ponte - SetorNov.
foMlfu: (62) 3259-2140

Vil"

001'111', GO CEP 146$3-900

16101I2017

Treinamento para Carta Única atrai servidores - Secretaria de Estado da Fazenda

GOlAS
GOVERNO DE

SEFAZ
SECRETARIA DE ESTADO
DA fAZENDA

NOTÍCIAS
Treinamento para Conta Única atrai servidores

•
03 de janeiro de 20 17
Cerca de 150 servidores dos diversos órgãos do Estado, e representantes de outros Poderes, participaram do primeiro
treinamento da operacionalização da Conta Única do Tesouro Estadual. A primeira capacitação foi voltada aos servidores que
trabalham diretamente em atividades relacionadas à solicitação de pagamento no Siofnet (Sistema de Programação
Orçamentária e Financeira), além dos gerentes financeiros e contadores. O evento foi realizado no auditório da Secretaria da
Fazenda, no Setor Nova Vila.

,_

A explanação feita pelo gerente de Planejamento e Projetos Financeiros da Sefaz, Mário Mendes Júnior, abordou
principalmente os procedimentos que devem ser tomados de imediato para o pagamento da segunda etapa da folha de
dezembro/16, tendo em vista que os procedimentos operacionais tiveram algumas alterações decorrentes da implantação da
Conta Única. "A participação foi acima do esperado, inclusive, dos outros poderes. O que demonstra o comprometimento e
envolvimento com essa mudança" afinnou o g.erente. O próximo treinamento está previsto de 16 a 20 de janeiro, quando
abrangem a totalidade dos operadores da Conta Unica.
A Conta Única do Tesouro Estadual está em operação desde o dia 2 de janeiro. Os recursos dos órgãos depositados nas várias
contas bancárias existentes ate 31 de dezembro foram todos transferidos para a Conta Única, com bloqueio para novos depósitos
na fonna antiga. Embora transferidos a um sistema único, os recursos continuarão disponívcls aos órgãos, detalhados em contas
de disponibilidades por destinação de recursos (DOR),também chamadas de escriturais dentro da Conta Única.
A mudança atinge cerca de 70 unidades orçamentárias do Executivo. Estão excluídos da Conta Única os demaiS poderes, o
regime de Previdência, operações de crédito, convênios, lpasgo, e contas dos fundos especificados por lei federal.
Para sanar dúvidas, foi montada na Sefaz uma Central de Atendimento, disponível aos servidores de segunda a sexta-feira, das
8h às 18h. A Central pode ser acionada pelo 3269 2700. As dúvidas também poderão ser enviadas por e-mail: tcsouroatendimento@scfaz.go.gov.br
Comunicação Setorial - Sefaz
hup:!lap Iicacao.scfaz.go.gov

httpJlal"icacao.sefaz.go,gcl'II.lrlindex.lÍ1p1postlimprim
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ESTADO DE GOIÁS

SECRETARIA DA FAZENDA
CHEFIA CE GABINETE

ri2fi /2017-CGAB

Oficio n'

Goiãnia,

3.L

de janeiro de 2017.

Exmo. Sr.
ADAUTO BARBOSA JÚNIOR
Secretãrio de Eslado-Chefe da Controladoria-Geral do Eslado
Palácio Pedro Ludovico Teixeira, Rua 82, n' 400,3'
CEP 74055-140

andar, Setor Central

Goiânia-GO

Assunto: Resposta ao Oficio n' 2.297/2016-CGE/GAB

Senhor Secretário,

..•.....

" ,

.

.'

/
Reporto-me.'~o

Oficio n'/2.29712016-CGElGAB,

de 16.12.17, no qual

Vossa Excelência solici' inf~rmaçõe(e p~ovidênciasda Superintendência do Tesouro
"

/

\.

/

Estadual desta Pasta, sobr~ as .recomendações êxaradas pelo Tribunal de Contas do

Estado em se:u.parecer prévia sobre as confas do Governador do Estado de Goias,
"

relativas ao éxercício de 20.15.

j /'

"'"J

./ "',

.

/,

"'., ....V'"

','.. /

".

",,/

'"t'"

Ao fazê-lo, encamlnho-Ihe o Memorando n' 0017/2017-STE, de 24.01.17,
'\.'

.•

da Superintendência'do Tesouro Estadual desta Pasta, o qual encaminha os

,

.

...Memorand.o n' 0022/2017-GFIN/STE,

-

',,-

.•.•.

Memorando 'n'

,

.,-

00112017-NCCISTE,

da Gerência de Administração

Financeira e o

do Nilcleo Central de Contabilidade,

contendo

informações e as medidas que estão sendo adotadas para o cumprimento das aludidas
recomendá"ções.
~

'~

/

.

!Atenciosamente,

,

..••.//

CIO DE OLIVEIRA ~
te de Gabinete
~
Delegação. Portaria nO D18/2017-GSF

CHEFIA DE GABINETE

Av Vereador José Monteiro, n~ 2233. Bloco A, Setor Nova Vila, CEP: 74.653.900
Telefone (62) 3269.2501

- Goilmia - Goias

.-

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDeNCIA DO TESOURO ESTADUAL
Memorando n' 0017 12017 - STE
Goiânia, 24 de janeiro de 2017.

•

Da: Superintendência do Tesouro Esladual- STE
Para: Gerência da Secretaria-Geral
,,/

Assunto: Resposta ao Oficio 229712016.CGEIGAB

,
Prezado Gerente,

'

\

/,
Ao cumprimenta-lo, e em atenção ao Memorando n' 20912016-

/

/

/

'

SUPEX, encaminhamos.ós Memorandos n' 002212017-GFINISTE, da Gerência de
./

Administração

,/

/

':o.

-

Financeka e o n' ,00112017-NCC/STE, do Núcleo Central de
/!,

"0

Contabilidade, em ateridimenJo aos
, quesitos. solicijados no Oficio em epigrafe.

. .,.
'

•

/./'

~

,

.,

"-

I

,",

,

'

"

,,

\,

",

'- '-./,

. ""

Atencio~ámente, "
,. ., '....
/

I.

.

"'"

'-

~

J

.•.

/

.

/

'

1/

<.

Oldair Marinho da o"
ca
Superintendente do Tesouro :stadual

..i ,,.'

Superintendência do Tesouro Estadual - STE
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
Av. Vereador Josê Monleiro. n", 2233, Setor Nova Vila. CEP: 74.653-900,
Bloco "A" - Telefone 3269-2402 - Resp.: DSP

Goiãnia - Goiãs

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTEND~NCIA DO TESOURO ESTADUAL
GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
Memorando n' 0022/2017

- GFIN/STE
Goiânia, 16 de janeiro de 2017.

Da: Gerência de Administração
Financeira da Superintendência
Estadual - GFINISTE
Para: Superintendência
do Tesouro Estadual -STE
Assunto:

,

Resposta

do Tesouro

-o.

ao Oficio 2.29712016-CGElGAB

,'
Prezado Superintendente,
/

~/'"'...

Ao cumprimentá-lo,
/

/

.

..

.~

e em atenção ao item 2 do Oficio 2.297/2016.

'

I

CGE/GAB, ínfomnamos que o saldo da conta centralizada do Tesouro Estadual em
.,f'

,,/

./'

........

31/12/2016 apreséntou.um

uma'redução no valor do saldo de R$435.496.148.80
/ '
.
(quatrocentos e trinta e cincO milhões, quatrocentos e noventa e seis mil cento e

quarenta.e'õito
,//

reais e oi~nta;centavos):

-

.•.

,/.

em relação ao saldo registrado em 30 de

junho ..de 2016, conforme dfferença apurada nos saldos da conta 4204.000235-5
.

,

.

J''''

_.
';,

'

em 31/12/2016 e 30/06/2016 (extratos anexos).
,
i !
. '\
\

Com relaçãO ao item 7, infonnamos que os valores depositados
I

','

,

nas

~Contas\de ....dep6sitos "judiciais estão sendo reservados, unicamente, para o
"-

,

pagamento-de precatórios.

/\
\

Cientes da compreensão e colaboração que denota o elevado espírito

publico que anima essa unidade, desde já agradecemos.
~..

//f

.~

Atenciosamente,

Gerência

de Administração

Av. vereador

Financeira da~Superintendênc:ia do Tesouro Estaduat - GFIN/STE
Seaetaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
José Monteiro, n". 2233, Setor Nova Vila, CEP: 74.653-900, Goiânia - Goiás
Bloco "A" - Telefone 3269-2458 - Resp.: LCB

••••

,&\"", •••
.

C'Alr••

_..

DATA:

30106/2016

001 1101 4204.000393.9
[002=' ~51=42~Çoo~53,-8
003

1201

4204.000419.6

=

NOME I _

DEFENSORIA PÚBLICA

4.842,67

GABINETEMILITAR

511,M1J
17.563,81
17997;59,
'.196.809,80

[00ll.::J901 =4204.000426: ~.~ç~.SSUNTOSINsmUCIONAL
009 2202 4204.000452.8
SEC DEEDUCAÇÃO
[0.10=2202 =.204.000166: 9_ SEC EDU~AÇAÕ:RESTOSAPAGAR
011 2250 4204.000369.6
FDOCULTCDPRODUZIR
10.12=2251=4~4.000.!,1":6._FUN5~"'êST
CENTROCULTOSCAR~
4204,001408-6

'-'

23.543.34
.2.à~'(;l?9J5l

007

2252

"!2ro'[SY

SECRETARIA
DACASACML
FUNDOESp,DECOM.'REC.TE~
VICEGOVERNADORIA
:::
PROCGERALDOESTADO
CON!.!lQ,AqORIAGERAt;ESTADO

1601 4204.000469- 2

\.~

~

~~~01:-:
42.04.ÓOO333
2,5
005 1401 4204.000442. O
\Q.~=.1501 4204.0õõ424: 2

013

~G~\
'vo)

SALDO GERENCIAL. CONTA CENTRALIZADORA

'EOG.AGÊNCIA/COHTA,

'.

.-

304.zil4,~
1.903.832.34
29n36:546,f5~
""
3.313.500.59
.âÇ

FUNDO PRODUZIR

4$$:18(12'

~

414.921,79

1014=2301:':' 4204.00001Q.õ7~ GOlASSECRETARIA
DAFAZENDA
_ 21ª~,15'
015 2304 4204.000516.8
SEFA2/STEENCARGOSESPECIAIS....,
223.325,40
1016=2359=4204.000550Õe"':FUNqD
PROTEGEGOlAS.
•
017 2351 4204.000013 -1
FUNDAF SARE DARE ~
.~i,-2.151.955,66
1018=23!,~: 42.04.00036S:3..-FUNDO APORTEC~LGO
13.39~.229,~

•

-.2ã1.2;l!137~~

019

2701

4204.000390 - 4

1020:27.51 =4204,000907"4
021 2753 4204.000908.2
i022=28sp - 4204.001412~4 023 2850 4204.000591. 5
1024: 2850 :~0.w.iiõ479"0
025

2850

4204.000185 - 5

1026:2~01 =-4204OÕ04S0~1
027 2.02 4204.000449.8_
~~903-=42.i!4.000465~0
029

2904

SECRET PLAN E DESENV

",1.079.099,89

:/#

FUNCAM/MOVlMENTO
.
. - 7&194:J!!i,
FUNDESIPAI-.
'-1.634.275,69
FUND"ESTgp.UDS:INtER.M/REC
PE. ,..
H2W?!91
5EC~ETARIADEESTADODASAÚDE_
ee.584.420,n
~@lI
FUNDOES~ECIAL,~~.º~ ':

,FUNDO ESPECIAL SAUOE - RESTOS

SEC SEG PUBLICA
E J~ª-!I.C6:
POLICIAMIlITARDEGOlAS
CORPO,BOMBEIROSt!llbIIA~:::

4204.000444: 7 &. OIRETORIA GER DA POLICIA CIVIL

422.463,020,02

co

~~,~.?l
15.302,79
m.B41
5.800,96

@30:2950 - 'lf04,OOOOB8
03 .•..• FUNDOESTADUAL
DASEGURANÇA.
1.83,4:MtMl
031 2950-4204ÕÕÕ850:~SEG:HEliCQpTERéi'F"
.'.
.
6.704.810,09
(0~'::'2S.50nn42oJi:oo..~3:0
FUNESP::
-_f1?2;;1l3,4~l
033

•

2952 ,~4204.00010S -1.

:=

FUNDO ESTADUAL DEFESACONSU~

9.464,224,80

19.34: 2953:' 4204,0()1433O7 -,

FUNEBOM
~Rg:_ Tfl!!l~!OS

7~.RM9;i.~

035

SOES MOVIMENTO

3601 t! 4204.000936'~ 8 "'-

[03!1= 3604=4204,OOO94F1SDES
037

3604 ••• 4204.000938 - 4

'99ê,7~

SOES RESTO A PAGAR

1038=3650 :..42~.dõo~0.729 =FOME~",R
. ~ 039 _..3651'~42D4.000518 - 4 ,"

112.370,88

VINÇULAÇAO

5.221.936,61

SARÊDARE

8'Z54.9S3,21j

FUNPRODUZIR SARE DARE

72.224.750,10

[040:::3652 =4204,00050£7 .•••• tYNMINSRÃL'é;;RElDA,RE
041

3653

4204.000162- 6'

[~.2=.3654 =4204.000517:6

FUNDETEGRECPROPRIOSi'RE DAI

043

FUNDETEGRESTOSA PAGAR

36S4tb4204,OOO330.O

[()44"':il654:£.4204.000388'2

c;,t"
---o ,"~,,_

FUNDOESP DE DE$ENV.RURAL Fur

045

3702 14204.000488.9

rc!.4~:3753Z4~~0õ0441
047

..•.•~

02

37fi3-m42043X>0675
•O

37~3= 4~4,0006!~:::'1_~~

-049 ~3802

4204,000340 - 8

1050:3851 =4204.000509:5
051

3852

4204.000347- S
1052=..3853
- ~fC!~&O_~~~
6_
053 4101 4204.000233-9

=

[6$4=4101
055

@56
057

5702

=

4264.000321~2
4204.000428 - fi

5702-=. 4204.00023l!~ O_
570'2 4204,006019 - O

[058:'5704 -4?Cl4.600.016":8
059

5705

4204.000530 - 3

Data de Emissão: 16/0112017

FUNDOESTCIENCIAE TECNOLOGIP

$EC E$T MEIQAMBIENTE

FUNDOESTADU~L~~~IO'lMBIEN

FEMAANGLOAM BRASILFAUN

••~.ANGLOAMBRASIL'$NUC

SEMIRA -MOVIMENTO

FUNDOESTASSISTSOCIAL

AG G REGUl CONTR FISCAUZAÇÃO

AG~CFSP, $AR~DAR~
AGENCIAGOIANADE REGULACAO
GOIASPREV

20.440.832,15

4';'30.261

50.817.59

6N335,~1lJ

18.812.573,36

9.361.::;2';')]
244.359,81

0,00
1?~2,r~1
,1.1_J
1.238.117,76

AGENCIA
GOIANA
DE.COMY,NlgAÇ-':C

-

3.607.929,17

1.207.299~

3'.'!10ã2J

FECADRECURSOPROPRIO
FED~9 ~~.vIMENTÕ
AGECOMSAREDARE

IPASCO

.o,•• 8.79l~13;8ol

r

'4t794,O<j
55.203,58

4~~ºt16~~
101.233,75

¥í.1>Oo223;'I5j
11.590.769,48

1/2

._._.__ J

/êG~,\

C'AI r A
••

_..

30/06/2016

DATA:

I."s ..oo.4G€NctA/CONTA

NOMEiE

*

C;OIASPREV_RPl'M
I'AGTO

061

FUNDO FIN-RPPS POTO

2.880,92.7,26

4~94.oo9??2E) _

FUND2.FIN-R~~t,tpGTO

(432.1l7ij,!!!l;

4204.0000Sê. 5

DEPARTAMENTOESTADUALTRANSI

5750

063

5901

~.:

6601

065

6601

=

4204.000n4.

a

=

4~0'l.0õ096~
4204.000232 -

•

a

067

6602

100,64

'

AGENCIA GOIANA DE DEFESA AGRO

=

4204.000467 - 6

6606

4204,000496.

o

m3,55:

6.215.316,69

39.275;36'

EMATER

326.138.78

420:tO~34 ~3 _ EMATERRESTOSA PAGAR
1006:6£02
069 6603 4204.000415- 3
AG G TURISMOI REC. TESOURO
1070: 6604: 4204.0Qi12~~7?_.JUCEG~~ARE
071
6605 4204000168. o
FAPEG MOVRESTOS A PAGAR
[Q72:': 6605 :'~Q4.0ºº377~7 _F~PE('-'FUNDAÇAo
DE AMPAROPÊ:
073

~ -.-

3n4~,26'

1- AGjfODEFESAª",f!ÉlOARE

0,00:
2.014.385,68
3,112.597;llS"
83.839.232,73
4~~7 ~

UEG CONTA CONTROLE

14.862,40

1074: 6606: ~~A9U200 ~2_
075 6606 4204.000797.7
1076 =!!P1= 4204.g60382,E3~

UEG.2M.~O.~V~R=E~ST~O=S~A~P~A=GA=R J_M~~1:~~
UEGVINCULACAO
TAG,'
'
36.325.648,29
GOIANATRANSP.OBRASAGETOI
1.29);>.62,91]

077 6701 4204.000260 - 6
1078=-6701 =,4204:90084_9 :'3 _
079 6701 4204.000597 ~4

AGETOP.SARElOARE
AGETOP,PRE I
AGETOP SAUDE 35 2008

1Q.8.Q=.9995
_~204.90.o235 :5=.'

TESOUROESTAD.UAl

. _-1,.~99.~5Ó:8,2~i3,

081

GOSEFAZ TESOURO ESTADUALlPVI

.•-'

9995

4204.000578 ~8

[Qª~=99~.5:'
420~.000295 ~9
083

TES ÊST.PAIIPROGESP='
SEFAZ,GOCRED ESP INVEST
I~.~S~E~ST~PA~I~Al=I=E~N-"B~E=NS~'
_ •••••••

=

9995 4204.000256.8
lQ..ll4::' 99ª5-:: 4204.oq0296"'7
085 9995 4204.000946 ~ 5 /. $EFAZ GO TESOURO ESTADUALDRI

= =
«.,///
"
".

I::

-TOTAL(".on=là~s~ce~n1=••=liza=da=s,,).

",- ,

""..",

...

/

ir'

'-,",

,",,",, .,

/,

(

1.660.376,47
0:õCi:
_11.652.295,14

•

" ,-

/

- 5.526.767,80

52.733;JõJ
0,00
~il=8~18='780,/l:I,
147.674.615,75

~7!i~.~B=2?,fi=63,23'

/~ .".."

. . ~"

'.

'-, .

1

/
./

Data de Emissão: 16/0112017

_

V~toco\.-'

•!\ ...
SAL•••••DClj'"
_!!!!!_

1066: 6601 ='!204.ilõ!i372 ~_~_A<;3RO~EFESA.1 REC ESOURO

•

':-:,f._~

L06P-,-?,05 _4204.000531 • 1
[062 : 5751

•

í,~
.. '~"~~"O_\

SAlDO GERENCIAL. CONTA CENTRALIZADORA

2/2

CAIXA
DATA:

29/12/2016

FUG_AGENClAJ
001

SALDO GERENCIAL - CONTA CENTRAUZADORA

1101

cONrÁ

=

[ºº-2::"_51 ::~204~0ll53
003

1201

[0.Q!=1301
007

•

7

Ht

08

JtjIIiSALOõJ

-2.870,76

4204.000419 - 6

.910,082,UJ

DEFENSORIA PÚBLICA

7.539,58

1501::42~.OOQi~:: ~_
1601

GABINETE M'UTAR

=

i

FUNDOES~ DE COM'REC .TES

42Ó1l,OOO~~3"5

4204.000442. O
4204.000469 - 2

." 0,00'
150,00

.--: OIOO~

._

=

0,00 .

1008='90i -421i4.00õ426"9
SEC ASSUNTOSINSnTUCIONAi
••• LZ9.!~
009 220142õ4-:OÕ1"4Õ2": 7 RES'SARé(MENTObEFGTSSEb~----0,00
1~10;:í2~!t4204.000452:8::
SEC DE [DUCAÇ!:O
194:0ag]~l!.Th
011 2202 4204.000186 - 9
SEC EDUCAÇAO- RESTOS A PAGAR
99.259.411,52
10)2:r 2250.=4204.000369 : 6
FDO CiJtf'Có .f.~ODUZIR•
_
0,061
013 2252 4204.001408 - 6
FUNDOPRODUZIR
0,00
[q14=23.01':-420-4.000010: 7-90IAS-ª.ECRETARlA
DAFAZENDA
-185,841
015 2304 4204.000516 - 8
SEFAZISTE ENCARGOSESPECIAIS
-301,871,18
1.o1.~":23si!:!i?94.000550 :I!-I'UNDO
PROTEGEGOlAS
173,884,621
017

235-1 4204.000013 - 1

FUNDAF SARE DARE

lí!i8-=2~52=-42Q1J100365 ?3_
019

2701

0,00

FU~DQAp'ORT~CElG D

4204.000390.4

•

SECRET PLAN E DESENV

[020:2!c5C42.04.0009p7 2':":FUNC~JMOVIMENTO
"
021 2753 4204.000908 - 2
FUNDESIPAI
"
1022: 2850':''!.204 0011'.2: 4 _ FUNDOEST SAUDE~.I~!ERr,MREC
.Pf,
023

2850

4204.0000591- 5

1024=2850 =4M4.ÕÕÕ<l1E
025

2850

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

'1- F_l!~oq ESPECIAl:SAUDE,•.

4204,000185 - 5

029

=

2904

4204.000444- 7 '"

-

°''"''',
Ã.... ~!1.G,:

FU,NDOES,.>J)UAl'.DA,SEj3UR,'\J1ÇA
.'

Fl1NESP

1

8ElICO~EJlÓ

2952 /4204.000106 ~ 1

FUNDO ~ST~UAL

3652

'4204,000508- 7 )

041

3654

4204.000517 -6

w. _

•

043

O,oõj
-20,00
4.S.87J~00:
0,00

7.739;i1]
0,00

ESP,DE oESENV RURALFu_t
FUNOETEGREC PROPRIO SARE DAf

3654, ...•..
4204.000388 - 2.

O,!lID

0,00

,

FUNMINERAL-SARBDARE

-.I'UN9e:!El?_

l.i!I:~

0:M;

DEFESA CONSUr.

FU.N~ORY~IR SARE...JlARE

/'1040:::'3653:3~MJi0õ162:6':.,.FUNOO
@42=36~=4iõ'JÕO~30",O

!

11.335,53

:FOMENTARSARE DARE

[if38=3651 =42õ4.000518 04-"
039

191.400.241,04

. '

10~=ª60l=-4204.000936
08E=SOES MOVIMENTO
035 3604 ;4204.000948,-1
- SDESVINCULAÇÃO
r036- 3604"'4204.000938.4 ""'" SDES RESTOA PAGAR~

36Io ~2õ4~õb05bn

82.920.571,88

K 0,00

2950

4204.000093 -

O:ooJ

0,00
~•• o.,ºol

2.297,16

2950 : 4.204.0.QQO~
!3..-

037 --

,

DIRETORIA GER DA POLICIA CIVIL

031
033

-4.788.2.57,21

-3.609,03

1030

@Z::!21l50C4'2li:fõõPS51l

13j31j.i2,57j

418.2!~;u:s6,i3j

FUNDO ESPECIAL $AnDE - RESTOS.

42M:0004S0 ~ C ."SEC sl'G PUBUC/\E"'JlJST!ÇA
027 2902 4204.000449 - 8./
POLICIA MilITAR DE GOlAs
,º,~8_ 2903 ~204~0Q04S6:0
' CORPO BOMBEIRos MILITAR

10.26:'2901=

•

7

SECRETARIA DA CASA CIVIL

VICEGOVERNAD6RIA
PROC GERAL DO ESTADO
~O~.TR91~~.p()~~
_q.ERAl'ESTAI?O

OOS 140'

looa

NOME

4204,000393 - 9

REStos A PA"GAR

FUNDO EST CIENCIA E TECNOLOGlft

0.0:01
1,925,00

i"i j2S:Oíl2;39'
8,009,10

1QE:J702=4204.oo()4jl8!-g

SEêESTMEIOAMBIENfE

0,00;

045

FUNDO ESTADUAL DO MEIO AMBIEN

0,00

3753

4204.000441 - 2

1046=~l53 =4£,040.0067.5: O_FEMAANGlO

~_~RA.JIC FAON

047 3753' 4204.000674 ~ 1
jõ48 '::.380~":' 4204:tíOO340 =8
049 3853 4204.000484 - 6

FEMAANGlO AM BRASIL SNUC
SEMIRA'-M_OVlMENTO
FEDRO MOVIMENTO

[050 -4101-4204.000233:9

AG~6M SAREDARE

~4101-

ABCSARElDAR,~E

051-'41Õl~04~0õ321:-:;053

AGENCIA GOIANADE COMUNICAÇÁC

4204.00149':- 4

57õ2-42"04:Doo4:lB:'"S---AG-G

~02~JIJ!.@3ã:0

sro2

055

42.Õ4.000019-o

[058

=

ÔS9

5705 4204.000530 - 3
5795-=. ~~~4.00053121
5750 4204.000774. B

1!í.6.Q':5'51 =4204.000n~.'.1Datade Emissêo:16f0112017

REGU-C-CÕNTRFISCALIZAÇÃO

•••••ÁGRCFSP_SA_RE
O!,~R=E

1~~
:::!5~ :::a2t:t4.S00016~8
057

•

AGENCIA GOIANA DE REGULACAO

iP"ASGO

GOIASPREV
GOIÃSPREVRPPM~AGT9 FUNDO FIN-RPPS PGro

F,uNOOFIN.-R"'P'-I'M=fl"'Gf"'o"--

iSB)6':a'l~,~!,
7.013.270,16
~16,~o,ooj
9.126,64

1:55!\:!l1i5,57j
19_363,67

o.oÕI

9.100,10

:378.9n,~
2.220.084,93
23.5.28.!i9;~
10.486.951,79

.397.;t'59,2e;j

3.464.750,07

2,965,013,iQ]
1i 2

CAIXA

29/12/2016

DATA:

te

SALDO GERENCIAL. CONTA CENTRALlZADORA

5901

4204.000056- 5

I~:!":
6601=4204001494

O9

,!!'g'g;SAt.DêN
474,27

AGRODEFESAs,A:~ED~E~

••• 'o,9'l:

AGENCIAGOIANA DE DEFESA AGRO

4204.000232 - O

4.042.673,10

063

6601

~

~ll.1 =-4204,~OOO89~ 1

AGRODEFESAsARÊIOAI'lE

6601

AGRODEFESAfREC ESOURO

14.112,33

~66õ2!:1204.00~6I:;:8

EMATER

89.419,Ql;1

067

065

•

.NOME.,

L
,j
DEPARTAMENTOESTADUALTRANS~

! UG.AGEAêIAICONTA

061

4204.000372.6

6602

4204.000334 - 3

EMATERRESTOS A PAGAR

6701

4204,000597 - 4

AGETOP SAUDE 35 2008 "

t!i"75,Mj
0,00-

1Q6_~::!~03= 4204.ÕÕ041? :'3_1\~tG
TYRISMOI.REC: TE.ªOURO_'
@,5.252,1II
069 6604 4204,000259 - 2
JUCEG-SAREiDARE
2.085.889,96
1070:; 6605 =4204.000188: O
FAPE!lWV R(STOS A PAGA!l
?tQ49Jl]6.g~j
071 6605 4204.000377 • 7
FAPEG-FUNDAÇÃODE AMPAROPE:
86.399,12
1072.=6606 =4204 ..000496 00
UÊGCONTACÕNTR6~E
146.l!6,'rn
073 6606 4204.000200.2
UEG• MOVRESTOSA PAGAR
7.210.975,88
[074=661J!l~4204.0Ó079FF
UEGVlfiCOlACAoTAG _
_
. 0.00,
075 6701 4204.000382.3
AGGOIANATRANSPOBRASAGETOI1.724,06Õ,S1
[07~=ª701=4204.0ºº849=.L.-AGETÕP.PREI'
• '. '82,36'

on

=

./

8.102.725.87

~
AGETOI',SAREDARE
lQL8 6701_ 4~04'll.014~,O
079 9965 4204.000946.5
SEFAZGOTESOUROESTADUALDRI
lOBO=9695: 4204.000296 ~7F=TES];ST PAIALIE~BENS.,
081

9995

=

4204.000235 - 5

TESOURO ESTADUAL \
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ESTADO DE GOlAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTEND~NCIA DO TESOURO ESTADUAL
NÚCLEO CENTRAL DE CONTABILIDADE
Memorando n' 001/2017 - NCC/STE

Goiânia, 19 de janeiro de 2017.

Do: Núcleo Central de Contabilidade
Para: Superintendência do Tesouro Estadual- STE
Assunto: Resposta ao Memorando n' 209/2016-SUPEX

Senhor Superintendente,

,.~

/,

Ao cumprime,ntá-Io; e em resposta áo Memorando n' 20912016-SUPEX, que
/

"

À

'-"

se refere ao Oficio n. 2.297/2016-CGElGAB, da Controladoria Geral do Estado, que trata
'\' •...
/.F'
de assegurar o efetivo cumprimento das 'recomendações exaradas pelo Tribunal de Contas
•••.,/'

.',

~#

".'

,

do Estado de G"oiás (TAC-G9) em seu Parecer Prévia sobre as Contas do Governador
/'"
_.
,

de 2015,'apre'sentan'lO(

relativas ao-éxerclcio
1/

I.
/
'.

I

"

os seguintes esclarecimentos:

..••..
/,/
"'"

-, """

/

1) Considerando o item 4 do Ofício n' 229712016-CGElGAB, que requer, por meio no

,

{

Núcleo Central de Contabilidade, que disponibil;ze a esta CGE o relatório em questão para
. _

"

_/

i

que ele seja re-metida..ao TCE e Assembleia Legislativa juntamente com o Relatório de

'"

.

Prestação de Cõntas do Governador, consolidado por este órgão de controle.

,-"
•

J

Respos~:f E'm consonancia à prescrição exarada pelo egrégio Tribunal de Contas do
/

'

Estado'de Goiás, o Núcleo Central de Contabilidade, criado através da Lei nO 19.550 de 15
de dezembro de 2016, provocará as entidades onde o Estado de Goiás figura como sócio
majoritário, a fim de apresentar suas informações, possibi~itando a este Núcleo, consolidar
as informações solicitadas. ressaltando que, as informações a despeito da gestão das
empresas sob o controle do Estado de Goiás, com exceção da SANEAGO, que segue o
regramento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), são apresentadas anualmente,
NUcleo Central de Contabilidade. Superintendência do Tesouro Estadual - STE
Secretaria de Eslado da Fazenda - SEFAZ

Av. Vereador José Monteiro, rf, 2233, Setor Nova Vila, CEP: 74.653-900. Goiânia - Goiés
Bloco "A" - Telefone 3269--2402 / 3269-2331

•
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ESTADO DE GOlAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTEND~NCIA DO TESOURO ESTADUAL
NÚCLEO CENTRAL DE CONTABILIDADE
uma vez que, somente as empresas de capital aberto são obrigadas a apresentar

demonstrações contábeis intermediárias (trimestralmente).
No entanto, como desde o ano de 2010, fez-se obrigatório a àpresentação da

contabilidade nos lermos das normas brasileiras de contabilidade em consonância com as
normas intemacionais (IFRS), as demonstrações contábeis necessariamente apresentam

•

o contexto operacional, e de gestão (desempenho), em suas notas explicativas. que

evidenciam de forma pormenorizada as informações contábeis.

o

setor pública, de igual sorte, também vem se adaptando às normas

internacionais de contabilidade, precisamente o

prci~sso de converg~ncia

às normas

internacionais, conforme o disposto na Portaria n' 18412008 expedida pela Secretaria do
';

,/

..
"

Tesouro Nacional, que consolida'todas
N.acrona.I

~.

/

,.

as contas nacionais no Balanço do Setor Público

"/

..),,.

/'.

Outrossim, somenle éom o encerramento do exercicio de 2016, e a efetivação dos
/

,

"

4

devidos ajustes, dar-se-á o cohhécimento das ~emonstrações contábeis das empresas
.

'...-::'~-

.•••••.

:,p

/

'

estatais gOlan.as, com seus respectivos desempenhos.

~/.r -

i

/ •

1/

•

'... \'. /

F...

'-

/"

'...

"-

",

/

'..'
"v' ~

2) Considerando o iteni 5 do Oficio n' 2297/2016.CGElGAB, que alerta a SEFAZ que, ao
-""'receber informações do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás sobre valores de
\
/
precatórios pata, Jegistro na contabilidade, proceda à verificação no sítio daquela Casa
..,.' _ .•..~
quanto à compatibilidade dos montantes.

"

"

\,

,

;

Resposta. APesar da prescriçiio exarada pele egrégio Tribunal de Contas do Estado de
I

-.

!

Goiás, a Gerência de Contabilidade desta secretaria da Fazenda no exercício de 2016,
"

- ..•

,r'

'-- ainda. não perpetrou a devida conciliação com os valores publicados no Tribunal de Justiça
do Estado de Goiás. Porém, considerando os ajustes e apropriações

devidas ao

encerramento do exercício de 2016, o Núcleo Central de Contabilidade, procederá a
referida verificação e conciliação dos valores dos precatórios registrados no Sistema de

Núcleo Central de Contabilidade. Superintendência do Tesouro Esladual- STE
secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
Av. Vereador JoSé Monteiro, n~. 2233, Setor Nova Vila, CEP: 74.653-900, Goiânia - Goias
Bloco "A". Telefone 3269-2402/3269.2331
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ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTEND~NCIA DO TESOURO ESTADUAL
NÚCLEO CENTRAL DE CONTABILIDADE
Contabilidade com as informaÇÕes disponíveis no sitio do Tribunal de Justiça do Es1ado de
Goiás.

3) Considerando o ttem 6 do Ofício n' 229712016-CGElGAB, que solicita que o Núcleo

•

Central de Contabilidade elabore Nota Técnica acercá" da ;mplementação""--das açõe~ .

pertinentes, sobre as recomendações abaixo:

Resposta. ~ cediço que a Contabilidade do Estado de Goiás deve integrar o Balanço do
Setor Público Nacional, devidamente consolidado ~tra~és. da SeCretaria do Tesouro

Nacional. Nesta senda, a Contabííidade vem ajustando o plano de contas ao PCASP
(plano de contas aplicado ao .letO/PÚbliCO) ao Sist~ma de Contabilidade Pública - SCP,
/

.•...

/

concomitantemente ao desenvolvimento.de .um novo sistema, precisamente o Sistema de
.,'

{

.r

,'-

Contabilidade Geral do Estado de Góiás • SCG, que contempla integralmente o PCASP,
.••••

'"o'"

,.,.-."

realizando interfaces com outros 'sistemas do Estádo, em especial com o SIOFI, efetuando
as contabilizaçÕ;; ~~_cõmita~~m~~tecom a(~pé;ações orçamentáriase patrimoniais,
/
/ ....•
'",',/

I "

•

. ,/ ..

Nó que toca as ~notas" explicativas, estas (que ainda não foram elaboradas,

consjde~ndo que o exé";crci~"de'2016

"

de ajustes}", deverão ponnenórizar
,

)

\

ai;;da não fora encerrado, por se encontrar em fase

a evidenciação de fonna sistemática,

consoante

l

orientação 'do MCASP, pennitindo a comparabilidade ao usuario da informação contábil.
./

"""'-/

.•...

..-'/,,/

.

n

4) Considerando o item 8 do OfiCIO nO2297/2016-CGE/GAB, que solicita que o Núcleo

,

Central de Contabilidade contabilize os ajustes de perdas da dívida ativa, informamos

".infra:

Resposta. Estas informações encontram-se em fase de consolidação na Gerência de
Recuperação de Créditos, desta Secretaria da Fazenda. Com finalização das informações
pertinentes à dfvida ativa, dar-se-a a sua devida evidenciaçAo, refletindo os aspectos de
suas variações, e sua posição consolidada.
Núcleo Central de Contab~fclade- Superirnendência do Tesouro Estadual - STE
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
Av. Vereador José Monteiro, n~.2233, Setor Nova Vila, CEP: 74.653-g00, Goiânia - Goiâs
Bloco "A" - Telefone 3269-2402 J 3269-2331
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SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTENDf:NCIA DO TESOURO ESTADUAL
NÚCLEO CENTRAL DE CONTABILIDADE

Por fim, o Núcleo esclarece que estamos promovendo todos os ajustes e
lançamentos para o encerramento do exercicio de 2016 e a consequente emissão das
Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público enumeradas peja Lei

nO

4.320/19641, pelas demonstrações exigidas pela NBC T 16. 6 - Demonslrações Conlábeis
e pelas demonstrações exigidas pela Lei Complementar n' 10112000.
l

Colocamo-nos a disposição para quaisquer

"
esclareciment?s.

/"

'\. .',

\, ~
./

Atenciosamente,

i

(le Rezende
trai de Contabilidade

"

;

I

J/

Núcleo Central de Conlabilidade - Superintendência do Tesouro Estadual - STE
Secretaria de Estado da Fazenda - SEFAZ
Av. Vereador José Monteiro, n°. 2233, Setor Nova Vila, CEP: 74.653-900, Goiânia - Gaias
Bloco "AR - Telefone 3269-2402/3269-2331
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QUADRO

DE DETALHAMENTO

DA DESPESA

POR GRUPO

,- /"IR$.~
~)

E FONTES

I (i)' (}G'2J{~.n

I

DO SECRETÁRIO

DA CASA

.

CIVil

\~\\
,~.,

PESSOAL E

AçAo

ESPECIFICAÇÃO
ATENÇAO'ASAUDE

DOS SERVIDORES

..

.

FONTE

SOCIAIS

MANUTENÇÃO
CULTURA

00 CONSEL.HO

MANUTENÇÃO

DO

OUTRAS
DESPESAS

INVESTIMENTOS

CORRENTES

INVERSõES
FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃ~'
DA DIVIDA

~

10,000

100

10.000

20.000

04122 40014.001

100

COORDENAÇÃO

JUROS E
ENCARGOS DA
DIVIDA

04122 1024 2.2511

APOIO ADMINISTRATIVO

GESTÃO
E
ESTADUAL

ENCARGOS

~ /1..'1

DO

CONSEL.HO

GOVERNO

,
,

04122 4007 4.007

ESTADUAL

04 122 4008 4.008

,

EDUCAÇÃO
APOIO AOS EMIGRANTES GOIANOS
DO EXTERIOR E SEUS FAMILIARES

RETORNADOS

"

100

•.

OE

10.000

60.000

48.654.000

10.000

10.000

20.000

,100

,

'.

40.000

20.000

60.000

,

40.000

20.000

60.000

10.000

10.000

20.000

08332 1054 2.285

100

ASSISttNCIA
FUNERÁRIA
ÀS FAMIUAS
GOIANOS vmMADOS NO EXTERIOR

4.000.000

100

ESTADUAL DE
DE

42.584.000

04122 4005 4.005

08422 1054 2.287

"

108,000

100

TOTAL

108.000

POR FONTE/GRUPO

DE DESPESAS
RECURSOS DE TODAS AS FONTES

GRUPO
FONTE

TOTAL

100 RECEITAS OROINARlAS

46.942.000

48.942.000

TOTAL

DESPESAS

CORRENTES

DESPESAS

46.802.000
TOTAL

DOS PROJETOS

DE CAPITAL

PESSOAL E
ENCARGOS SOCIAIS
42.5&4.000

UROS E ENCARGOS
DA DIvIDA

42.584,000

RECURSOS

DAS ATMDADES

48.942,000

INVESTIMENTOS

4.218.000

VINCULADOS

140.000
TOTAL

DE DESPESA

OUTRAS DESPESAS
CORRENTES
4.218.000

RECURSOS

ORDIN

130.000

INVERSOES
FINANceIRAS
10.000

130.000

10.000

Ias

RESERVA

.8.942.000
OPERAÇOES

ESPECIAIS

TOTAL

GERAL

46.942.000

AMORTIlAçAO
DiviDA

DE CONTlNG

NCIA

DA

CGEjProtocolo

t

Fls. 300

R~Qó

ESTADO DE GOIÁS
CONTROLADORIA-GERAL
DO ESTADO
GABINETE

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME DE PROCESSO

Foi encerrado este Volume I. referente ao Processo n'. 201611867000310,

~e

que contêm às fls. 02 a 300, para abertura do Volume II com o fim de prosseguimento dos
feitos necessários à matéria em apreciação.

Supervisão de Gestão de Protocolo, Documentos e Biblioteca da Gerência
de Apoio Logístico e Suprimentos da Superintendência de Gestão~ Planejamento e
Finanças da Controladoria-Geral do Estado, em Goiânia, dia 15 do mês de fevereiro de
2017 .

•

RYBOSSO
Gerente

Controladoria-Geral

do Estado, Rua 82 n" 400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul
CEP: 74088-900 - Goiânia

- GoÍ<is - Fone: (Oxx62) 3201-5372
protocolol

cgc.

-----------------------------------------

CGE/Protocolo

f

Fls. 303
R

ESTADO DE GOIÁS
CONTROLADORIA-GERAL
DO ESTADO
GABINETE

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME DE PROCESSO

Procedemos

•

201611867000310,

a

abertura

deste

Volume

n°

II

do

Processo

nO

que se inicia com a folha n' 303 .

Para constar, subscrevo e assino.

Supervisão de Gestão de Protocolo, Documentos e Biblioteca da Gerência
de Apoio Logístico e Suprimentos da Superintendência de Gestão, Planejamento e
Finanças da Controladoria-Geral do Estado, em Goiânia, aos 15 dias do mês de fevereiro

•

de 2017 .

YBOSSO
Gerente

Controladoria-Geral

do Estado, Rua 82 n° 400 - Pnlâcio Pedro Ludovico Teixeira, 3" andar, Setor Sul
CEP: 74088-900 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62)}20ki372
protocolojcge.
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GAB/SEDUCE
Goiânia,

06

de

pdL'fY"\''bne-

de 2016,

Av+vc;r vo\vrr", 1\
~
••••.••
n
7

Ao Exmo. Sr.

e,'rn

Adauto Barbosa Júnior

I~.~.'

t;(orno'Y)

0. e 0\'0,

Secretário-Chefe da Controladoria.Geral do Estlldo

•

Goiânia - Goiás
Assunto: Resposta
"

Senhor Secretário
/)

f'-'~'

Em respostll ao Ofíció n' 128412016,CGElGAB, datlldo de 07 de junho de 2016,

.

//

informamos que na apuraÇão~dos gastos'~com manutenção e desenvolvimento do ensino,

/

<

/

"

exercício de 2016, as desp~as com aquisição de merenda escolar não serão consideradas para

;PJic~'
~)ma
~ ,

efeito de cumprim~to
da
.
contidas no,~ecer
/'

em.~~~çãO,
seguindo assim as recomendações
.

pré~io do Trib~nalde. Contas do Estado de Goiás sobre as Contas do

.~'

f"-

"''õ

#'

"/

Governador relativas ao exercício de 2015 .. '

•

/"

i

'/""
,'

'

"

"

V

'

".-'
f

Atenciosamente,
<"""
,
J

, I

j/

Raquel FigueiredoAI

ndri Teixeira

--

Secretária de Estado de Ed
ão, Cultura e Esporte
Ivo Cézor Vela
Po'L n'1~l(f15. 0.0. n"22.124m

SEOucE

~taria
d~ estado da EdlK2Çiu, Cultura e Esporte
Av. Anhangum. n~7171 -5eI(Jf Oeste-Goiânia.GO,
CEP74.110.01O
Fone: (062) 3201302813052 FiIX;(062) 32013028

!

DECRETO NUMERADO N° 8.743

1::J02I2017

fi

~1

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Casa Civil
DECRETO N° 8.743, DE 02 DE SETEMBRO DE 2016.

Dispõe sobre procedimentos a serem adotados na execução
orçamentária, financeira e contábil do Poder Executivo.

•

o GOVERNADOR DO ESTADO DE GOlAS, no uso de suas atribuições constitucionais,
considerando as disposições da Lei Complementar federal nO101, de 04 de maio de 2000, e da Lei federal nO4.320,
de 17 de março de 1964, inerentes ao equilíbrio financeiro nas contas publicas e à responsabilidade na gestão
fiscal, bem como ao cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas, e, ainda, do Decreto nO6.847,
de 29 de dezembro de 200B, quanto às preceituações das normas para encerramento da execução orçamentária,
financeira e contábil de exercício financeiro, e tendo em vista o que consta do Processo nO201600005006357,
DECRETA:
Art. 1Cl Os saldos de empenhos não liquidados do Poder Executivo, referentes a fontes de
recurso do Tesouro - "Fonte 00" e de Recursos Diretamente Arrecadados ~Fonte 20", do exercício de 2016, ficam
anulados em 05 de setembro de 2016, com exceção dos que se refiram a despesas:
I - cujos percentuais de aplicação
são definidos constitucionalmente
nas funções
govemamentais: "10 - Saude", "12. Educação", "19 - Ciência e Tecnologia", e "13. Cultura", no Fundo de Arte e
Cultura do Estado de Goiás;
II - de pessoal e encargos sociais;
111- decorrentes de juros, encargos e amortização da dívida publica;
IV - devidamente
Orçamentária e Financeira. JUPOF-.

•

justificadas

e previamente

autorizadas

pela

Junta

de

Programação

~ 1° No prazo máximo de 05 (cinco) dias, os órgãos e as entidades do Poder Executivo deverão
proceder o reempenho de seus gastos essenciais e prioritários de duração continuada, limitados as seguintes
naturezas de despesas: água, esgoto, energia elétrica e telefonia; limpeza, manutenção, segurança e vigilância
(bens móveis e imóveis); serviços de suporte técnico e manutenção de tecnologia da informação: locação,
manutenção e estacionamento de meios de transporte; fomecimento de alimentação e gêneros alimentícios;
combustiveis; material de expediente; despesas com locomoção; viagem (diárias/hospedagem) e ajudas de custo;
correios, remessas e encomendas; cerimonial e relações públicas; indenizações e despesas com a justiça:
materiais e serviços de segurança do trabalho; seguros; impressão e reprodução de documentos; transferências a
entidades assistenciais, culturais e filantrópicas; transferências a empresas públicas e de economia mista; fundos
rotativos; impostos, tributos e contribuições legais; serviço de apoio administrativo, técnico e operacional:
manutenção de estradas e vias; serviços bancários; locação de imóveis, publicações exigidas por lei e
contrapartidas de convênios.
9 2" Os órgãos e as entidades deverão comunicar aos seus credores que, após a data a que se
refere o capuf deste artigo, os produtos ou serviços adquiridos, que não foram liquidados e não se constituem
essenciais às suas atividades e que não estiverem especificados no 9 1°, deverão ter suspenso o seu
fornecimento até o encerramento do presente exercício.

9 3° Para o procedimento de empenho das despesas utilizar-se-ão os recursos do orçamento
vigente somente no montante das parcelas que serão realizadas integralmente dentro do exercicio corrente.
htlp:/Iwww.gabinetecivil.go.gov.br/pagina_decreIOS.php?íd=15914

11
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1310212017

S 4° As
então vigentes.

~

parcelas que serão realizadas nos exercicios futuros correrão à conta~_~~ ~rlf..aoi~[It~
\

"'3'.~\-V

Art. 2° Os saldos de Programações de Desembolso Financeiro -PDF., que s~cot'~m
'" ''...IV--,'
status de liberados a empenhar, devem retomar para o status de rascunho para serem reprogramados .•..
no-corrente
exercício, bem como para os seguintes.
Art. 3° A Controladoria-Geral do Estado -CGE. procederá à fiscalização dos processos de
despesas, em que for utilizada para as liquidações de despesas a modalidade ft9 - outros" no Sistema
Informalizado de Execução Orçamenlária e Financeira -SIOFI-NET-, recomendando aos órgãos e às entidades a
apuração de responsabilidade.

competências,
Decreto.

Art. 4" As Secretarias de Estado de Geslão e Planejamento e da Fazenda, no âmbito de suas
implementarão as medidas de natureza contábil e orçamentária necessárias à execução deste

Art. 5° A Junta de Programação Orçamentária
complementares disciplinando os casos omissos neste Decreto.

e Financeira

-JUPOF-

poderá emitir atos

Art. 6" Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOlAS, em Goiânia, 02 de setembro de 2016, 128°

•

da República .
MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR
(0.0. de 05-09-2016) - Suplemento
Este texto não substitui o publicado no Suplemento do 0.0. de 05,,()9-2016 .

.s

•

http://www.gaijneteclvil.go.gov.brlpagina_decrelos.php?íd=15914

Imprimir

LEI N° 19.503

1310212017

~~k

'li'
e
-

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Secrelaria de Eslado da Casa Civil
LEI N° 19.506. DE 23 DE NOVEMBRO DE 2016
_Vide Instrução

Normativa nO1.301 /16-GSF, de 28-11-2016, D.O. de 30-11-2016, pág. 05.

Dispõe sobre medidas facilitadoras de quitação de dêbitos de
responsabilidade
de contribuintes-devedores
do Fisco
estadual, dentro do Programa de Negociação Fiscal PRONEFI- da SEFAZ, e dá outras providências.

•

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOlAS, nos termos do art.l0 da Constituição
Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

•

Art. 10 Fica instituído, no âmbito da Secretaria de Estado da Fazenda --5EFAZ-, o Programa de
Negociação Fiscal -PRONEFI-, contendo medidas que facilitam aos contribuintes-devedores a quitação de débitos
contraídos para com a Fazenda Pública Estadual, oriundos dos Impostos sobre Operações Relativas à Circulação
de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de ComunicaçãoICMS-, sobre Propriedade de Veículos Automotores -IPVA- e sobre a Transmissão Causa Mortis e Doação de
Quaisquer Bens ou Direitos - ITCD.
Art. 20 O disposto no art.
infração ocorridos até:

10

aplica-se ao crédito tributário com fato gerador ou prática de

I - o dia 30 de junho de 2016, em se tratando do ICMS e do ITCD;
II - o exercício de 2015, tratando-se do lPVA.

~ 10 Os incentivos para a regularização da situação fiscal do contribuinte-devedor,
nesta Lei, são aplicáveis ainda que o crédito tributário seja:

previstos

I - objeto de cobrança judicial;
11- beneficiário de parcelamento;

•

111- decorrente de impos!ção de pena pecuniária;
IV - não constituído, desde que confessado espontaneamente;
V - decorrente de lançamento que tenha servido de base à representação fiscal para fins
penais, desde que a denúncia não tenha sido ainda recebida pelo Juízo competente, no caso de parcelamento.
~ 20 No caso de infração por destruição, desaparecimento, perda ou extravio de livros,
documentos ou equipamentos fiscais, cujo lançamento ainda não tenha sido efetuado, a comprovação de que a
respectiva infração tenha ocorrido até o dia 30 de junho de 2016 deve ser feita por meio de comunicação publicada
em jomal que tenha circulado até essa data.
Art. 30 As medidas facilitadoras

de quitação de débitos de contribuintes-devedores

são as

seguintes:
I _ redução de multa, inclusive a de caráter moratório e dos juros de mora, quando for o caso;
11- pagamento à vista ou parcelado do crédito tributário favorecido por meio da:
htlp:/Iwww.gabinetecivil.~.gov.br.pagina

Jes.php?id=21369
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sucessivas,

a) permissão para que seja recolhido em até 60 (sessenta)
com exceção da primeira, que tem valor diferençado;

parcelas

mer:'S,~is?9~u:iS \

\"'0

,"P.

- ~

"

_.-}
0I

b) não obrigatoriedade, ante a existência de mais de um processo relativo a crédiâ?mbliltã':@?de
um mesmo sujeito passivo, ao pagamento de todos;
..,-.,~."",,
c) permissão para que o sujeito passivo, ante a existência de mais de um processo relativo a
crédito tributário, efetue tantos parcelamentos quantos forem de seu interesse;
d) permissão para que o pagamento da parte não litigiosa seja realizado com os benefícios
inerentes ao Programa criado por esta Lei.
Parágrafo único. Crédito tributário favorecido é o montante obtido pela soma dos valores do
tributo devido, da multa reduzida, inclusive a de caráter moratório correspondente, e dos juros de mora reduzidos,
quando for o caso, apurado na data do pagamento à vista ou da quitação da primeira parcela.
Art. 4° O sujeito passivo da obrigação, para usufruir dos beneficios desta Lei, deve manifestar a
sua adesão ao Programa até 20 de dezembro de 2016.

9 1°A

adesão considera-se formalizada com o pagamento do crédito tributário favorecido à vista
ou, se parcelado, de sua primeira parcela.

•

9 2° A

adesão às facilidades desta Lei:

I - exclui a utilização da redução da multa prevista no art. 171 do Código Tributário do Estado de
Goiás, instituído pela Lei nO 11.651, de 26 de dezembro de 1991;
II ~ não suspende a aplicação das normas comuns para concessão de parcelamento previstas
na legislação tributária;
111• implica confissão irretratável da dívida por parte do sujeito passivo e a expressa renúncia a
quaisquer defesas ou recursos, bem como desistência em relação aos já interpostos.
Art. 5° O valor da multa será reduzido dos percentuais,

em função do número de parcelas,

constantes:
I - do Anexo I, para os créditos tributários que não sejam oriundos de penalidade pecuniária;
11- do Anexo 11,para os créditos tributários oriundos exclusivamente

de penalidade pecuniária.

Art. 6° O valor dos juros de mora terá redução de 50% (cinquenta por cento) se o pagamento do
crédito tributário favorecido for à vista .

•

Art. 7° O pagamento do crédito tributário em parcelas mensais, iguais e sucessivas, com
exceção da primeira, que tem valor diferençado, deve ser feito tomando-se por base o índice discriminado na
tabela dos Anexos I e II desta Lei, em função do número de parcelas e do tipo de crédito negociado, observado o
seguinte:
I • o valor fixo das parcelas é obtido por meio da multiplicação dos coeficientes constantes das
tabelas dos Anexo I e 11pelo valor do crédito tributário favorecido diminuído da primeira parcela;
II - o valor de cada parcela não pode ser inferior a R$ 200,00 (duzentos reais) para o IPVA e a
R$ 300,00 (trezentos reais) para o ICMS e o ITCD.
Art. 8° Sobre o crédito tributário favorecido objeto de parcelamento incidem juros e atualização
monetária estimada, nos percentuais mensais determinados em função do número de parcelas, de 0,5% (cinco
décimos por cento) e de 0,7% (sete décimos por cento), respectivamente.
Art. 9" O crédito tributário favorecido somente é liquidado com o pagamento:
I - em moeda corrente;
II - em cheque, nos termos da legislação tributária estadual.

http://www.gabinetecivil.o;p.gov.bf/paginaJeis.php?id=21369
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Art. 10. O parcelamento do crédito tributário favorecido
tempo, com vistas à alteração do prazo, hipótese em que a renegociação:

pode ser renegociado em q~lqUer
\1 FI._

:iocr~:: }

.,,~.",

I - deve ser feita tomando-se por base o saldo devedor do parcelamento, sehlíb e initi~~' as
parcelas já quitadas que não podem ser objeto de alteração;
"-.o••.••

gC,9-;.-

11- implica a alteração do percentual de redução para pagamento parcelado, aplicando-se o
percentual de redução previsto para o número de parcelas em que for renegociado o remanescente.
Parâgrafo Único. Na hipótese de pagamento à vista do remanescente de débito oriundo de
parcelamento efetuado com os benefícios desta Lei, deve ser concedido o redutor correspondente ao pagamento à
vista, desde que:
I - o parcelamento não esteja extinto;
11- o pagamento seja realizado até o último dia útil do mês de dezembro de 2021.
Art. 11. O vencimento das parcelas ocorre no dia 25 (vinte e cinco) de cada mês, excetuado o
da primeira, que deve ser quitada na data do protocolo do pedido de parcelamento.

e

Art. 12. Tratando-se de débito em execução fiscal, com penhora ou arresto de bens efetivados
nos autos, ou com outra garantia, nos termos do art. 9° da Lei federal n(l 6.830, de 22 de setembro de 1980, a
concessão do parcelamento fica condicionada à manutenção da garantia.
Art. 13. O sujeito passivo cujo débito estiver ajuizado deve pagar o correspondente à aplicação
do percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do crédito tributário favorecido, a título de honorário
advocatício, juntamente com o pagamento à vista ou em tantas parcelas quantas forem as contratadas no
parcelamento do crédito tributário correspondente.
Parágrafo único. Fica dispensada, na hipótese prevista no
de despesas processuais.

caput,

a comprovação do pagamento

Art. 14. O parcelamento fica automaticamente denunciado, situação em que o sujeito passivo
perde, a partir da denúncia, o direito aos benefícios autorizados nesta Lei, relativamente ao saldo devedor
remanescente, se, após a assinatura do acordo de parcelamento e durante a sua vigência, ocorrer falta do
pagamento de até 3 (três) parcelas, sucessivas ou não, ou de qualquer das parcelas após 30 (trinta) dias contados
da data final do contrato de parcelamento.
Parágrafo único. Denunciado o parcelamento, o pagamento efetuado deve ser utilizado para a
extinção do crédito tributário de forma proporcional a cada um dos elementos que compõem o crédito.

•

Art. 15. Na impossibilidade de o órgão fazendário competente concluir, dentro do horário de
expediente do último dia útil previsto para o pagamento, o atendimento aos contribuintes que comparecerem à
repartição fazendária com a finalidade de efetuar o pagamento do crédito tributário, deve ser emitido documento de
arrecadação que lhes permita efetuar o pagamento no 1° (primeiro) dia útil subsequente.
Art. 16. O Programa instituído por esta Lei será coordenado e executado pela Secretaria de
Estado da Fazenda, ficando o seu titular autorizado a baixar os atos necessários à sua plena execução.
Art. 17. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOlAS, em Goiânia, 23 de novembro de 2016, 128(1
da República.
MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR
Ana Carla Abrão Costa
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Anexo I
Crédito Tributário não oriundo de Penalidade Pecuniária
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N' de parcelas

II

98,0000°11_~~1~,00'-',00_0011
1,01200011
96,7635111
======
95,5474611_~_0,5_09_0~1811

31
32

I1
11

33

11

94,3518311====°,34='3=6511
0,25754511
93,1766311
=====
92,0218611=====°,2=°=72=5711
0,17373611
90,8875111
=====
89,7736011====0,~14~97~9611
0,13184411
88,680 11
=======
"
87,6070511~=_0,_"_78~8411

34
35

11
11

36
37
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I
I

1

11

Desconto

11

3

I1

4

11

5

11

6

11

7

11

8

11

9

I1

10

11

I

11

11

I
I

I

I

Coeficiente
II=====

II

Desconto

lr<êóif~te I

69,7917ÓII'~I.-':W
69,168061 ,j:>

,]>r

0,0398901
,
0;038820

,.' 1 1)'"'';' ,
68,564851 '-'.-.;-:. ~-,..<;>O,O37818
0,0368771
67,9820711

67,4197111

0,0359921

11
11

66,8777911

0,0351591

66,3562911

0,0343721

38
39

11
11

65,8552211

0,0336291

65,3745811

0,0329251

40

1I

64,9143611

0,0322581

11
11

0,0316251

11

41
42

64,4745811

12

86,5544211=====°,='°=67='811
0,0_9_75_8511
85,5222111~ __

64,0552211

0,0310231

13

43
44

11
11

63,6562911

0,0304511

14

84,5104411
======,,===°==,°=89=9=7511
11
0,_08_35_3911
83,5190911~ __
11

63,2777911

0,0299061

15

11
11

11
11

0,0293881

16

45
46

62,9197111

1

82,5481711====°,°=7=8°=2311
°,_°7_32_4511
81,5976811___

62,5620711

0,02889°1

I
I
I

17

11

62,2648511

0,0284151

I

47
48

I1

18

80,6676211====°,=°6=9°=6511
0,06537811
79,7579811
=====
78,8687811==~0==,0~62~1=0311
0,05917311
78,0000011
=====
77,1516511==~0,==05~65~3811
76,3237311====°,=°54='=5411

61,9680611

0,0279621

49
50

61,6917°11

0,0275281

61,4357711

0,0271121

51

61,2002711

0,0267131

52
53

60,9851911

0,02633°1

60,7905411

0,0259621

60,6163211

0,0256091

I

60,4625311

0,0252691

I

I

I
I

I
I

I

I

19
20

I
I

21

I
I
I
I
I
I
I

24

75,5162411==~0,~05~19",,"8911
74,7291711===°==,°=5°=°='311

25

73,9625311=~~0,0~48=2c,;;0211

54
55

26

73,2163211====°,°=46=5=3711
0_'0_45_0_0'11
72,4905411___

56
57

11
11

60,3291711

0,0249421

60,2162411

0,0246271

71,7851911====°,04=3=5=8011
0,04226211
71,1002711
=====
~0,0_4_'0_3411
70,4357711__

58
59

11
11

60,1237311

0,0243241

60,0516511

0,0240311

60

11

60,0000°11

0,0237491

I

•

[

2

I

•

N° de
parcelas

22
23

27
28
29
30

Anexo 11
Crédito Tributário oriundo de Penalidade Pecuniária
N' de
parcelas

I

II

11 N° de parcelas II

I

1

11

90,0000011

1,00000000011

31

2

11

89,7710111

1,01200000°11

32

11

83,85531

11

0,0388201741

3

11

89,5440711

0,50901789311

33

11

83,68992

11

0,0378179181

4

11

89,3191811

0,34136514211

34

I1

83,52658

11

0,0366771171

5

11

89,0963411

0,25754473011

35

11

83,36530

11

0,0359923481

6

11

88,8755611

0,20725725411

36

11

83,20607

11

0,0351588081

7

11

88,6568211

0,17373624411

37

. 11

83,04888

I1

0,0343722281

8

I1

0,14979607211

38

11

82,89376

11

0,0336287981

9

11

88,4401411
88,2255111

0,13184392311

39

11

82,74068

1I

0,0329251"1
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Coeficiente

Coeficiente

Desconto
=====
11
84,02275

Desconto

II

11

0,0398900311

---

---------
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•

-

10

IC

88,0129311

0,117883789r--40

11

11

87,8024111

0,10671806511

41

li

82,440681 FI.

12

11

87,5939311

0,09758463811

42

1I

82,29376

13

II

87,3875111

0,08997543311

14

11

15
16

,

,

~~ 0,Q31625044
10P '0,031023427
,
~
"'.~:Qr-:>'O,030451 0141

\1;>J

82,14888

87,1831411

43
====,11
44
0,08353870711

82,00607

11

0,0299057651

11

86,9808211

0,07802321311

81,86530

11

0,0293858281

1

86,7805511

0,07324470511

46

81,72658

I1

0,0288895161

17

86,5823411

0,06906499611

47

81,58992

11

0,0284152861

18

86,3861711

0,06537641611

48

81,45531

11

0,0279617291

19

86,1920611

0,06210277611

49

81,32275

11

0,0275275521

20

86,0000011

0,05917319011

50

81,19224

I1

0,0271115671

==~II
45

21

11

85,8099911

0,05653774911

51

81,06378

0,0267128841

22

11

85,6220311

0,05415443211

52

80,93738

0,0263298941

23

11

85,4361311

0,05198865811

53

80,81302

0,0259622691

24

1I

85,2522711

80,69072

0,0256089491

I

54
O,0500126251L
,=======;,,""==============11
55

80,57047

0,0252691411

56

80,45227

0,0249421051

57

80,33613

11

0,0246271571

58

80,22203

11

0,0243236601

80,10999

I1

0,0240310221

80,00000

11

0,0237486891

28

1

84,5373811

0,04820206511
===11
0,046537296
===11
0,04500149611
===11
0,04358033311

29

11

84,3637811

0,04226152611

59

30

11

84,1922411

0,04103448411___

60

25

85,0704711

26

84,8907211

27

84,7130211

IC

:::::::11
11

11
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DECRETO NUMERADO N° 8.795

1310212017
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GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Casa Civil
DECRETO N° 8.795, DE 07 DE NOVEMBRO DE 2016,

Altera o Decreto nO7.586, de 29 de março de 2012, que
institui o Grupo de Procedimentos Contábeis - GTCON/GO -,
no âmbito da administração estadual, e dá outras
providências.

•

o GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais
em vista o que consta do Processo nO 201600004046760,

e tendo

DECRETA:
Art, 1° O Decreto nO 7.586, de 29 de março de 2012, que institui o Grupo de Procedimentos
Contábeis -GTCON/Go-,
no âmbito da administração estadual e dá outras providências, passa a vigorar com as
seguintes alterações:
"Art. 1° Fica instituído, no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional, bem como
no dos fundos especiais, sob a coordenação da Unidade Central de Contabilidade da Secretaria
de Estado da Fazenda, o Grupo de Trabalho de Procedimentos Contábeis do Estado de Goiás GTCON/GO -, com vistas a adequar a contabilidade do Estado de Goiás ao Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público - MCASP.
Parágrafo único. Para o fiel cumprimento do disposto no caput, o GTCON realizará estudos,
procedimentos e ainda deliberará sobre a emissão das normas complementares necessárias,

•

visando cumprir o disposto na Portaria nO 548/2015 -STN-, bem como executar as
NormasBrasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP -, no Estado de
Goiás, dando prioridade à implementação do Sistema de Custos, como ferramenta de gestão
para o gestor público .
Art.~"

,..,

,..,

,..,

" ..,

,..,

,..,

,..,

,

,

,

,

,

.

I - 08 (oito) servidores ocupantes de cargos efetivos da administração estadual, bacharéis em
Ciências Contábeis, devidamente habilitados no Conselho Regional de Contabilidade do Estado
de Goiás - CRC/GO -,indicados pela Unidade Central de Contabilidade da Secretaria de Estado
da Fazenda;

II - """"""""""",,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,

..,,

,,

,,

.

f) Revogado.
Art. 3° Conforme as necessidades surgidas para as adaptações previstas no art. 1° deste
Decreto, o GTCON convidará para participar das reuniões e debates do Grupo de Trabalho,
representantes de quaisquerunidades dos órgãos/entidades do Poder Executivo, bem como
representantes dos outros Poderes.
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Art. 4° Poderão, ainda, ser convidados para participar das reuniões do GTCON/GO,
representantes de órgãos e entidades da administração federal, estadual e municipal, bem como
de especialistas em contabilidade pública, com a finalidade de subsidiar o G
•
Trabalho
com as informações elou dados necessários à consecução de seus objetivos." V U 1.2

(FI.-3»

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

1."'"

--

,c,

Art. 6° Até alcançar os seus objetivos, o GTCON/GO reunir-se-á, no m~1Bà,'~Y~z
por
semana, em período integral, e extraordinariamente, mediante convocação de suà~'Cõmdenação.

Art. 8° A Secretaria de Estado da Fazenda, por meio da Gerência de Tecnologia da Informação,
será responsável pelo apoio tecnológico ao Sistema de Contabilidade Geral - SCG -, a fim de
integrá-lo a todos os outros Sistemas Corporativos do Estado que necessitarem de sua
integração, bem como desenvolver outros sistemas, caso seja preciso, para execução do
disposto no caput do art. 1° deste Decreto.
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""","~~

•

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação .
Art. 3° São revogados:
I - os seguintes dispositivos do Decreto nO7.586, de 29 de março de 2012:
a)

os incisos I a V do art. 1°;

b)

a alínea "f' do inciso 11 do art. 2°;

c)

os incisos I e respectivas alíneas "an e ub", e 11 e suas alíneas "a", "b" e "c", todos do art. 3°.

11- o Decreto nO 7.928, de 11 de julho de 2013.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOlAS, em Goiânia, 07 de novembro de 2016, 128°
da República.

•

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR
(DÚ de 09-11-2016)
Este texto não substitui

o publicado no 0.0. de 09-11-2016.
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DE GOIÁS

Secretaria de Estado da Casa Civil

DECRETO N° 8.807, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2016.

Dispôe sobre o encerramento da execução orçamentária,
financeira e contábil do exercício financeiro de 2016 e dá
outras providências.

•

o GOVERNADOR DO ESTADO DE GOlAS, no uso de suas atribuições constitucionais,
considerando as disposições da Lei Complementar federal n° 101, de 04 de maio de 2000, inerentes ao equilibrio
financeiro nas contas públicas e à responsabilidade na gestão fiscal, o cumprimento de metas de resultados entre
receitas e despesas, bem como as preceituações das nonnas para encerramento da execução orçamentária,
financeira e contábil de exercício financeiro e tendo em vista o que consta do Processo n. 201600005008024,
DE CRE

TA:

Art. 10 O encerramento da execução orçamentária, financeira e contábil do exercício financeiro
de 2016 deverá observar os preceitos constantes deste Decreto, sem prejuízo do princípio da anualidade do
orçamento, previsto no art. 20 da Lei federal n° 4.320, de 17 de março de 1964, e do regime de competência
determinado pelo art. 50, inciso 11,da Lei Complementar federal nO101, de 04 de maio de 2000.
Art. 20 Os órgãos e as entidades somente poderão empenhar e liquidar suas despesas correntes
e de capital à conta do vigente orçamento até a data limite de 22 de novembro de 2016.

9

10 Os órgãos e as entidades deverão comunicar aos seus credores que, após a data a que se
refere o caput deste artigo, os produtos ou serviços adquiridos que não foram liquidados e não se constituam
essenciais às suas atividades deverão ter suspenso o seu fornecimento.

9

20 Para o procedimento de empenho das despesas utilizar-se-ão os recursos do orçamento
vigente somente no montante das parcelas que serão realizadas integralmente dentro do exercício.

•

93

0

As parcelas que serão realizadas nos exercícios futuros correrão à conta dos orçamentos

então vigentes.

9 40 Os saldos dos empenhos não liquidados na forma do caput deverão ser anulados em 23 de
novembro de 2016, sob pena de o responsável incorrer em responsabilidade administrativa, permanecendo
empenhados apenas os valores legalmente liquidados.
950

Excluem-se do prazo estabelecido no caput e no

94

0

as seguintes despesas:

I • de pessoal e encargos sociais;
11 - cujos percentuais de aplicação são definidos constitucionalmente
ou através
especifica, tais como: saúde, educação, ciência e tecnologia e cultura, observados os limites mínimos;

de lei

111- decorrentes de juros, encargos e amortização das dividas públicas, devidamente exigidas;
IV • custeadas com recursos efetivamente
respectivas contrapartidas;

recebidos de convênios,

acordos e ajustes e das

V - custeadas com recursos de operações de créditos;
http://www.gabinetecivil.go.gov.brlpagina_decretos.php?id=16206
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VI - devidamente
Orçamentária e Financeira - JUPOF.

justificadas

e previamente

autorizadas

t~...
~

pela Junta)::"lde~ pro~-ra~rção

Art. 3° A. Controladoria-G~ral. do _Estado -CGE- procederá à. fiscali;ação\~~lf.~~~~S
de
despesas, em que for utilizada para as IIqUldaçoes de despesas a modalidade 9 - outros~--no' Sistema
Infonnatizado de Execução Orçamentária e Financeira - SIOFI-NET-, recomendando aos órgãos e às entidades a
apuração de responsabilidade.
Art. 4° As Secretarias de Estado de Gestão e Planejamento e da Fazenda, no âmbito de suas
competências, implementarão as medidas de natureza contábil. orçamentária e financeira necessárias à execução
deste Decreto.
Art. 5° A Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento -SEGPLAN- realizará as devidas
alterações no Sistema Informatizado de Execução Orçamentária e Financeira -SIOFI-NET-, Sistema de
Administração Financeira -AFT-, para o encerramento do exercicio.
Art. 6° A Junta de Programação Orçamentária
complementares disciplinando os casos omissos neste Decreto.

e Financeira

-JUPOF-

poderá emitir atos

Art. 7° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

•

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOlAS, em Goiânia, 21 de novembro de 2016, 1280
da República .
MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR
(0.0. de 21-11-2016) - Suplemento
Este texto não substitui

o publicado

a

•

http.llwww.gabinetec:ivíl.go.gov.brlpagína_decretos.php?íd:16200

no Suplemento do D. o. de 21-11-2016.

imprimir

DECRETO NUMERADO N° 8.851

1310212017

.,
~

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Casa Civil
DECRETO N° 8.851, DE 16 DE DEZEMBRO DE 2016
Dispõe sobre procedimentos a serem adotados na execução
orçamentária, financeira e contábil do Poder Executivo no
corrente exercício.

o

GOVERNADOR

DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais,

nos

termos da Lei Complementar federal nO 101, de 4 de maio de 2000, e da Lei federal nO4.320, de 17 de março de
1964, inerentes ao equilíbrio financeiro nas contas públicas e à responsabilidade

e

na gestão fiscal, bem como em

atenção ao cumprimento de metas de resultados entre receitas e despesas e, ainda, na forma do Decreto estadual
nO6.847, de 29 de dezembro de 2008, e tendo em vista o que consta do Processo na 201600004068368,

DECRETA:

Art. 1a Os saldos de empenhos não pagos do Poder Executivo,

referentes aos exercicios

de

2011 e anteriores, deverão ser cancelados até o dia 31 de dezembro de 2016, com exceção dos devidamente
justificados e previamente autorizados pela Junta de Programação Orçamentária e Financeira (JUPOF).
Art. 2° Os saldos de empenhos não liquidados do Poder Executivo, relativos aos exercícios de
2012 a 2015, deverão ser cancelados
justificados

até o dia 31 de dezembro de 2016, com exceção

dos devidamente

e previamente autorizados pela JUPOF.
Art. 3° As despesas que vierem a ser reclamadas em decorrência dos cancelamentos

previstos

nos artigos 1° e 2° deste Decreto poderão ser pagas por dotações do orçamento dos exercícios seguintes, sob a

•

rubrica "Despesas de Exercícios Anteriores", nos termos do art. 37 da Lei federal na 4.320, de 17 de março de
1964, desde que devidamente reconhecida pela autoridade competente, respeitada a ordem cronológica.
Art. 4° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

PALÁCIO DO GOVERNO

DO ESTADO

DE GOIÁS,

em Goiãnia, 16 de dezembro de 2016,

128° da República.

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR
(0.0. de 16.12-2016 - Suplemento)
Este texto não substitui o publicado no Suplemento do D. O. de 16-12-2016.

hltp://www.ga\jnetecivil.go.gcN.!Ylpagina

_ decretos.php?id:

16285
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DECRETO NUMERADO

N° 8.853

%[tar

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Casa Civil
DECRETO N' 8.853, DE 20 DE DEZEMBRO DE 2016

Dispõe sobre
a adoção do Sistema da Conta Única do
Tesouro Estadual, nos termos da Lei Complementar estadual
n° 121, de 21 de dezembro de 2015.

•

o GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais, nos
termos do art. 90 da Lei Complementar estadual nO121, de 21 de dezembro de 2015, e tendo em vista o que consta
do Processo nO201600013004565,
DECRETA:
Art, 1° Os recursos originários do orçamento do Estado independentemente das suas fontes,
dos seus titulares ou beneficiários, serão, a partir de 1° de janeiro de 2017, incorporados gradualmente ao Sistema
da Conta Única do Tesouro Estadual, observado o disposto nos arts. 3° e fJ da Lei Complementar estadual nO 121,
de 21 de dezembro 2015.
~ 1° Os valores mantidos na Conta Única serão registrados
Disponibilidade Detalhada de Recursos (DOR), segundo as respectivas fontes.

em contas

contábeis

de

~ 2° O detalhamento dos recursos nas contas DOR tem por finalidade propiciar a identificação
da titularidade e disponibilidade dos recursos, assim como o controle e a movimentação dos valores pertencentes
a cada um dos órgãos e das entidades da Administração.

e

~ 3° Far-se-á, na contabilidade, o registro destacado dos recursos mantidos na Conta Única
pertencentes aos Municípios, bem como de eventuais recursos próprios dos órgãos e das entidades ou dos que
lhes tenham sido transferidos.

~

4° A razão contábil das contas DOR substituirá os extratos das contas bancárias em todos os
casos em que prevista a sua apresentação para fins de prestação de contas da utilização de recursos
movimentados por meio do Sistema da Conta Única.
~ 5° Os recursos para a realização dos pagamentos a cargo das unidades gestoras, no âmbito
da Conta Única, serão disponibilizados pela Secretaria de Estado da Fazenda por meio de limite para saque direto,
nos termos das normas de execução orçamentária e financeira do Estado.
~ 6° Até que sejam implantados os procedimentos, sistemas e editados os atos normativos para
a realização de pagamentos mediante cartão de débito, aplicar-se-ão, relativamente ao Sistema da Conta Única, as
seguintes disposições:
I - em matéria de fundos rotativos, a disciplina constante do art. 5°, 111,e art. 6°, do Decreto
estadual nO6.962, de 29 de julho de 2009;

no art.

fJ,

~

11- no que tange a adiantamentos, o disposto no art. 3°, S 1°, 11e ~ 3°, bem como o constante
1°, 111,IV e V, todos do Decreto estadual nO6.907, de 30 de abril de 2009.

~ 7° Serão mantidos em contas bancárias, fora do Sistema da Conta Única, nos termos do ~ 1°
do art. 3° da Lei Complementar estadual nO 121, de 21 de dezembro de 2015, os recursos que, em decorrência de
htlp:/lwww.gatlneleclvil.go.gov.brlpagina_deCfetos.php?id=16287
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disposições de leis federaIs, devam permanecer em contas bancánas específIcas.

~~

/ r-

: ri.

3>':.1
'3. ~\

9 8° Integram contabllmente o Sistema da Conta Única os valores das transférk~rllao
realizadas em contas no Banco do Brasil S/A.
.

~~,!};!!;;t91

Art. 2° A partir de 1° de janeiro de 2017, todos os recursos arrecadados por meio do Documento
de Arrecadação de Receitas Estaduais (DARE) serão creditados diretamente à Conta Única do Tesouro Estadual.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo se aplica às receitas do Estado e a todo e
qualquer valor que terceiros devam ou desejem pagar, depositar ou entregar à Fazenda no âmbito da Conta Única
abrangendo recursos orçamentários e extra-orçamentários.
Art. 3° Os saldos existentes em 31 de dezembro de 2016 em contas bancárias dos órgãos,
fundos e das entidades do Poder Executivo deverão ser transferidos para a Conta Única em 2 de janeiro de 2017.
Art. 4° A Secretaria de Estado da Fazenda poderá antecipar a entrega de recursos para a
execução dos pagamentos à conta das fontes previstas no orçamento anual, assim como para os restos a pagar,
até o limite da disponibilidade global da Conta Única.

•

Parágrafo Único. A Secretaria de Estado de Gestão e Planejamento deverá adotar as medidas
necessanas de ajuste orçamentário, a fim de que o orçamento espelhe as fontes efetivamente arrecadadas e
utilizadas na execução da despesa.
Art. 5° As disponibilidades mantidas à Conta Única do Tesouro Estadual serão aplicadas no
mercado financeiro pela Secretaria de Estado da Fazenda, constituindo as receitas dai decorrentes Fonte de
Recursos Ordinários do Tesouro do Estado, nos termos do art. 5° da Lei Complementar estadual nO 121, de 21 de
dezembro de 2015.
~ 1° Nos casos previstos em Lei, deverá a Secretaria de Estado da Fazenda, reverter os
rendimentos obtidos com as aplicações financeiras em benefício das unidades que integram o Sistema da Conta
Única do Tesouro Estadual, proporcionalmente ao montante das respectivas disponibilidades.
~ 2° Caberá à Secretaria de Estado da Fazenda definir as taxas, os tipos e o calendário de
rendimentos a serem creditados, bem como a sua aplicação em cada conta DOR, com a fixação dos mecanismos
operacionais para o cálculo e crédito da respectiva remuneração.
Art. 6° Compete à Secretaria de Estado da Fazenda expedir orientações e atos regulamentares
para o adequado cumprimento do disposto neste Decreto, cabendo-lhe, ainda, a elaboração e apresentação do
Manual da Conta Única do Tesouro Estadual.

•

Art. T' Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com produção de efeitos à partir
de 1° de janeiro de 2017 .
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOlAS, em Goiânia, 20 de dezembro de 2016, 128°
da República.
MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR

(0.0. de 20-12-2016) - Suplemento
Este texto não substitui o publicado no Suplemento do D. O. de 20-12-2016 ..

a

http:lr\vww.gabineteclvil.go.gov.brlpagina_decretaq:t1p?id=16287
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~

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Casa Civil
EMENDA CONSTITUCIONAL

N° 53, DE 21 DE DEZEMBRO DE 2016.

Modifica dispositivo do Ato das disposições Constitucionais
Transitórias (ADCT) da Constituição Estadual.
A MESA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOlAS, nos termos do art. 19 da
Constituição Estadual, promulga a seguinte Emenda ao texto Constitucional:

•

Art. 10 O art. 39 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição
Estadual, introduzido pela Emenda Constitucional n° 50, de 11 de dezembro de 2014, passa a vigorar com as
seguintes modificações:
"Art. 39. As receitas vinculadas a órgãos e entidades, fundos ou despesa, por força de
dispositivo desta Constituição e da legislação complementar ou ordinária, ficam desvinculadas
em 30% (trinta por cento) até 31 de dezembro de 2023.

I~

.

IV - arrecadados pelo instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás
(IPASGO) e pela Goiás Previdência (GOIASPREV);

•

•
VI - fundos instituídos pelo Poder Legislativo, pelo Poder Judiciário, pelos Tribunais de' Contas,
pelo Ministério Público, pela Defensoria Pública e pela Procuradoria-Geral do Estado." ( (NR)
Art. 20 Esta Emenda Constitucional
efeitos a partir de 10 de janeiro de 2016.
ASSEMBLEIA

entra em vigor na data de sua publicação,

produzindo

LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOlAS, em Goiânia, 21 de dezembro de 2016.
Deputado HELIO DE SOUSA
- PRESIDENTE (DA de 21-12-2016)
(D.O. de 09-02-2017)

Este texto não substitui o publicado no D.A. de 21-12-2016 e
0.0. de 09-02-2017 .

.=

Imprimir

http://www.gabinetecivil.golas.gov.brlemendas_constitucionais/emenda_constituciooal_n53.htm

1/

f

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

INSTRUÇÃO NORMATIVA N'13J 1 / I6-GSF,
DE 22 DE DEZEMBRO DE 2016

Dispõe

sobre

a

funcionamento

regulamentação

do Sistema

do

da Conta

Única do Tesouro Estadual.

•

A SECRETÁRIA

DA FAZENDA DO ESTADO DE GOIÁS, no

uso de suas atribuições legais e em vista do disposto na Lei Complementar

oS!

121, de

21 de dezembro de 2015 e do Decreto nº 8.853, 'de 2.0 de dezembro de 2016, bem
como considerando o disposto no art. 1º, inciso XV, do Regulamente;>da Secretaria
de Estado da Fazenda, aprovado pelo Decreto no 7.599, de 9 de abril de 2012,

resolve
baixara seguinte/~)

,

/...

/',

INSTRUÇÃO NORMATIVA:

...."
..•......... ,/
"

/

Art.

'",'

./

./

/

lQ.,.~-,~r,esente ~Iris~ção Normativa

regulamenta

o

funcionam"coto do Sistema da Cónta Unica do Tesouro Estadual, instituída na forma da

I ;"

/"...', ~./
/

Lei Complementar nº 121",de 21 de dezembro de 2015 e do Decreto nil 8.853/2016.

i f

•

/,""._,

"
/

/

//

V

I - Definições
,

Art. 2º No âmbito do sistema da Conta Unica do Tesouro Estadual
aplicam:se"as scguintes definições:

\

I.

,/

j

\
Sistema da Conta Única do Tesouro Estadual:

sistema constituido por

/ conta bancana úmca em mstItUlçao financeira contatada pelo Estado e por

,"

contas escriturais no sistema de contabilidade do Estado, compreendendo
também o conjunto de nonnas, processos operacionais e sistemas para
gerenciamento e movimentação dos recursos depositados na Conta Única do
Tesouro Estadual

I;
<:;<p

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

11.

Conta

Conta escrituraI de Disponibilidades

DDR:

por Destinação de

Recursos, na qual os valores mantidos na Conta Única são registrados de
maneira a identificar a titularidade e disponibilidades

de detenninados

conjuntos de recursos, segundo suas vinculações, beneficiários, contratos ou
qualquer outra fonna de segregação dos recursos financeiras que venha a ser
necessária para fins legais ou gerenciais.

•

III.

Tesouro Estadual: Nas referências genéricas, trata-se do conjunto de todos
os ativos e passivos do Estado de Goiás. Nas referencias específicas, trata-se
da Superintendência

.

do Tesouro Estadual, da Secretaria de Estado da

Fazenda.
IV.

Cronograma

Mensal de Desembolso Financeiro

(CMDF): Consiste na

~.

/

programação de desembolso, com datas. preestabelecidas,
disponibilidades fi~c;iras

projetadas;.~

~/
/,>
/
Documento ,de Arrecadação de Receitas
,

V.

de arrecadaç~"

,>

d~".<~ei~s
\,

-

observadas as

Estaduais (DARE): Documento

de qualq~er natureza,

tributárias

ou não

,/

tributárias, bem com9 de recebiJ:nento de quaisquer recursos que terceiros

•

:/ dé~am ou queiram rec~lhe>à'C~ta Única.
, (
'.......,,r
; ,
/' ,/', "'.\. 'y'
VI. \ Fonte de recursos: Mecanismo de classificação orçamentária dos recursos

,

\ "'administrados peJo ~stado que visa demonstrar e gerir destacadamente os
'~i1ta~.te!..-que~1m

-decorrência de lei, scjam destinados a suportar despesas

orçamentárias de fundos, programas ou ações específicos.
VII.

Limite de saque: Mecanismo de disponibilização de recursos financeiros
/ para pagamento diretamente a débito da Conta Única.

./

/~
/

'"VIll.

Ordem de pagamento

(OP): Documento emitido no âmbito do Sistema da

Conta Única com vistas ao cumprimento do pagamento por parte do agente
financeiro, ou mediante quitação da obrigação, no caso de pagamento intraConta Única.

-

--------------------------------------,

--------

t

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

IX.

Ordem de pagamento extra~orçamentária

(OPE): Modalidade de OP

destinada à realização de pagamentos ou transferências financeiras que não
decorram da execução orçamentária, a exemplo das restituições de cauções e
de depósitos de diversas origens.

X.

Ordem de Provisão Financeira (OPF): Documento do siste~a da Conta
Única destinado a disponibilizar recursos para que uma Unidade Gestora
possa emitir ordens de pagamento. É emitida em duas modalidades: OPF de,

•

limite de saque, destinada a disponibilizar recursos para que uma Unidade
Gestora emita OP diretamente

a débito da Conta Única;

OPF de

transferência financeira, quando for necessário transferir recursos para uma

..

conta bancária de Unidade Gestora fora do si~te"mada Conta Única.

XI.

./'

Pagamento

intra-Conta
/

"

,

Unica:

.

Pagamento

entre órgãos e entidades

./

integrantes da..•.
Conta Unica, re~lizadó :em o tràmite de recursos na rede
bancária.

(/

~~/~.

"",

~
/
Receita Recolhida ao Tesouro ~T):
"

XII.

~idade
,

•

r

/

Receitas arrecadadas por qualquer

d~ Estado ~ql:l;seja":' ..t~olh'idos à unidade Tesouro no âmbito do

'"

ísistcrna da Conta Única.

XJn.

.

,v,

/ / '.
,...
'"'"

'\.

/

.~

Receita Disponivél no Órgão (RDO): Receitas arrecadadas pelas Unidades

.••..

/

'/

" Úestoras, qual.qúer que seja a fonte orçamentária, inclusive fonte 100 -

...•.

/

.'

"

Receitas Ordinárias, cuja disponibilidade seja mantida na própria Unidade,
,.....qu seja, em conta de disponibilidades da Unidade no sistema contábil. No
" c'~so em que um recurso inicialmente recolhido como RDO seja transferido

//

/

!para o Tesouro, tal disponibilidade

passa a constituir RRT.

.

,./
XIV. Unidade Gestora:
poder

de realizar

Unidade orçamentária ou administrativa investida do
pagamentos

de qualquer

natureza,

gerir recursos

orçamentários e financeiros próprios ou sob descentralização, assim como
adotar medidas com vistas ao recebimento
qualquer natureza.

de créditos do Estado, de

9

ESTADO DE GOlAS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

XV.

Unidade

Orçamentária:

O segmento da administração direta a que o

orçamento da União consigna dotações específicas para a realização de seus
programas de trabalho e sobre os quais exerce o poder de disposição.

11

Disponibilidade

•

por Destinação de Recursos

Art. 3º A Conta Única é constituída por uma só conta bancária na

,

instituição financeira contratada pelo Estado e por contas escriturais do sistema de
_o"'\.

contabilidade do Estado.

S

__"

1º O registro em contas de"Disponibilidades por Destinação de
'\

_7~

,

Recursos (DDR) constitui detalhamento dos recursos mantidos na Conta Unica visando
a identificação, o controle e m~~i~entaçào dos fundos pertencentes a cada um dos
/

."

/~

órgãos e entidades do gqvêmo, garantindo-lhes. a titularidade dos recursos e a sua
/ ....•.

I'

•••

disponibilidade, assim ~mo propiciando elementos informativos e de controle para a
realização do gerenci~e~~o ..fina~iro/

/;>

unidade do Estado.
,

•

I/

que seja.necessário

no âmbito de qualquer

'"',

"

l'

"',.

~
~ ~/ /
22 O detalhamento da conta DDR se realiza através de eonta

"

~

corrente contábil, dofâ:an~en~ininad;'iJDR,
cuja estrutura é constituída pelo código
. .
'v
~
da Uriida'de Gestora, o código da fonte orçamentária e o detalhamento da fonte, no
,

~.

~

f

formato CODUG.A.BC.DEFGH, onde:

-

.~~.

CODUG

=

//~

Código da Unidade Gestora que cadastra e movimenta a DDR

A:= Grupo de Fonte/Destinação de Recursos
BC ~Especificação da FontelDestinação de Recursos
J I
/DEFGH
= Detalhamento
da Fonte/Destinação de Recursos

segundo

as

./ necessidades gcrcnciais de cada Unidade

~ 3º As DDR substituem as contas bancárias naquelas situações em
que determinados recursos devam ser administrados de forma destacada em relação aos
demais, como nos casos das disponibilidades financeiras de fundos especiais.

< ;;tP

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

S 4º A contabilidade manterá registro destacado dos recursos
mantidos na Conta Única pertencentes aos municípios, bem como dos recursos próprios
dos órgãos e entidades do Estado, ou a eles transferidos.

S 5º Cada

Unidade Gestora cadastrará sua própria tabela de DOR,

utilizando qualquer numeração para o detalhamento das fontes, sequencial ou não, até
-,

•

'.

99.999 contas. O cadastramento realizado pela Unidade será em seguida submetido à
validação do órgão central de contabilidade, da Superintendência do Tesouro EstaduaL

S 6º

Para cada DDR será cadas~ado um roteiro especifico para a

contabilização automática dos recursos, quando de seu iniesso à Conta Única.

S 7º

A

,

As DDR de uma Unidade Gestora somente serão utilizadas por
,

./

ela própria.

--

r

","

é

__

."

/".

/ /"

'.

/ /'

~
9 8-ºNos casos em que uma Unidade Gestora não necessite detalhar

•../

',"

-~

os recursos que mantenha n~'Conta Única será adotado o detalhamento 00000.

"
/ -----

,..,

•

I

i

1'"" "'.
-~
A,',

,\

'J

/ --/ "
,ti'

,

Art. '4º Às contas contábeis de registro dos recursos da Conta Unica
~'

abrangerão:

'\

y.

J

1. ....
~ COJ.:ltaAtiva 4e.tegistro do valor global disponível pela Unidade Gestora na
'~,
"
~
.. /
Conta Unlca; ,

11., ....~onta de controle de disponibilidade por fonte de recursos, demonstrando o
valor disponível por DDR;

,

lII.J Conta de controle que demonstrará, por DDR, o montante do limite de
,/...--/saque

concedido a uma Unidade Gestora e ainda não utilizado para emissão

/

deOP;
IV.

Conta de controle que demonstrará, por DDR, o montante das Ordens de
Pagamento emitidas pela Unidade Gestora e ainda não quitadas junto ao
agente financeiro.

f
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111

Arrecadação

e Outros Ingressos de Recursos à Conta Única

Art. 5º' Todas
administrados

por unidades

a<;

gestoras

receitas

do Estado e todos os recursos

integrantes

da Conta Única

deverão

ser

arrecadados através da rede bancária arrecadadora do Estado, por intermédio do
Documento de Arrecadação de Receitas Estaduais.
'-

/
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo se aplica a todo c

•

qualquer valor que terceiros devam ou desejem pagar, depositar ou éI1::tregar

ao Estado

no âmbito da Conta Única, abrangendo recursos orçame-ntários e extra-orçamentários.
Art. 6º O DARE deverá ser gerad~' através de portal ,específico da
SEFAZ e, no ca<;o de recursos que-'devam ser gerenciados deta.lhadarncnte
A'

/

por DDR, no

'

momento da geração do DARE deverá ser indicada.a respectiva DOR.
'
/
/

/

.

.

./'-

//')

9 :1º Os

recursos recebidos através do DARE scrão classificados e
contabilizados automaticamente, de//
acordo com o roteiro
mencionado no S 6º do Art. 3£

"'."./

deste regulamento.......

//
.
-/

.

r

.'

serão 4registrados

•

,,\.'...

-,

".

/""
9 2£ Os recursos

/",,-,,.,,

',/

,~

"

/

/

diretamente arrecadados pelas Unidade Gestoras

em' concis contábeis

...

.

/

na própria unidade,

classificados

como

~;

dispombilidades financelras da Umdade Gestora e dlscnminados por DOR .

.

\ \..

~r

""

"-,

/'/

/--

Art. 79.As restituições de despesas pagas a maior ou indevidamente

,

deverão se' realizar também por intermédio dos mecanismos de arrecadação. Nesse

\

sentido, a. Unidade Gestora responsável pela cobrança e recebimento do valor deverá
.•....

adotar os procedimentos pertinentes, observando os seguintes passos;

'. "---...//

'"''''-.. 1... Cadastramento

de DDR específica, podendo haver uma mesma DDR para

diferentes recolhimentos;
11. Emissão do DARE, através do portal específico;

m.

Adoção das medidas que couberem junto ao devedor, para que efetue o pagamento
pertinente.

t
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IV

Execução Financeira da Despesa

Art. 82 Os pagamentos à conta de recursos da Conta Única
compreendem a realização de qualquer transferência para terceiros ou para órgãos ou
entidades integrantes do Estado, bem como os fluxos realizados no âmbito da própria
Conta Única para fins de liquidação de compromissos financeiros entr~ unidades

••

integrantes da mesma. Portanto, alcança tanto o pagamento de despesas orçamentárias
do Estado, quanto outros fluxos extra-orçamentários .

,

Art. 9º A disponibilização de recursos financeiros para que as
Unidades

Gestoras

realizem

modalidades de OPF:

seus pagamentos
..

,/
L

será processada

através

de duas

,

,/

OPF de transferê~a

financeir~: para ~sferir
recursos para conta bancária
./ \,
'.
fora da Conta Única, nos cas"Ôsde unidades não integrantes da Conta Única,

/:

.,'

"''''.

,;.

./

.

.

.

bem como nos. casos excepCIOnaISem que uma UOldade Gestora mtegrante
.
'.
'vi /
/
da Conta Unica coqtinuc mantendo .c6nta bancária para realizar pagamentos;
'
'\'.
/

./,/ -../ /' ",,',
'. J/

n.,!

•

.,

•

(OPF

de limite de.,saque>~ara

disponibilização

Unidade ..G~st~~~ realizar pagamentos mediante saque diretamente à Conta
i \
\ Única.

'-

\. /i
...,

........••.
Art .. IO. Os pagamentos ou saques a débito da Conta Única serão

executados através dos seguintes instrumentos:

\
,

I.

de recursos para uma

\

qidem de pagamento

(OP);

11.:. «)rd~m de pagamento extra-orçamentário (OP-Extra)

m.

OPF de transferência financeira;

IV.

Cartão de débito.

f
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9

A OP é utilizada para a realização de pagamentos de despesas

}2

orçamentárias, emitidas exclusivamente no âmbito do SIOFINet com observância das
etapas de execução do orçamento.

9 2 A OP Extra-orçamentária
Q

é utilizada para transferências

financeiras e para o pagamento de compromissos não orçamentários.

•

,'

9 3ª O pagamento mediante cartão de débito somente será adotado
após edição de regulamentação específica para tal instrumento .

S 4º O CNP] da entidade pagadora de qualquer OP a"débito da
""

Conta Única será o do Estado, correspondente ao constante do cadastro da Conta Única

,

junto ao agente financeiro.

"

/

Art. 1-1.'A''''~xecução. do pagamento de despesas orçamentárias
/
observará os seguintes procedimentos:
./

/'\

',"

/"

"'\.'.//
"-

I.

/

ff

-.~

Uma v.ez cadastrada'uma DDR, a SEFAZ indicará se a mesma poderá receber
'''.

/"

/-

recursos do Tesouro mediante. limites de saque. Uma DOR que não admita
j

•

/

-'"

',,-

' •../

ipagamento mediailte utilização p.e limite de saque somente realizará pagamentos

.

,

. mediante utili~çã~de

,

À. ~sp.esa

IL

.'

.

re~ursos
di'retamente arrecadados pela Unidade Gestora;
.

deverá s~:e~ecutada
//

no âmbito do SIOFINet, cumprindo todas as

suas etapas até a liquidação;

- a Um"da de Gestora d'"
A(\
pos a I"lqUI'daçao
evera llllClar o proce d'lmento de

111,

soiieitaçào de pagamento;

..

-IV.

//
,/

No ato de solicitação deverá ser indicada a DDR ou conta bancária a débito da
qual a despesa deverá ser paga. Apenas uma opção poderá ser selecionada.

V.

Caso se trate de despesa à conta de fonte de recursos que pode ser tanto
diretamente arrecadada pela unidade, quanto recolhida ao Tesouro, o usuário

t
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deverá selecionar também a origem dos recursos a serem utilizados no
pagamento, a qual poderá ser Receita Disponível no Órgão (RDO) ou Receita
Recolhida ao Tesouro (RRT), conforme definido nos incisos XIlI e XIV do art.
2º deste regulamento.

VI.

Caso uma mesma despesa deva ser paga em parte com RDO e em parte com
RRT, a Unidade Gestora deverá que emitir uma solicitação para cada parcela.

•

,
Uma vez concluída a solicitação, a SEF AZ reaJizará a competente análise, com

VII.

vistas à aprovação.

VIII.

Caso se trate de pagamento mediante utilização de limite de saque, uma vez
aprovada a solicitação sem emitida OPF de limite de saque e a Unidade Gestora

.

poderá emitir a corresp~e~te
Ordem de Pagamento. A OP de utilização de
,
~
limite de saque assG'mirá como conta a debitar, junto ao agente financeiro, a
./ ~
própria Conta Única:'
///
,

..'.

'<:."'/" /' ..

IX.

Para pagamento mediante utilização de recursos a serem transferidos da Conta
.' .

".

'\.

/

Única para conta bancaria da Unidade Gestora, uma vez autorizada a solicitação

.a SEFAZ emitirá á correspondente
.J~

l

•

..•••..

j

,

!

i'

X.
"".

,-,

"

",

~,

"//

..•.•

OPF de transferência financeira;

.•...

"\

-

~
;Para pagamento a débito de recursos previamente mantidos em conta bancária
I
da Unidade Gestora, una vez autorizada a solicitação a Unidade poderá emitir a
,

I

, ,
'"

"-.

./.,

correspon]e~.~ Orde~ de Pagamento;

v

//

Ordens para Pagamentos Extra-orçamentários

Art. 12. Para os pagamentos de compromissos não decorrentes da
execução de despesa orçamentária, assim como para o recolhimento do Imposto de
Renda Retido na Fonte - IRRF, serão utilizadas modalidades específicas de Ordens de
Pagamento.

t
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9 lº As seguintes modalidades de OP.Extra serão adotadas:

1.

OPE de transferência financeira entre órgãos. Tem por objetivo executar a
transferência de recursos dos órgãos para o Tesouro, nos casos de recursos
arrecadados por esses órgãos e que sejam destinados a cobrir despesas gerais do
orçamento de outros órgãos.

!I.

•

OPE de transferências de contas bancárias para a Conta Única. A ser utilizada
para transferências,

para a Conta Única, dos saldos existentes em contas

bancárias.

111.

OPE de recolhimento de IRRF, destinada ao recolhimento do IRRF retido na
fonte por órgãos do Estado, por ocasião do pagamento a fornecedores.
r

/

/.

S 22 Eve1tuãi~ necessiqades d:instituiçãO de novas modalidades de
OP-Extra poderão ser '~valiadas

""

Estadual.

•..

'.,''-.//

/

"

/

•

I(

'v

e. i~it~ídas

;ela

Superintendência

do Tesouro

/

/'..""J
r

""

V1

//
Rendirnentos sobre Aplicação Financeira

(>""
M.

v

13.,'A Secretaria da Fazenda reverterá, em beneficio das

\

\..

f

;

,

.unidades.,qtie integram o Sistema da Conta Unica do Tesouro Estadual, os rendimentos

/'r

..

,

í/

obtidos na~plicações

finan'ceiras da Conta Única, na forma estabelecida no Decreto nº

8.853/2016.

)
}

!

'
.~seremFofe~ecidos
/

~

lº A Secretaria dc Fazenda estabelecerá os tipos de rendimento a

pelo Tesouro e as condições de admissibilidade de cada tipo de

rendimento, confonne a origem dos recursos mantidos na Conta Única pelas Unidades
Gestoras.

t
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* 2º A Secretaria da Fazenda divulgará,

através do SIOFJNet, as

taxas, os tipos e o calendário de rendimentos que serão oferecidos para remuneração dos
recursos mantidos na Conta Única pelas Unidades Gestoras.

~ 3 A Unidade Gestora deverá solicitar à Superintendência do
Q

Tesouro Estadual o cadastramento do tipo especifico de rendimento desejado para cada
uma de suas DDR que tenham previsão legal de remuneração por aplicação finánceira.

•

~

A Superintendência do Tesouro Estadual avaliara e decidirá

4l.l

quanto à aplicação do tipo de rendimento solicitado pela Unidade Gestora.

S 5º O valor dos rendimentos será incorporado ao saldo de cada
~
DDR remunerada, ao final de cada p~ríodo definido no calendário de rendimentos.

.

/>

.
f

~
Art. 14 Está Portaria entra é'm vigor na data de sua publicação,
.

,"

."

,/

.

,

,

produzindo seus efeitos a 'partir de I º de janeiro de 2017.

"-

/",/

.•..•.,.

.....•.

',~.

GABINETE

DO

/
ESTADO
I /'

/_',,",_
./

•

'

" "
'\

DE ESTADO DA FAZENDA

22 do mes de dezembro de 2016.
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~
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I
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DECRETO NUMERADO

N° 8.861

•
~

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Casa Civil
DECRETO N° 8.861. DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016
Dispõe sobre medidas de redução de gastos com pessoal e
dá outras providências.

o

GOVERNADOR

DO ESTADO DE GOlAS,

no uso de suas atribuições

constitucionais

e

legais:
DECRETA

•

Art. 10 Ficam estabelecidas no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do
Poder Executivo as seguintes medidas de redução de despesas com pessoal, assecuratórias da implementação
do Novo Regime fiscal a vigorar a partir de 10 de janeiro de 2017:
I - os órgãos da administração direta, autárquica e fundacional deverão reduzir em 10% (dez por
cento) seus quantitativos de pessoal temporário regido pela Lei nO 13.664, de 27 de julho de 2000, nos termos do
seu art. 11, inciso 11,alínea "b";
II - a Secretaria da Segurança Pública e Administração Penitenciária e a Secretaria da Casa
Militar deverão reduzir em 30% (trinta por cento) o respectivo somatório de gastos com serviços extraordinarios
prestados por policiais civis, militares, bombeiros militares e servidores dos órgãos gestores de Policia TécnicoCientífica, Administração e Segurança Penitenciária, tendo por base a totalidade da despesa realizada por cada
Pasta com o pagamento de tal beneficio no mês de outubro de 2016;
111- A Secretaria de Educação, Cultura e Esporte deverá adotar medidas que impliquem:

•

a) a redução do valor total de suas despesas com aulas complementares para professores de,
pelo menos, 18% (dezoito por cento) em relação ao somatório desse gasto realizado em novembro de 2016, ou,
em valores absolutos, o equivalente a R$ 3.100.000,00 (três milhões e cem mil reais) mensais;
b) o contigenciamento,

vedado o seu provimento;

1. de tantas Funções Comissionadas Educacionais quantas se fizerem necessárias para que se
alcance um redução de 20% (vinte por cento) do valor total das despesas com a concessão dessa vantagem no
mês de novembro de 2016;
2. de 24 (vinte e quatro) cargos em comissão de Subsecretário de Educação;
Parágrafo único. Até o início da próxima sessão legislativa, a se verificar em 15 de fevereiro de
2017, incumbe à Secretaria da Educação, Cultura e Esporte encaminhar à Gasa Civil, para elaborar mensagem e
projeto de lei, a serem submetidos ao Governador do Estado, propondo a extinção das FCE e dos cargos em
comissão abrangidos pelo contingenciamento a que se refere a alinea "b", itens 1 e 2 do caput deste artigo,
respectivamente.
Art. 20 Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 10
de janeiro de 2017.
Art. 30 Fica revogado o Decreto nO8.643, de 06 de maio de 2016.

http.llwww.gabmetecivil.go.gov.brlpagina_decrelos.php?id=16311
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PALÁCIO DO GOVERNO

DO ESTADO

N° 8.861

DE GOIÁS,

em Goiânia,29 de dezembro de 2016,

1280 da República.

MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR
(0.0. de 30-12-2016)

Este texto não substitui o publicado no 0.0. de 30-12-2016.

a

•

•

http.lA.vww.gabinelecivíl.go.gov.brlpagína_decrelos.php?ícr-16311

imprimir
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DECRETO NUMERADO

N° 8.860

.,

11o{tar
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GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Casa Civil
DECRETO N° 8.860. DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016
_Vide Decreto Administrativo,

de 06 de Janeiro

de 2017, 0.0. de 09-o1-2017-5uplemento,

pág. 3.

_Vide Decretos

Administrativos,

de 11 de Janeiro

de 2017, 0.0. de 11-o1-2017-5uplemento

• Vide Decretos

Administrativos,

de 12 de Janeiro

d. 2017, 0.0. de 12-01-2017-5uplemento.

•

Exonera o pessoal que especifica dos respectivos cargos de
provimento em comissão.

o

GOVERNADOR

DO ESTADO DE GOlAS,

no uso de suas atribuições

constitucionais

e

legais,

•

DECRETA:
Art. 10 Fica exonerado do respectivo cargo de provimento em comissão em que se acha
investido em 31 de dezembro de 2016 todo o pessoal da administração direta, autárquica e fundacional do Poder
Executivo, com exceção:
I - dos Secretários de Estado;
11- do Chefe de Gabinete Particular do Governador, do Chefe de Gabinete do Governador e dos
Presidentes de Autarquias e Fundação;
111- dos Comandantes-Gerais
Geral da Policia Civil;

da Policia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar e do Delegado.

IV - do Defensor Público-Geral e do Procurador-Geral do Estado;
V - do Reitor da Universidade Estadual de Goiás;

•

VI - dos Vogais da Junta Comercial do Estado;
VII - dos Conselheiros da Agência Goiana de Regulação, Controle e Fiscalização

de Serviços

Públicos;
VIII - de outros ocupantes de cargos comissionados,
primeira parte, V, VI e VII, detentores de mandatos, eletivos ou não;
_Redação

dada pelo Decreto

além dos previstos

nos incisos IV,

nO8.879, de 26-01-2017.

VIII
ele outFElSOeUl3aAtes de sor!1l0s eOA'!issionados, além eles I3fC'w'istos nos iAeisos IV,
I'JÁA'!eifal3oFl:e,V, VI e VII, eetcntOfcs ele monelatos ole\i'>'Qs;
IX - do pessoal que o Governador do Estado vier a espccificar, com o respectivo cargo e a
correspondcnte lotação. em decreto a ser editado no prazo de até 25 (vinte e cinco) dias úteis, a contar de 02 de
janeiro do 2017, hipótese em que o exercício não será considerado como interrompido.
_RedaçAo dada pelo Decreto

nO8.882, de 03-02-2017.

IX
de l3essoal quc o Governador do Estado vier a especificar, com e respectivo COf!,!Oc a
eOFFOspanecntclota~ãe, aR'! €lcereto a ser esitaElo no praze €le ate 16 (quinzo) Elias, a contar Ele 1° ele janeiro Ele
2017, hil'Jótese eA'! que o e)(cf8ieie não será eonsiElcfa€la eoR'lo interrompi€le.

http://www.gabine\ecivil.go.QOV.brlpagina_decretos.J*lp?id=16307
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Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1"
de janeiro de 2017.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOlAS,

em Goiênia, 29 de dezembro de 2016, 128°

da República.
MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR
(0.0. de 30-12-2016)

Este texto não substitui o publicado no D.O. de 30-12-2016.

a

•

•

http://www.gabinetecivil.~.gov.brlpagina~

decretos.php?id= 16307

impflmir

www.gabinetecívíl.go.gov.b'/paginaJeis.php?id=21436
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fi

'Voftar

~

GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Casa Civil
LEI N' 19.574, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016
Dispõe sobre extinção de cargos em comissão, alteração de
leis e dá outras providências com vistas à implementação do
novo regime fiscal a vigorar a partir de 1° de janeiro de 2017.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOlAS, nos tennos do art. 10 da Constituição
Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

•

Art. 1° São adotadas as seguintes medidas assecuratórias
fiscal a vigorar a partir de 1°de janeiro de 2017:

da implementação

do novo regime

1- os cargos em comissão de Assessor Especial "A", "B", "C", "O", "E" e "F", e Assistente de
Gabinete "E" e "F", em suas várias referências, bem como os de Supervisor "A", "8" e "C", existentes no âmbito
da administração direta, autárquica e fundacional, ficam com seus quantitativos reduzidos de acordo com as
especificações constantes dos quadros abaixo:
a) Quadro I:
1. Lei Delegada nO03/2003:
CARGO

NÚMERO REDUZIDO

REFER~NCIA
I

53

11

30

111

30

I1
II

IV

28

V

104

ASSISTENTE

DE GABINETE "E"

ASSISTENTE

DE GABINETE "E" 11
DE GABINETE "E" I1

ASSISTENTE

•

II
II

ASSISTENTE

DE GABINETE "E"

ASSISTENTE

DE GABINETE "E"

ASSISTENTE

I

19

ASSISTENTE

DE GABINETE "F" 11
DE GABINETE "F"

11

27

ASSISTENTE

DE GABINETE "F"

111

78

ASSISTENTE

DE GABINETE "F"

IV

ASSISTENTE

DE GABINETE "F"

V

18

IV

II
II
II

V

11

I

ASSESSOR

ESPECIAL "A"

11

ASSESSOR

ESPECIAL "A"

ASSESSOR

ESPECIAL "A"

ASSESSOR

ESPECIAL "A"

ASSESSOR

ESPECIAL "B"

ASSESSOR

ESPECIAL "B"

11

ASSESSOR

ESPECIAL "B"

111

ASSESSOR

ESPECIAL "B"

IV

ASSESSOR

ESPECIAL "B"

V

ASSESSOR

ESPECIAL "C"

I

ASSESSOR

ESPECIAL "C"

11
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44
14

ESPECIAL "A"

I

19

II

ASSESSOR

I1
II
II

I
II

111

I

II
I1
II

II

I1
II
11

41
12
40
24
14
13
54
32
24
13
11
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,

•

ASSESSOR

ESPECIAL "C"

ASSESSOR

ESPECIAL "C"

ASSESSOR

ESPECIAL "C"

ASSESSOR

ESPECIAL "D"

ASSESSOR

ESPEC[AL "D"

ASSESSOR

ESPECIAL "D"

ASSESSOR

ESPECIAL "D"

ASSESSOR

II
II

111
IV
V

11

I1
I1

11

/~~
/':-1'

II

20

I H.-3.2>9_ ,

I1

22

li

I

I

31

11

15

III

31

IV

12

ESPECIAL "D"

V

21

ASSESSOR

ESPECIAL "E"

I

12

ASSESSOR

ESPECIAL "E"

11

05

ASSESSOR

ESPECIAL "E"

II[

04

ASSESSOR

ESPECIAL "E"

IV

08

ASSESSOR

ESPECIAL "E"

V

ASSESSOR

ESPECIAL "F"

I

ASSESSOR

ESPECIAL "F"

ASSESSOR

ESPECIAL "F"

ASSESSOR

ESPECIAL "F"

ASSESSOR

ESPECIAL "F"

I

II
I1
I1
II

[I

[11
IV
V

TOTALIZAÇÃO
2.

I
II
I1
II
II
II
II

\~ ;;B (')
-n

~I~'

~N~

28
06
05
10
07
23
1002

Lei nO18.746 (art. 5°)

CARGO

II

SUPERVISOR "A"

11

SIMBOLO
CDA-8

I1
II

SUPERVISOR "B"
SUPERVISOR "C"

CDA-4
CDA-l

TOTALIZAÇÃO

II
II
II
II

NÚMERO REDUZIDO
179
65
81
325

11

b) Quadro 11 - (Lei nO18.216/2016)
CARGO

•

ASSESSOR

ESPECIAL "E"

ASSESSOR

ESPECIAL "F"

I1
II

REFER~NCIA

NÚMERO REDUZIDO

V

01

V

01

CDA-4

04

CDA-1

04

11

II
I1

SUPERVISOR "B"
SUPERVISOR "C"

I1

TOTALIZAÇÃO
c) Quadro 111 - (Anexo 11 da Lei
CARGO
ASSESSOR

ESPECIAL "E"

ASSESSOR

ESPECIAL "F"

ASSESSOR

ESPECIAL "F"

II
II
II
II

nO

10

17.933, de 27/12/2012)

REFER~NCIA

NÚMERO REDUZIDO

IV

37

I

12

V

02

TOTALIZAÇÃO

51

II - além da redução de que trata o inciso I, os cargos ali previstos, que estiverem vagos em 31
de dezembro de 2016, são extintos;
111 - são reduzidos em 30% (trinta por cento) os valores:
http://www.gah4netecivil.go.gov.brlpagina Jeis.p,p?i d= 21436
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a) mensais máximos estabelecidos nas Tabelas 1, 2 e 4 do Anexo 11da Lei nO 17.475, de 21 de
novembro de 2011, que dispõe sobre o novo padrão de serviços e atendimento e disciplina o Serviço Integrado de
Atendimento ao Cidadão - Vapt Vupt;
b) da Gratificação de Risco de Vida, no âmbito da Superintendência Executiva de Administração
Penitenciária da Secretaria de Segurança Pública e Administração Penitenciária, previstos nas alíneas "a" a "d" do
inciso 11do art. 1° da Lei no 17.485, de 12 de dezembro de 2011.
c) mensais do auxílio previsto nas Leis nOs:
1.17.490, de 12 de dezembro de 2011;
2. 19.291, de 6 de maio de 2016;
3. 19.323, de 30 de maio de 2016
4. 19.480, de 10 de novembro de 2016.
IV - são estabelecidas as seguintes normas aplicáveis ao pessoal civil da administração direta.
autárquica e fundacional e aos militares:

•

a) as licenças prêmio previstas na legislação vigente e a licença-eapacitação prevista na alínea
"b" deste inciso serão concedidas de forma discricionária, conforme disposto no regulamento a ser baixado pelo
chefe do respectivo Poder;
b) a cada quinquênio de efetivo exercício prestado ao Estado, o servidor poderá, no interesse da
administração, afastar-se do exercício do cargo efetivo, posto ou graduação com a respectiva remuneração ou
subsídio, por até 03 (três) meses, para participar de curso de capacitação profissional;
c) os períodos de licença-eapacitação
d) aplicam-se,

de que trata a alínea "b" não são acumuláveis;

no que couber, à licença-eapacitação

as normas previstas

para as licenças

prêmio e especial;
e) fica resguardado o período incompleto,
especial para concessão do benefício previsto na alínea "b";

inferior a 04 (quatro) anos, das licenças prêmio e

f) fica assegurado ao servidor o direito de optar entre a licença prêmio e a licença-capacitação.

•

V - a Lei no 14.600, de 1° de dezembro de 2003, que institui o Prêmio de Incentivo aos
servidores em efetivo exercício nas Unidades Assistenciais e dá outras providências, passa a vigorar com os
acréscimos e as alterações seguintes:
"Art. 6° As despesas decorrentes desta Lei serão cobertas com recursos do Fundo Especial de
Saúde - FUNESA -, limitadas ao valor de R$ 8.600.000,00 (oito milhões e seiscentos mil reais)
mensais." (NR)
"Art. 6°_A Se da aplicação das regras dispostas nesta Lei resultar montante superior ao limite de
R$ 8.600.000,00 (oito milhões e seiscentos mil reais) mensais, proceder-se-á da seguinte
forma:
I - calcular-se-á o fator de proporcionalidade do excedente, dividindo-se o valor previsto no art.
6° pelo montante apurado após a consolidação dos dados;
11- aplicar-se-á o fator de proporcionalidade apurado na conformidade do inciso I deste artigo ao
valor do Prêmio de Incentivo e do Prêmio Adicional a que o servidor faria jus, resultando assim
em novos valores a ser por ele percebidos." (NR)
VI - ficam extintos:
a) os seguintes colegiados dotados de Secretarias Executivas
comissão de Secretário Executivo, COS-5:

http://www.gablnetecivil.go.!P..brlpaginaJeis.pI1p?id=21436
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1. no âmbito da administração autárquica e fundacional, os Conselhos de Gestâo das entidades
abaixo relacionadas:
1.1 Departamento Estadual de Trânsito - DETRAN;
1.2 Instituto de Assistência aos Servidores Públicos do Estado de Goiás - IPASGO;
1.3 Junta Comercial do Estado de Goiás - JUCEG;
1.4 Agência Brasil Central - ABC;
1.5 Agência Goiana de Transportes e Obras - AGETOP;
1.6 Agência Estadual de Turismo - GOIASTURISMO;
1.7 Agência Goiana de Defesa Agropecuária - AGRODEFESA;
1.8 Agência

Goiana de Assistência

Técnica,

Extensão

Rural e Pesquisa

Agropecuária

-

EMATER;

•

1.9 Goiás Previdência - GOIASPREV;
1.10 Universidade Estadual de Goiás - UEG;
1.11 Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás - FAPEG.
2. no âmbito da administração direta:
2.1 na Secretaria de Estado de Desenvolvimento
Agricultura, Pecuária e Irrigação:

Econômico,

Científico

e Tecnológico e de

2.1.1 os Conselhos Estaduais de Desenvolvimento Rural Sustentável, de Saúde Animal e de
Inspeção e Defesa Agropecuária, bem como o de Agrotóxico, ficando ali criado o Conselho Estadual de
Desenvolvimento Rural e Agropecuário, composto das Câmaras Temáticas de Desenvolvimento Rural Sustentável,
Saúde Animal e Inspeção Agropecuária e de Agrotóxico;
2.1.2 os Conselhos Estaduais de Ciência e Tecnologia - CONCITEG e de Metereo!ogia CEMET -, ficando ali criado o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia - CONCITEG -, composto das Câmaras
Temáticas de Ciência e Tecnologia e de Metereologia;

•

2.1.3 os Conselhos de Fomento à Mineração - COFOM - e de Geologia e Recursos Minerais COGEMIM -, ficando ali criado o Conselho Estadual de Mineração, Recursos Minerais e Geologia, composto das
Câmaras Temáticas Fomento à Mineração e de Geologia e Recursos Naturais;
2.1.4 os Conselhos de Desenvolvimento do Estado -GDE/FCO , Deliberativo do Programa de
Desenvolvimento Industrial do Estado de Goiás - PRODUZIR -, Deliberativo do Fundo de Participação e Fomento
à Industrialização do Estado de Goiás - FOMENTAR - e Superior de Desenvolvimento Industrial, Comercial e de
Serviços do Estado de Goiás, ficando ali criado o Conselho Estadual de Desenvolvimento do Estado - PRODUZIR
_ e FOMENTAR, composto das Câmaras Temáticas de
FCO, de PRODUZIR, de FOMENTAR e de
Desenvolvimento Industrial, Comercial e de Serviços;
2.2 na Secretaria de Gestão e Planejamento, o Conselho Estadual de Desburocratização;
2.3 na Secretaria da Mulher, do Desenvolvimento
Humanos e do Trabalho:

Social, da Igualdade Racial, dos Direitos

2.3.1 os Conselhos Estaduais do Trabalho, de Cooperativismo e de Economia Solidária, ficando
ali criado o Conselho Estadual de Trabalho e Cooperativismo e da Economia Solidária, composto pelas Câmaras
Temáticas de Trabalho, de Cooperativismo e de Economia Solidária;
2.3.2 o Conselho de Cidadania;

httpJlwww.gabinetecivíl.go.gov.tx-lpaginaJeis.JÍ1P?id=21436
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2.3.3 os Conselhos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais - LGBTT -, da
Igualdade Racial e de Direitos Humanos, ficando ali criado o Conselho Estadual de Direitos Humanos e Combate ao
Preconceito, composto das Câmaras Temáticas de LGSTI, da Igualdade Racial e de Direitos Humanos;
2.4 na Secretaria de Educação, Cultura e Esporte, os Conselhos Estaduais do PROESPORTE,
de Desporto e Lazer - CEDEL -, ficando ali criado o Conselho Estadual de Esporte e Lazer, composto das
Câmaras Temáticas de PROESPORTE e Desporto e Lazer;
2.5 na Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hidricos, Infraestrutura, Cidades e Assuntos
Metropolitanos, os Conselhos Estaduais de Saneamento, do Meio Ambiente - CEMAm -, dos Recursos Hídricos CERHI -, ficando ali criado o Conselho Estadual de Saneamento, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, composto
pelas Câmaras Temáticas de Saneamento, de Meio Ambiente e de Recursos Hídricos;
b) os cargos em comissão de Secretário Executivo - CDS-5 -, dos seguintes Colegiados:
1. Conselho da Juventude;
2. Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional - CONESAN;
3. Conselho Estadual de Turismo - CONTUR;

•

4. Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente;
5. Conselho Estadual de Políticas sobre Drogas, o qual fica remanejado da Secretaria da Mulher
do Desenvolvimento Social, da Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e do Trabalho, para a Secretaria da
Saúde;
6. Conselho Estadual de Proteção a Vitimas e Testemunhas Ameaçadas no Estado de Goiás CODEUPROVITA-GO -, o qual fica remanejado da Secretaria da Mulher do Desenvolvimento Social, da Igualdade
Racial, dos Direitos Humanos e do Trabalho, para a Secretaria de Segurança Pública e Administração
Penitenciária;
7. Conselho Estadual de Alimentação Escolar;
8. Conselho Estadual de Saúde;
9. Conselho Estadual de Trânsito de Goiás - CETRAN;
10. Conselho Estadual de Segurança Pública;
11. Conselho de Desenvolvimento

•

Metropolitano de Goiânia - CODEMETRO;

12. Conselho Estadual das Cidades .
~ 1° No período que medeia a data da publicação desta Lei e a do encerramento do fluente
exercício, os Secretários de Estado, Presidentes de autarquias e fundações e demais principais dirigentes de
órgãos integrantes da administração direta do Poder Executivo deverão encaminhar à Casa Civil, para elaboração
do respectivo ato de vacância, a ser submetido ao Govemador do Estado, listagens conten-do a denominação
completa dos cargos em comissão alcançados pelas disposições do art. 1°, inciso I, e os nomes de seus
ocupantes.
~ 2° O Governador do Estado disporá em decreto sobre a competência e o funcionamento dos
Conselhos criados pela alínea "a" do item 2 do inciso VI do "caput" deste artigo, em seus subitens 2.1.1, 2.1.2,
2.1.3, 2.1.4, 2.3.1, 2.3.2, 2.3.3, 2.4 e 2.5, todos desprovidos do cargo em comissão de Secretário Executivo, CDS-

5.
~ 3° O disposto no inciso V deste artigo não se aplica aos servidores
Segurança Pública e Administração Penitenciária.

da Secretaria de

Art. 2° O Analista Técnico de Saúde que tiver exercido nos últimos 15 (quinze) anos anteriores
ao seu enquadramento nos tennos do art. 6°, ~ 1°, da Lei nO 15.337, de 10 de setembro de 2005, cargo efetivo ou
emprego público pennanente no âmbito da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo,
privativo de bacharel em direito ou advogado, poderá, no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da vigência desta
hnp:/t'I.wiw.gabi netecivil.go.gov.br lpagina Jeis.pIlJ?id=21436
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Lei, retratar-se
assegurados:

da sua adesão

ao respectivo

Plano de Cargos

e Remuneração,

hipótese

em que ficam

I - o seu retomo ao derradeiro cargo que tiver exercido antes do referido enquadramento, desde
que não tenha sido feita a opção ou a manifestação por escrito de que tratam os arts. 13 e 14 da Lei nO 18.464, de
13 de maio de 2014, respectivamente;
11- a criação do cargo a que se refere o inciso I, caso o mesmo haja sido extinto.
Parágrafo único. O retomo e a criação de que trata este artigo dar-se-ão automaticamente.
Art. 3° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1° de
janeiro de 2017.
Art. 4° Ficam revogadas as alíneas ~b" e "g" do inciso II e os incisos I e 11do
2° da Lei n° 16.898. de 26 de janeiro de 2010.

9 10, todos

do art.

PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goiânia, 29 de dezembro de 2016, 128°
da República.

MARCONI FERREIRA PERILLO JUNIOR
José Eliton de Figuerêdo Júnior
Luiz Antônio Faustino Maronezi
João Furtado de Mendonça Neto
Vilmar da Silva Rocha
Ana Carla Abrão Costa
Tayrone di Martino Gomes
Raquel Figueiredo Alessandri Teixeira
Joaquim Cláudio Figueiredo Mesquita
Leonardo Moura Vilela
Lêda Borges de Moura

•

(D.O. de 30-12-2016)
Este texto não substitui o publicado no D. O. de 30~12-2016.

=

•
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GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
Secretaria de Estado da Casa Civil
LEI N° 19.570, DE 29 DE DEZEMBRO DE 2016
Altera a Lei n° 18.979, de 23 de julho de 2015, que dispõe
sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício de 2016 e
dá outras providências.
A ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE GOIÁS, nos tennos do art. 10 da Constituição

Estadual, decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

•

Art. 1°Os dispositivos adiante especificados da Lei nO18.979, de 23 de julho de 2015, passam
a vigorar com as seguintes alterações:
"Art. 9° Na análise e liberação de recursos orçamentários e financeiros, a Junta de Programação
Orçamentária e Financeira - JUPOF - deverá priorizar os compromissos já assumidos pela
Administração Pública, principalmente os relacionados às despesas com pessoal e dívida
pública, bem como às despesas essenciais à manutenção e ao funcionamento das unidades
administrativas, e, ainda, os projetos e as atividades dos Programas de Ações Integradas de
Desenvolvimento - PAI. n (NR)
"Art. 29

.

V - Defensoria Pública: R$ 3.303.000,00 (três milhões e trezentos e três mil reais).

"Art. 51

•

.

11- manifestação da Junta de Programação Orçamentária e Financeira -JUPOF- e dos órgãos
próprios dos demais Poderes sobre o mérito e o impacto orçamentário e financeiro, inclusive
sobre a possibilidade para o cumprimento das metas fiscais .

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

"~~

Art. 2° Os valores das Metas Fiscais previstos no Anexo de Metas Fiscais da Lei nO18.979, de
23 de julho de 2015, são alterados confonne discriminados a seguir:
"AMF - Demonstrativo 1 (LRF, art. 4°, ~ 1°)
Em R$ 1.000,00

SPECIFICAÇÃ

receita Total

%PIB
R$

Valor. R$ Valor.
Corrente(a Constante

II

~~ceitas Primária~l
http://www.gabinetecivil.go.gov.brlpagi

2016

I
..........
..........

II

II

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

naJ eis.php?id=21432

(a/PIS

.100)

2017

II

% PIB Valor.
R$

Valor. R$ Valor.
orrente(a Constante

..........
ICJI ..........

IAI

2018

II

I

II

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

(a/PIS

.100)
..........

IFII

% PIB
R$

R$ Valor.
~orrente{a Constante
..........

..........

..........

II

..........

I

(a/PIS

.100)

CJ

IA

11
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•

ívida
Públic
:Onsolidada

19.880.295

ívida
:Onsolidada
íquida

19.395.173

eceitas Primária
dvindas por PP
IV)

..........

~espesas
rimárias gerada
or PPP (V)

..........

mpacto do sald
as PPP (VI)
IV - V)

..........

FONTE: SPRlSCP/SIOR-NET/STE/SEFAZ-GO
Nota: O Cálculo das metas foi realizado, considerando-se o seguinte cenário macroeconômico:

I

I

VARIÁVEIS

sobre a dívida

líquida do Governo (média % anual)

•

-3,01

0,70

5,68

5,68

~~~~~~~
4,40

5,68

~~~~~~~
4,40

projetada com

7,26

5,80

5,20

5.307.611.625,33

5.344.764.906,71

5.424.936.380,31

base em índice oficial de inflação
Projeção do PIB do Brasil-

~~~2~0~17~~~1111~~~21~0'5~

~~~~~~~
4,35
II

ICâmbio (R$/US$ - Final do Ano)
Inflação Média (% anual)

I-~~~~~~
~~~~~
~~~

II

IplB real (crescimento % anual)
Taxa real de juro implícito

2016

R$ milhares

Fonte: Banco Central do Brasil/Gerência da Dívida Pública e de Receitas Extratributárias .
........................................................................

" (NR)

Art. 30 Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS, em Goíânía, 29 de dezembro de 2016, 1280
da República.
MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR
Ana Carla Abrão Costa
(0.0. de 29-12-2016.

Suplemento)

Este texto não substitui o publicado no Suplemento do 0.0. de 29-12-2016.
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GOVERNO DO ESTADO DE GOIÁS
~

Secretaria de Estado da Casa Civil
DECRETO

Regulamento

•

N° 8.703, DE 26 DE JULHO DE 2016.

Altera o Decreto
do Código Tributário do Estado de Goiás - RCTE -.

nO 4.852,

de 29 de dezembro

de 1997,

o GOVERNADOR DO ESTADO DE GOIÁS, no uso de suas atribuições constitucionais, com
fundamento no art. 37, IV, da Constituição do Estado de Goiás, no art. 4° das Disposições Finais e Transitórias da
Lei nO 11.651, de 26 de dezembro de 1991, na Lei Complementar nO 24, de 7 de janeiro de 1975, no Convênio ICMS
126/15 e tendo em vista o que consta do Processo nO 201600013001903,
DECRETA:

Regulamento

Art. 1° O dispositivo
adiante enumerado do Decreto nO 4.852, de 29 de dezembro de 1997,
do Código Tributário do Estado de Goiás - RCTE -, passa a vigorar com as seguintes alterações:
"ANEXO IX
DOS BENEFICIOS
FISCAIS

(art. 87)
Art. 7°

.

LXVII - o fornecimento
de energia elétrica para pessoa jurídica de direito privado, sem fins
lucrativos, que recebam do Poder Executivo Estadual auxilio financeiro mensal, observado o
seguinte (Convênio ICMS 126/15):
a) o beneficio

•

fica limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais) por entidade;

b) a empresa fornecedora de energia elétrica deve efetuar o repasse do valor correspondente
isenção a pessoa jurídica de direito privado, mediante redução do valor da operação;
c) a pessoa jurídica de direito privado deve ser credenciada
competente;

para esse fim junto ao órgão estadual

d) caso a pessoa jurídica de direjto privado esteja relacionada
beneficio fica limitado a R$ 100.000,00 (cem mil reais).

9 1°

H'HHH

•. H ..•. H•.....
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no Apêndice

XLV deste Anexo o

.

INCISO
II
========== 11
==========
____
L_X_V_I_I
llcv ICMS
H.....

na_ decrelos.php?id=

H.....

15831

ATO
.

126/15

H ..... H" H" H' .. H' H'"

à

II

DATA LIMITE

II=H'=HH'=HHH=HH'=HHH=HH'=HHH=H

======
11

31/12/16

--------------

H' H" H .•.. H•..•.. H.....

(NR)
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AP£NDICE XLV
(Art. 7°, LXVII, "c", do Anexo IX)
ENTIDADES FILANTRÓPICAS

I

II

INSTITUiÇÃO

Fundação de Assistência
de Anápolis

Social

I

CNPJ

I

I Av. Visconde

01.038.751/0001 - 60

"~O!

ENDERE\tCilOC<y'

de Taunay,
Jundiaí, Anápolis.

nO

134.,

Organização
Goiás-OVG

das Voluntárias

de

02.106.664/0001 - 65

Av. T-14, nO 149, Setor Bueno,
Goiânia.

Santa Casa
Goiânia

de Misericórdia

de

01.619.790-0001-50

Campinas,
1.135.
Rua
n'
Americano do Brasil, Goiânia.

Associação
Integralização
AGIR

e

Goiana
de
Rea-bilitação ~

Vila São José Bento Cottolengo

I

I

05.029.600/0002-87

I

Av. Vereador José Mon-teiro. qd
4, It 1, nO1.655.

I Av.

Manoel Monteiro,
Santuário, Trindade.

00.420.371-0001-22

n'

163,

~~

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

•

.-;>

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos, porém, a partir
de 26 de novembro de 2015
PALÁCIO DO GOVERNO DO ESTADO DE GOlAS, em Goiânia, 26 de julho de 2016, 128° da
República.
MARCONI FERREIRA PERILLO JÚNIOR
Ana Carla Abrão Costa

(0.0. de 27-07-2016)
Este texto não substitui o publicado no 0.0. de 27-07-2016.
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NOTA TÉCNICA

ASSUNTO:

METODOLOGIA

DE CÁLCULO

DE PREVISÃO

DA RECEITA

E

FIXAÇÃO DA DESPESA

•

Esta Nota Técnica tem o objetivo de contribuir com informações e
esclarecimentos que em síntese, requer-se maiores detalhamentos sobre critérios
e metodologias de cálculo da previsão da receita e no tocante aos procedimentos
para a fixação da despesa, apresentados ao Tribunal, conforme fls.

Item 15, do

Parecer das Contas Anuais do governador, Exercicio 2015.
Inicialmente, é importante ressaltar que diversos dispositivos legais já
estabelecem forma, valores e critérios para a fixação das despesas.

Quase todo o

montante da receita já está comprometido diante dos compromissos já assumidos
anteriormente e originados na legislação, tais como pessoal, dívida, vinculações

constitucionais com saúde, educação, ciência e tecnologia, entre outros. Assim, é
•

mínima a flexibilidade para o agente público decidir onde e como aplicar os recursos

públicos, com o agravante de que cada vez mais não são suficientes para suprir
toda a demanda do Poder Público.
Dessa forma, resta ao agente público cumprir as determinações
legislação, buscando definir prioridades e promover o equilíbrio orçamentário

financeiro.

da
e

t
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ESCLARECIMENTO
ORÇAMENTÁRIA

QUANTO A METODOLOGIA

DE ELABORAÇÃO

DA LEI

ANUAL - LOA

Os primeiros

procedimentos

abrangem

a projeção

das receitas

estaduais, a cargo da Secretaria da Fazenda, ficando a fixação das despesas a
cargo da Secretaria de Planejamento.
A SEFAZ participa do processo de previsão da receita de todas as
unidades orçamentárias do Estado, utilizando um sistema próprio de projeção -

•

SPR - Sistema de Previsão de Receita. Após a estimativa da receita realizada pela
SEFAZ,

os

responsáveis

validam/atualizam

de

a referida

cada

órgão/entidade

estimativa,

ficando

acessam

a SEFAZ

o sistema

responsável

e

pela

consolidação final da receita de todo o Estado.
O sistema SPR permite aos responsáveis de cada órgão/entidade
validação/atualização
necessidade

da

de alteração

estimativa

apresentada

ou inclusão

pela

SEFAZ.

de novas receitas,

Caso

considerando

a

haja
as

particularidades de cada unidade, o usuário responsável promove as alterações e

inclui as justificativas no sistema.
Quanto á metodologia de projeção, utiliza-se instrumental estatístico
para que a projeção das receitas esteja estreitamente
•

vinculada á capacidade

arrecadadora do Estado. Toda a receita prevista é calculada e consolidada no
Sistema de Previsão de Receita - SPR, utilizando diferentes métodos de projeção
para as diversas unidades, variando de acordo com a espécie de receita
orçamentária que se deseja projetar. Assim, para cada receita é avaliado o modelo

matemático mais adequado para projeção, de acordo com a série histórica da sua
arrecadação.
A receita do Tesouro Estadual é estimada com a aplicação do modelo
da Regressão Linear Simples, considerando a evolução dos últimos 5 anos (2011
a 2015), conforme o recomendado pela Lei Complementar n° 101/2000 e pelo artigo
30 da Lei n° 4.320/64, e os efeitos das alterações na legislação, observadas as

normas técnicas e legais.

t
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A receita dos Fundos Especiais e da Administração Indireta é
estimada com a aplicação de modelo incrementai, porque a arrecadação da receita
se concentra mais em determinados meses do ano, isto é, não se distribui de forma
unifomneao longo dos meses de arrecadação. Esta metodologia utiliza como base
o histórico da arrecadação e corrige os valores arrecadados pelo índice Geral de
Preços e Disponibilidade Interna - IGP-DI - obtido nos sites da Fundação Getúlio
Vargas e do Banco Central.
Os recursos vinculados (valores de convênios e operações de crédito)
•

são estimados pelos gestores dos órgãos/entidades de acordo com o cronograma
de liberação de recursos para o exercicio projetado, ficando a cargo da Secretaria
da Fazenda a consolidação destes no Sistema de Previsão. Os valores infomnados
variam de acordo com a situação processual do convênio: para os convênios que
ainda não estavam aprovados á época da elaboração da LOA, porém já
encontravam-se registrados junto ao órgão concedente, lançam-se valores
simbólicos e para os já aprovados, os valores reais do convênio.
Após a consolidação final da receita de todo o Estado, a SEFAZ
encaminha á SEGPLAN a metodologia utilizada na estimativa da Receita
Orçamentária e os valores previstos, que constituirão a base para a fixação das

•

despesas na Lei Orçamentária Anual.
As primeiras definições da despesa abrangem os valores que
precisam ser alocados para as despesas com pessoal e amortização e juros da

divida, os maiores grupos de despesas da Administração Pública Estadual
atualmente.
As despesas de pessoal são originárias dos quadros de pessoal ativo
e inativo fomnados na Administração Pública ao longo do tempo, por meio de
autorizações legais, bem como das Leis que tratam da gestão das carreiras
existentes, através de planos de cargos e remuneração. Todos os compromissos
assumidos precisam ser honrados, conforme estabelecido na legislação.
Com

esse

propósito,

são

realizados,

periodicamente,

pela ~

Superintendência Central de Recursos Humanos desta SEGPLAN, estudos e/.

J

~t
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análises de toda a legislação vigente com relação às despesas de pessoal, que

possibilitem estimar os gastos com pessoal para cada mês do exercício atual e os
dois seguintes, pelo menos.
Os valores são estimados para cada unidade do Poder Executivo com
base na análise do histórico mensal dos gastos nos periodos anteriores e dos
dispositivos

legais vigentes que tratam de matéria que resulte em impacto nas

despesas de pessoal, tais como:

•

a. ajustes na remuneração de cargos;
b. fixação de salário minimo;

c. critérios para promoção ou progressão;
d. concessão de beneficios;
e. criação ou extinção de cargos nos quadros de pessoal ou
estrutura administrativa;
f.

realização de concursos públicos;

g. contratação de servidores temporários;
h. entre outros.
Por ter acesso somente à base de dados de foiha de pagamento do
Poder Executivo, a SEGPLAN apenas consolida as informações sobre gastos com

•

pessoal encaminhadas peios órgãos e entidades dos demais poderes .

Assim, são definidas e fixadas as dotações orçamentárias específicas
para suportarem as despesas com pessoal e encargos sociais, conforme
encaminhadas pela Superintendência Central de Recursos Humanos.
Da mesma fonma, há na SEFAZ uma unidade administrativa
gerencia todos os contratos da divida pública na Administração

Estadual.

que
Esta

unidade, periodicamente, realiza estudos e análises para fins de estimativa dos

gastos com juros e amortização da dívida no Estado para cada mês do exercício
atual e os dois seguintes, pelo menos.
Os valores são estimados com base na análise de cada compromisso
já assumido e das perspectivas para novas operações, levando-se em conta
fatores, tais como:

•
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a. cronogramas para amortização e pagamentos de juros;
b. reajustes

e renegociações

dos valores

e prazos

dos

contratos;

c. critérios para correções e ajustes de valores;
d. garantias;
e. autorizações legais;
f.

entre outros.

Assim, são definidas e fixadas as dotações orçamentárias especificas
•

para suportarem as despesas com amortização e juros da divida pública Estadual,
com base nestas previsões encaminhadas pelas SEFAZ.
Já quanto aos demais grupos de despesa, são propostos valores para
cada unidade orçamentária seguindo-se a seguinte ordem de prioridade.
Primeiramente,

a SEGPLAN colhe as bases de cálculo da receita

estimada peia SEFAZ em que serão aplicados os percentuais minimos definidos
na legislação que vincula um montante minimo da receita para ser aplicado
exclusivamente

em fins específicos,
a. vinculações

tais como:
constitucionais

para as áreas da saúde e

educação (Constituição Federal);

•

b. vinculações constitucionais para as áreas de ciência e
tecnologia (Constituição Estadual);
c. vinculações para fundos especiais, tais como o Fundo
Estadual da Cultura, entre outros;

d. repasses ao tesouro com destinação especifica, tais como:
FUNDEB, FEP, CIDE, entre outros;
e. reservas de contingências estipulada na LDO;
f.

valores e percentuais mínimos definidos na LDO para

gastos nos demais poderes;
g. entre outras receitas vinculadas.
Ressalta-se que, historicamente, a LDO tem estipulado o percentual

para a composição da reserva de contingência do Poder Executivo e os valores
mínimos para as reservas de iniciativa parlamentar, além dos valores mínimos

~
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serem gastos no âmbito dos demais Poderes, na forma da Lei Complementar 112,
de 18 de setembro de 2014.
Os montantes globais calculados sâo reservados para alocaçâo nas
respectivas dotações orçamentárias,

confonme o planejamento dos titulares das

unidades orçamentárias.
Em seguida, apenas uma parte da pequena fatia da receita ordinária
do Tesouro Estadual ainda disponivel é particionada entre os diversos órgãos e

•

entidades do Poder Executivo para suprir despesas com manutenção e custeio da
máquina pública.
Para
Orçamentária

cada

unidade,

e Financeira

é

(JUPOF),

definido

pela

composta

Junta

pelos

de

titulares

Programação
da SEFAZ,

SEGPLAN e Controiadoria Geral do Estado (CGE), um valor global exclusivo para

manutenção e custeio das suas atividades.
A título de informação adicional, por exemplo, em 2015 a JUPOF
definiu tais valores através das Portarias nO04-JUPOF, de 14 de janeiro de 2015,
e nO5-JUPOF, de 09 de fevereiro de 2015, as quais foram objeto de análise para
definições de quotas também para 2016.

e

Esse valor global é conhecido como "quota" para custeio e é definido
tendo-se como base o histórico dos gastos das unidades nos dois exercícios

anteriores, além da verificação de compromissos de desembolsos já assumidos e
autorizados anteriormente pela própria JUPOF.
Em razão do forte esforço fiscal implementado no Poder Público em
geral, os valores

das "quotas"

são definidos

com a aplicaçâo

de cortes e

contingenciamentos de cerca de 20% a 50%, em média, conforme o caso, em

relação ao histórico das despesas e quotas definidas em exercícios anteriores.
Vale destacar que o Poder Executivo do Estado utiliza um sistema

para gestão do desembolso mensal de suas unidades orçamentárias, inclusive as
previsões de desembolso futuro autorizado para contratos e outras despesas de
caráter continuado.
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No sistema são registrados

cada parcela mensal de desembolso

previsto para realização de uma despesa, o que possibilita conhecer o montante
total referente as parcelas já previstas futuramente para desembolso pelos órgãos
e entidades do Poder Executivo.

Diante disso, apenas uma quantia mínima da receita ordinária estaria
disponivel

para custeios e investimentos

em programas

conforme as políticas públicas definidas sob a orientação

•

e ações estratégicas,
do Chefe do Poder

Executivo .
Além das despesas ordinárias do Tesouro Estadual, que financia a
maioria dos gastos do Poder Executivo, há entidades da Administração

Indireta e

Fundos Especiais que possuem arrecadação própria de recursos.
Da mesma forma, cada entidade fornece informações à SEFAZ sobre
o comportamento de suas receitas próprias para a realização de uma estimativa de
arrecadação para os próximos exercicios. A definição das outras despesas, após a
reserva para suprir os gastos com pessoal, são definidos

pelos titulares da

unidades orçamentárias até o limite da estimativa de suas receitas próprias,
observadas as destinações especificas previstas na legislação.

,

o

e

mesmo ocorre com receitas próprias originárias de convênios e

outros tipos de acordos de repasses e transferências de recursos para os órgãos e
entidades. Para poderem alocar recursos em dotações orçamentárias específicas
para esse fim, os titulares devem comprovar para a SEFAZ a previsão da receita

que será realizada.
Um caso peculiar, ainda, se refere às alocações de recursos
provenientes

de operações de crédito, gerenciados

pela SEFAZ. Conforme já

mencionado, após a comprovação da perspectiva da realização da receita
mediante concretização da operação, o valor global é alocado nas respectivas

dotações orçamentárias pelos titulares das unidades orçamentárias responsáveis
pela execução dos programas e ações, na respectiva fonte de recursos.
Em síntese, após todas as análises mencionadas, identifica os limites
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respeitando a respectiva fonte de recurso (conforme relação de fontes vigentes em
anexo), diante da combinação dos seguintes fatores:
1) Recursos Ordinários do Tesouro:
a) Pessoal e Encargos;
b) Juros e Encargos da Divida;
c) Outras Despesas Correntes;
d) Despesas de Capital;
2) Arrecadação Própria de Recursos / Recursos Vinculados:

•

a) Pessoal e Encargos;
b) Outras Despesas Correntes;
c) Despesas de Capital;
3) Recursos originários de convênios e outros tipos de acordos;
a) Pessoal e Encargos;
b) Outras Despesas Correntes;
c) Despesas de Capital;
4) Recursos de Operações de Crédito.
Esses limites de cada órgão/entidade, para cada combinação desses
contextos, são registrados no Sistema de Elaboração Orçamentária,

conhecido

como SEONET.
•

Através

da disponibilização

de acesso

com login e senha,

os

representantes de cada órgão e entidade, em um prazo de 30 dias, definem suas
propostas para seus respectivos Quadros de Detalhamento das Despesas (QDD),
distribuindo

os valores globais em suas respectivas

dotações

orçamentárias,

conforme seu planejamento interno para os programas e ações sob a coordenação
do titular do órgão ou entidade e diretrizes do Chefe do Poder Executivo, da
SEGPLAN e LOO.
Após o prazo, a SEGPLAN apenas consolida todas as propostas de
QDDs, bem como elabora os quadros complementares

estabelecidos

na Lei

4.320/64, atualizados pelas portarias da Secretaria do Tesouro Nacional (STN).
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Em seguida, encaminha a proposta para apreciação do Chefe do
Poder Executivo,

que, posteriormente,

a remete para apreciação

do Poder

Legislativo.

É preciso evidenciar que, historicamente,
modificado consideravelmente

o Poder Legislativo tem

as propostas encaminhadas

pelo Chefe do Poder

Executivo através de emendas á LOA e LDO.

•

Ainda que o Governador opte por vetar as emendas, os vetos são
derrubados e prevalecem as modificações apresentadas no Poder Legislativo .

ESCLARECIMENTO

QUANTO A METODOLOGIA DE ELABORAÇÃO DA LEI DE

DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS

- LDO

Quanto á LDO, esta SEGPLAN,

através de uma Portaria

Inter-

Secretarial, originária de várias reuniões com a SEFAZ e CGE formaliza e formata
o texto da proposta do Projeto de Lei.
Na prática, a SEFAZ reúne todos os estudos referentes a estimativa
do comportamento
•

das receitas, realizados por sua equipe, e das despesas

encaminhados pela SEGPLAN, e apresenta a proposta para os valores constantes
dos Anexos Fiscais da LDO: Metas Fiscais para Receita, Despesa, Resultado

Primaria, Resultado Nominal, além das informações relacionados às renúncias de
receitas, riscos ficais e margem de expansão das despesas continuadas, entre

outros.
A SEGPLAN apresenta o texto com as orientações e limitações para
a elaboração

da LOA e, consolida

a proposta, juntamente

com os anexos

encaminhados pela SEFAZ, para a apreciação do Chefe do Poder Executivo e, em
seguida, pelo Poder Legislativo.
Vale destacar que no Oficio Mensagem, encaminhado pelo Chefe do
Poder Executivo, em que remete o Projeto de Lei de Diretrizes orçamentárias,/,

constam nos anexos da minuta, todas as memórias e me dologias de cálculo que

<~.
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justifiquem as metas fiscais, além das projeções de renúncias de receitas e margem
de expansão de despesas de caráter continuado.
Diante do exposto,

observa-se

que os critérios

e metodologias

utilizados na elaboração da LDO e LOA, no contexto da SEGPLAN, se baseia em
levantamento,

sistematização

e consolidação

da legislação, dos compromissos

assumidos e das demais infomnações fornecidas pelos demais órgãos e entidades,
por meio de suas propostas setoriais encaminhadas via SEONET.

•
Goiânia-GO, 09 de fevereiro de 2017
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"

Oficio nO0001/2017

- NCC/STE
Goiãnia, 02 de março de 2017,

•

IImo(a), Sr(a),
Jullete Ferreira dos Santos
Tribunal de Contas do Estado de Goiás
Goiãnia-GO
Assunto:

Resposta a Requisição

nO001/2017

Prezada Membro da Comissão,
•...

/

/'

Requisiçlio

/

~

Ao cumprimentá-lo,' vimos apresentar as informaçOes solicitadas

na

nO 001/2017,

de

referentes

ao acompanhamento

examinar

as açOes efetuadas

,,'

implantaçliodas
.

•

tributária,

pelo ,Estado de Goiás

,.,'

,

para a total e efetiva

NBCASP (processo nO201600047001785),
',,-

-'.

/

do reconhecimento
.

\,

-~.

Em relá'çlio ~óitem' 1 'da presente requisição, que trata do estágio

i
atual

..•.

com o objetivo

'

/

•

e respectivo

"

J

I

e evldenclaçlio

da Olvida

Ativa,

tributária

e não

ajuste para perdas, informamos que atualmente estamos

.?

f

procedendo aocontabilizaçlio

e os ajustes da Olvida Ativa, anualmente, conforme

informaçOes apresentadas pela Gerência de Recuperaçlio de Crédito, Encontra-se
em fase de estudos a integraçlio do Sistema de Contabilidade Geral - SCG com
um sistema de controle da Olvida Pública.
/

Em relaçao ao item 2, que trata do estágio atual do reconhecimento,

mensuraçlio

e evidenciaçllo

da Provisão

Atuarial

do

Regime

Próprio

de

Previdência,

informamos que ecom base em informações da Goiás Previdência

Núcleo Central de Contabilidade da Superintendência do Tesouro Estadual. NCCISTE
5ectetaria de Estado da Fazenda. SEFAZ
Av Vereador José MontEllro, nO 2233, Setor Nova Vila, CEP 74653-900, Goiânla - GOláAíS
Bloco ~A" - Telefone 3269-234012342 - Resp : RBR

/
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dos ajustes de provisões matemáticas previdenciárias

realizamos a 90ntabilizaçllo

a longo prazo. Encontra-se em fase de estudos uma integraçlló de sistemas com o
SCG.
Em relaçao ao item 3, que trata do estágio atual do reconhecimento,
mensuraçllo e evidenciaçllo dasObrlgaç6eséomfomecedores

•

informamos

que encontra-se

em fase de elaboraçllo

por competência,

de um formulário

.

para

~-

preenchimento dos 6rg!losfentidades para a devida escrituraç!lo no SCG.
Em relaç!lo ao nem 4, que trata do reconhecimento,
evidenciaç!lo

2016

dos demais

foram

liquidaç!lo

realizados

créditos
alguns

registros

(Emater-Liquidaçllo),
~

a

•
receber,

e

informamos que no exerci cio de

de crédnos junto

porém, encontra-se
~~

.

mensuraçllo

as empresas

em fase

de estudos

em
os

procedimentos do referido reconhecimento de outros créditos .

./ f"

.'/

Em rellÍçlIáao
•

mensuraç!lo

a empl'égado~.
<'

•

item'S, que trata do estágio atual do reconhecimento,

.••••

~.'

e evidenciaç!lo

beneficios

'

!

,F

_

das obrigações

por competência

decorrentes

de

informamOl(qu~ encontra-se em fase de estudos para
-"

"'o

/

sua efetiva implantaç!lo para o exeréicio de 2017.
~-,
"'.
Em relaçllo ao nem 6, que trata do Memorando n. 192/2015 (Divida
Ativa), iniormamos

.'
\

de Contabilidade vem empreendo os
.
em parceria com a Gerência de Recuperação de Crédito da

que o Núcleo central

esforços necessários
f

.

'.

"-.

Superintendência
Demonstrativos

r

~a. Receita

da

SEFAZ,

no

intuito

de

evidenciar

nos

Contábeis do exerclcio de 2016 (DCASP), os valores da Divida

Ativa segregada por tipo de tributos, os valores referentes aos ajustes de perdas,
acompanhado de Notas Explicativas evidenciando a metodologia de apuraçao dos
/

;

"referidos valores.
Em relaçllo

ao nem 7, que trata do Oficio Circular

n. 00112016

(ObrigaçOes com Fornecedores), informamos que mantivemos o mesmo
Núcleo Central de Contabilidade da Superintendência do Tesouro Estadusl- NCCISTE
Secretaria de Estado da Fazenda. SEFAZ
Av, Vereador José Monteiro, nO. 2233, Setor Nova Vila, CEP: 7".653-900, Goiânia - Goiás
Bloco -A- - Tele'.ne

3269-234012342

- R•••. ,

.

R

~

?f

f

ESTADO DE GOIÁS
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
SUPERINTEND~NCIA DO TESOURO ESTADUAL
NÚCLEO CENTRAL DE CONTABILIDADE
procediment~. adotado para o exerclcio de 2015, recepcionando ás dados enviados
pelos órgãos para o reconhecimento das despesas sem o devido processamento
no Sistema de Programaçllo e Execuçllo Orçamentária e Financeira - SIOFI, para
evidenciaçllo

no Balanço Patrimonial do exerclcio de 2016.

Por fim, encaminhamos em anexo, o Cronograma referente ao Plano

•

de

Implantaçllo

dos

Procedimentos

Contábeis

Patrimoniais,

referente

exigências da Portaria STN nO548, de 24 de setembro de 2015, e o Cronograma
de demandas de Consolidaçllo

do Sistema de Contabilidade Geral do Estado de

Goiás-SCG.
Colocamo-nos a disposiçllo de quaisquer esclarecimentos.

/

./

//

(/

Atenciosamente,

/
/
. ,!

•

as

I

,

,
Olda;. Marinho da Fo
Superintendente do Tesouro Est dual

"

./

Núcleo Central
Av. Vereador

de Contabilidade da Superintendência
do Tesouro EstadualNCCISTE
Secretaria de Estado da Fazenda.
SEFAZ
José Monteiro, nl). 2233, Setor Nova Vila, CEP: 74.653-900,
GOiânia.
Goiás
BlOCO "A". Telefone 3269--234012342
- Resp.: RBR

•

•
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PRIORIDADES DE NÚCLEO CENTRAL DE CONTABILIDADE - STE
Cronograma do PlaRo de ImplantaçAo dOI Procedlmentol Contábeis Patrimoniais. PIPCP
!
Portaria STN .°548, de 24/09/2015
, ,
Atw(lrprlo
Prcparqlo de
Sfltea:ta. e outrl.
prevtdta,la, de .
•
ti

I"'"
,

/'

I

Reconhecimento, men8uraçJo c evidencí~
da
WIldI. AlIm. tributária e não tributária, e respectivo
ajuste: para perdaI.

"',

Obrlptorledade"
dOi RIIJtrOl
CODtibe). (a

.,

''lo,

\
Imediato

Imediato

,,-

./

Verlftnçlo
peJo SlcooR (a

Sltuaçlo Atual

partitde)
A contabilizaç!o fellliza-BC anualmmte, atráves
50%
de informaçlio da Gc~cill de Recuperação de
2016 (dados de
Credito. Os ajustes das perda! são informados c (conclu.lo
2015)
conubilizado5. PetrdeMe crlaçAo tle .Jstemtl 816 1212017)
t'tllnMgr'tlçlo c"m "SeG•
Atualmente.

Reconhecimento. ntenAJflJÇAo
e evidenciaçio de
Rroyhlo atu.dll d2 taI.mI. Rt4Rd!l dl
Rrn1dfnda
dos sen.rid.om; públicos ciVIS e militares.

-. lmc:dia~/,

/'

,../

,

",
Reconhecimento. mensuração e evidenciaçlo

obriga. com 'omegdort! porcompet:!ncia.

4

daa

Rcconhcc:imcnto, mentluraç!o c: cvidcncíaçlo dos
eddltot I rm:Im: (exceto créditos
lkmaIl
trlbutáriOl, pR'VÍdenciários e de contribuiÇÕC8 a
receber). bem como dos respectivos encargos. multas
~imtnto,
rnensuraçioe evidcnciaç!o
obrigaçõeJ por compet!ncia decorrentes de

6

7

R«:on.heeimtnto. mctUtJn)Ç1o e evidcm:iaç40 das
Rroytdn por compc1&K:ia.
EvidenclaçAo de

admal "glym

condopnlcl em

contas de controle e em notAIl'''plicanvlII

Mfi OlIOJllOI Z

com base

em

informaç6es

da,

GoiuPrcv realizamos a contabilizaçãodos

" 50",

ajustes de provis6es matemáticas previdenciliriu
li longo prazo da Goiás Prcvid!ncUt. Pe1lilenU
et'Úlf40 de ./$Um" /Nlrtll"t4l't1çilD com ()SCG.

8161212017)

(conclu.ID

01101/2016

Blaboraç!o de fonnul6rio ti Nota de lançamentO
50%
2017 (dadOl de no SCG pam. reconhecimento dos valores
(conclu.lo
2016)
realtivo8 as obrigações com fornecedores. A ter
8161212017)
'm lantadoem 017

31/1212016

01/0112017

R.cconbcçimento parcial de: créditot junto
2018 (dodoo de
empresas em liquidação. Procedimento li
.2017)
elaborado em 2017

31/1212016

0110112017

2018 (dados de Pendente de estudo! junto
, 2017)
Intcgraç!o com RH.NET

3111212018

0110112019

2020 (dodoo de Enviado oficio solicitando informações lIOlI
ÓrgllOll. Pendente de elllbornçlo de prOcedimento.
2019)

3111212018

01/01/2019

aos
2020 (dados de Enviado,oficio solicitandoinf~
ÔrgIoll. Pendente de elllboraçAo de procedimtnlo.
2019)

311121201 S"""',

"-

\"

Núcleo central de Contllbilldlde
Superintendência

do TeiOuro btlldull

Seaetlrla de Estado d. Fazenda de Gol;.

li

•

•
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PRIORIDADES DE NÚCLEO CENTRAL DE CONTABILIDADE - STE
Cronoi;rama do PlaDo de Implantaç.lo dOI Proc:edlmentos Contábeis Patrimoniais - PIPCP
,
Portaria STN n' 54Il, de 24/09/Z015
•••",trllrJulo Fi OllOJ(J017
Item
..•

8

:'.

,

Reconhecimento. memuraç40 c. evidendaçAo dos
lw!l mém! .£ lm6yJts: respectiva depreeiaçAo,
amortizaçio ou exaUltio; reavaliaçAo e reduçAo ao
valor recuperável (exceto bens do patrim6nio cultural
c de: infrae1llnltural.
Reconhecimento. mm&lU'llÇlo c evidenciaçlo

9

10 Inyntlmrptpt

31/1212018

mcosuraç40
OUlJ1!nmtn,

e evidenci4çlo

dos

c respectivos ajustes

Reconhecimento. mensuraç40 c cvidcnciaçAo dos
cú4ttoJ qdpndot dl rwUu fribuf4rl.. f dl
contrfbakkt (excc1O créditos previdenciários), bem
como dos respectivos encargos. multai, ajustes para
pmW
e regí5tro de: obrigações relacionadas
A
rep~
de:rmriw.

Iteconhcçimcuto. ~
c cvidenciaç40 dos
12 «HItot Rreytd'pd4dOf, bem como dos respectivos
encargos, muUas c ajustes panl perdas.
Reconbetimenlo. mensUJ'llÇlo c evidenclaçêo de
lI!Rwa,n. fmI.[aL pa'tnltL !lupea. , çopa'nern.
c:l8lIlíficadaJ
como
Intangfvcis
e
eventuAí,

dOI •.•••••••••

.rtlr de
"

\

14

,,-c.

,I'

mensuraçAo

c cvidcm:iaç40

doi

~de

Co.cludo

50%

..••

01/0112019

\,

~

....• 2020 (dados de Pendente de estudo •.
"
~
2019)
v

31/12l20l8

"

"-

01/0112019

./

}
31/1212019

2020 (dados de:
Pendente de estudos,
2019)

01/01/2020

,
".

2021 (dadoi de- Pendente de estudos.
•
2020) "
/

.'

.,'

2021 (dados de

Pendente de estudos jW1to a OoíáaPrcv,

31/1212019

01/0112020

31/1212019

01/01/2020

2021 (dados de
Ptndcnte de estudos,
2020)

3111212020

01/01/2020

2022 (dados de em Ambiente de homologQç!o. devendo ler

";,2020)

v

Reconhecimento.

gtogpn,

2020 (dados de Iniciado processo de integraç40 com novo
Sistema de Património da SEOPLAN.
2019)

01/0112019

amortitaçAo, reavaliaç!o c rcduçAo ao
v

Sltuaçlo Atu.l

'

/.

"

pelo SlconD (.
partir de)

eollÜbáI(a

,

das

para perdas c rcduç40 ao valor recuperável.

13

-,

obrigaç6cl por compct!ncia decorrentes de
"', .
rpmrhttrDQt. OnandlrpeutOl f dbiUl contratu."
Reoonhecimento.

II

I ' I••
'"

v._....

ObrlaatorledaCle'

Preparitçlo de
8fJtema. , o.tra.
provtdfada. di

Validado a intcgraçAo do SIGMATE com o SCG

2021)

Superlntendtnc:l. do Tesouro Est.du.1
5eaetlrls de Estado da F.:end. de Gol,h

IlUltado até maio de 2017.

90%

•

•

PRIORIDADES DE NÚCLEO CENTRAL DE CONTABILIDADE - STE
Cronograma do PIaDo de ImplantaçAo dos Procedimentos Cont'bels Patrimoniais ~ PIPCP
/
'
Portaria STN o' 548, de 24/09/2015

.•..

~::;:roi:~'Eb,!li~~~
Ob •••••"toritibulé
~
~

provida""

Reconhecimento. mensuraç!o' e evidenciaçAo idos ,/.IS

16

I!mf lk Infneltrntura:
respectiva dcprccieçlo.
al11Ol'rizftçAo ou exaUltlo; rcavaliaçio c redução ao
valor rceu
vel.

Reconhecimento, mcmuraç!o e evidenciaçlo dos
bm. do patrlmOglo SAltgml; rcapectiva deprecjBÇi~.
amortização ou cxaLlitão; reavaliaçAo c reduç!o _40 ,

valor
17

u

veL

'"

Reconhecimento, mensuraçAo e cvidenelaç!o

das

co
ia
18 Ql!.tmIId!2!Intanl". l eymtpah1lf11OI'tizaç50c
J9

lo a voIor
veL
Reconheeímento. mensuraçio
Ikm!l!. uputot rt1mgtn

e evidenciaç!o

dos

UI. prpecdlmcntoJ

utrImoptm m.bdtddoImlfü5a.rDH: Df.c.

de

rtlr de

-"nta' --."
..•...•.
311121202\

._

2023 (dados de
Pendentc de estudos.
2022)

01/0112021

.•

,

,

31/1212021
./

..•,.

2023 (dadOll de

01101/2021

2022)

/''''''

J.

'

',."""

A ~ definido em"AIO normativ'O esPecifico

- '.,
A KTdefinido em~to~tivo
"

"

Pendente de estudos.

'
~lítco

Pendente de estudos,
Pendente de estudos.

.,

A ser definido em ato normativo especifico
\

....

"-

A.
'.~,

'\

Núcleo centr.1 de Contabilidade
5tJperlntend6ncl. do Tesouro Enadual
5eaetlrla de Estlldo da Fllenda de Gollis

Pendente de estudos.
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•

•
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STE

Cronograma de demandas de ConloUdaçlo do Sistema de ContablUdade Geral do Estado de Gol'. - SCG
AmqÍlgy!t)",,: Ol/OJl201 Z
Pr.,.~odt
Sbtemu e olltrl.
provlcHDd •• de

Sltuaçlo Ataal

t
lmphmtaçlo do Sllkma

~O

til CogtlblUdaj;lc £i:u!l •

,-~

/

//20ISI2016

"-

SCG emoperaçAo

B

partir do exercido de 2016, integrada com o SIOFI-NET

31/1212016 "
Balanço arçamentArto

3111212016
\

\

\

Demonstntivo
da Exc:cuçio dos RmoI a Pagar Não Processados • Quadro
Co 1
taT
12 em
aodev I
lo
Demomtralívo da ExecuçAo dos Restos a Pagar ProcePados e NAo Processados
.• ' Li uidadd06. uadro Co lemcnlArlWAnClW 12 M1 rocef
vali lo

31/1212016
."

'

31/i212016
31/1212016

2

Implantação e validação dAI OCASP .Obript6ria1l
MCASP fi edição.

3

Ptocedimentoi

de EncerramenlO do Exercic;o de

OI.
Peramctri1.açAo do SCO para o Sílttma de Conte
Única e controle de disponibilidade com DOR «(onte
3 di 'to.

ao Anexo 14 em
"

c Permanentes - Quadro Complementar

de

-, Quadro das Conw de CompensaçAo • Quadro Complementar ao Anexo 14 (em
de vali lo
....Qliltdro do Superávit I Déficit - Quadro Compkmentar ao AnellO 14 pllJ'lt 2016 •
fonte 2 di itos em roceHO de vali
Quadro do Superáyit / Déficit - Quadro Complcmtntar ao Anexo 14 para 2017 fonte di itos em I'OCeSSO
de vali
'I.

31/1212016

DemomtrafAo lU' Varil~

PatrimoD1aJ. - Anexo 1$ (cm processo de validaçAo)

3111212016

D~~traçlO

da. Mutaç6n

DOr.trIm6Dlo

31/1212016

DemoD.t""lo

dOI FlUXOfde Cal •• - Anexo 18 (em prOCClSOde validllÇAo)

14/0412017
31/0)12017

Elaboraçlo de novo' documentoJ no SIOFI-NET panl
atender demandas da ImplanUlçAo do Si.tema de
Conta ÚniCll- LC n° 121/2015

Quadro prtndpal - Anexo 14 (em processo de validação)

Quadro doS Ativos e PusívOI F~

3111212016

31/1212016

3

-' B.I'~fO_ P.trlmonlll

31/1212016

31/12120L6

- Quadro prinçipal. Anexo 12

1010312017

Aj\Utel de •• Ido.
im
pe.ramctrizaçoo do
Sillema de Conta
rocc8IO de valid

LIquido - Anexo 19 (em processo de

do SCP para o SCG." ajustes de encerramento do exercido e
to dai co
C-O
SCG (CPLsILCPs) para atender as demandas de implantlÇAo do
Úniea.. com alteraçAo no PCASP para o CJtefCldo de 2017 (em
lo fina! da contabilíza lo

ElaboraçAo de nO\las OP Extra.()rça.rnentáriu

uso de DOR e fonte 3 dlgitos.

Núcleo Central de ContabUld.de
SUperintendência do Tesouro Estadual
~retarl.
de Est.do d. Fllenda de Gol'J

e Gui8ll de Receitas - adequação pam

* 17103
& * 17103
,* 1710a
'OU 17/03

*

17103

* 17/0a

'*17103
••

17103

'•• , 17103

att 17103 .,

* 14104
* 10103
al617/03

•

•

•
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PRIORIDADES DE NÚCLEO CENTRAL DE CONTABILIDADE - STE
/'

Cronograma de demandai de Co'n.olldaçlo do Sistema de Contabilidade Geral do Estado de Goiás ~SCG
"\
AlJuÚhpdq C!JP(i OlJOJa017

--~:~~:~~.
PtovJ~.~~C~I.~C

•

/' - U/03/2011,

Revisão dos membros do OTCON c claboraçlo de nova Portaria
ara I- Ulnzenll de abril.

"~'o reinicio dos trabalhos

\

".~.
"

Núcleo central de CQnubllldlde

Superlntendfnda

do Tesouro E5todulIl

Seeretllrla de E5t.do da FlzeMe de Gol••

"'

4

Previsão de

IWii615103J
~

...-

._~ '

<

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE GOlAS
REQUISIÇÃO
N.o001/2017
, Goiãnia, 22 de fevereiro de 2017.
"

Exmo Se.
Chefe do Núcleo Centralde Contabilidade
RICARDOBORGESDE REZENDE

•

. Assunto: solicitação de documentação e informação
Tendo em vista o acompanhamento com o objetivo de examinar as ações

.

'

efetuadas pelo Estado de Goiás para a total e efetiva implantação das NBCAS?
(processo nO 201600047001785), e amparados nas atribuições conferidas pela
o

"

•

•

. cio ~rt. 24B, inciso 111, .

Lei nO16.168/2007 - Lei Orgânica do TCE,art. 95, inciso 111,

.

. da Resolução n,o 22/200B/ -, Regimento Interno do TCE, esta Equipe de
/

'';

Acompanhamento requer ,0 encaminhamento .dos seguintes documentos e/ou
informações:

/.'

,

'-

"

/

/
',,,',/...

.

1- Detalhamento do estágio atual do reconhecimento e evidenciação da dívida
.

/

,".

ativa, tributária e não tributária, e respectivo ajuste para perdas, bem como dos
valores ./atJalizados .,dêssas
.

•

".

"'.

'-co.~tá~.
beve~-se' indicar
-",

os procedimentos de

/'

registro adotados,
bem coma metodologia utilizada
e a memória de cálculo do
. -.
.
"

ajuste para perdas e os estudos especializados realizados para basear a

.

,

mensuração desse ajusté; .

.

2-

',-"

Detalhamento
,.
.

.

do

estágio

evidenciaçã'o
da provisão
,
-,

atual

atuarial

do

do.

reconhecimento,

mensuração e

regime' próprio de previdência dos

servidores públicos civis .e militares, bem como disponibilização dos últimos
demonstrativos de resultados da avaiiação atuarial:
3-Detalhamento

do

estágio

atual

do

reconhecimento,

mensuração e

evldenciação das obriga~õescom fornecedores por competência;
4-

Detalhamento

do

estágio

atual

do

reconhecimento,

mensuração e

evldenciação dOS.demais créditos a receber' (exceto créditos tributários,
1

TRIBUNAL ÓE CONTAS DO ESTADO DE GOIÁS
previdenciários e de contribuições a receber), bem como dos respectivos
encargos, muitas e ajustes para perdaS;
5-

Detalhamento

do

estágio

atual

do

reconhecimento,

mensuração e

evldenciação aas obrigações por competência decorrentes de benefícios a
empregados;
6- Memorando nO192/2015 (Divida Ativa);

•

7. Oflcio Circular nO001/2016 (Obrigações com Fornecedores);
8- Informações sobre o modelo de demonstrativo que seria disponibilizado aos
contadores

<

para declarar

as' despesas assumidas sem

,

empenho

para

,

contabilização ou a Inexistência dessas despesas;' ,
/',

/

"

9 - Informações sobre "afuação do_GTCON.após a publicação do Decreto nO
',"
'" "
',8.795/16.
./
./ .' ' '
C. ,/

Para cumprimento da"presente ~equlsição, fixa-se o PnJzo de 05 (cinco)
..I

~

',,-

'.

./

..,'

dias úteis,J nos termos dos artigos
acinia
mencionados, alertando
que,em caso de
.,
.
-"
.
não cumprimento
do./ prazÓ.estabelecido,o
fato será Imediatamente representado
.
.','
"\,

•

ao Tribunal
de Contas,
confórme previsão legai contida no artigo 248, 9 10, da
,
.....!
Resolução nO22/2008 - RITCE,podendo ainda, o responsável, incorrer na sanção,
prevista no art: 112, VIVda Lei n.O16.16812007- LOTCE.
•.......

",/

Solicita-se ainda que a documentação/Informaçãoseja entregue no
Tribunal de Contas do Estado de Goiás, localizado na Av. UbirajaraBerocan Leite,
640, st. Jaó,.Golânia-GO.
,

Respeitosamente,

Juliete F~antos
MemiJroda Comissão

2

t
ESTADO DE GOIÁS

o Tribunal

de Contas do Estado de Goiás - TCE, ao emitir Parecer Prévio sobre as

Contas do Governador relativas ao exercício de 20 15, expediu recomendações

a serem adotadas

pelo Governo do Estado de Goiás.
do Estado - COE - encaminhou à Procuradoria-

Diante disso, a Controladoria-Geral

Geral do Estado (PGE), à Secretaria da Fazenda (Sefaz), à Secretaria da Gestão e Planejamento
(Segplan), à Secretaria da Saúde (5E5), à Secretaria da Educação, Cultura e Esporte (Seduce),
à Goiás Previdência

•

à Secretaria da Mulher, do Desenvolvimento

(Goiasprev),

Social, da

Igualdade Racial, dos Direitos Humanos e do Trabalho (Secretaria Cidadã) e à Defensoria

nO. 1.28012016-CGE/GAB, 1.281/2016-CGE/GAB,

Pública, respectivamente,

os Oficios de

1.282/2016-CGE/GAB,

1.283/2016-CGE/GAB,

CGE/GAB, 1.286/2016-CGE/GAB

1.284/20 16-CGE/GAB.

e 1.287/2016-CGE/GAB,

Por meio desses expedientes,

1.285/2016-

de 07 de junho de 2016.

a CGE remeteu aos referidos órgãos/entidades

cópia do

Parecer Prévio sobre as Contas do Governador relativas ao exercício de 2015, destacarido as
recomendações

que eram da competência de cada um deles. Esta CGE solicitou, ainda, a adoção

de providências com vistas ao atendimento das prescrições do TCE, enfatizando a necessidade
de corrigir as desconformidades
havia

recomendações

Superintendência

•

Memorando

detectadas e evitar a reincidência das impropriedades.

referentes

ao Portal da Transparência

Central de Transparência

n°. 106/2016-SCI,

do Governo

Como

de Goiás,

a

Pública da CGE foi cientificada,

por meio do

de 24 de junho de 2016, sobre a necessidade

de realizar as

adequações solicitadas pelo Tribunal de Contas.
Além desses procedimentos

realizados pela CGE, Decreto de 30 de junho de 2016

instituiu Força Tarefa com o objetivo de assegurar o efetivo cumprimento

das recomendações

exaradas pelo TCE por ocasião da avaliação das contas do exercício de 2015. Essa Força Tarefa
foi integrada por servidores da CGE, Seduce, Sefaz, Segplan, SES e Casa Civil. O prazo para a
conclusão dos trabalhos, inicialmente estabelecido

até 30 de outubro de 2016, foi prorrogado

para 31 de dezembro de 2016, conforme Decreto de 28 de outubro de 2016.
Destaca-se
cumprimento

que a Força Tarefa acompanhou
das observações

e cobrou dos órgãos/entidades

do TCE, demandando

as medidas

competentes

adotadas.

o

sendo que os

~\
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Assim, estão demonstradas a seguir as recomendações do TCE e as respectivas
infonnações quanto aos procedimentos realizados com vistas ao cumprimento dessas
disposições e os resultados obtidos. Ressalta.se que toda a documentação relacionada à atuação
da Força Tarefa e que fundamentou a elaboração deste relatório encontra-se em anexo (processo
n° 201611867000310).

Por isso, quando os documentos são relatados no decorrer deste

relatório, faz-se referência às folhas correspondentes

•

nos aulos.

RECOMENDAÇÕES

1) Que se abstenha de efetuar resgates que fragilizem a conta centralizadora,

a partir do

julgamento das presentes contas pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás
A comprovação do atendimento a essa recomendação

se faz por meio da comparação

saldo da conta centralizadora

de 2016 e em 30 de junho de 2016,

demonstrando

em 31 de dezembro

entre o

que houve redução do saldo.

Nesse sentido, no Memorando nO0022/2017 - GFIN/STE, de 16 de janeiro de 2017 (fi. 290),
encaminhado à CGE por meio do Oficio nO025/2017-CGAB,
a Superintendência

de 31 de janeiro de 2017 (fl. 288),

do Tesouro Estadual da Sefaz informa que:
C..) o saldo da conta centralizada do Tesouro Estadual em 31/1212016 apresentou uma
redução no valor do saldo de R$ 435.496.148,80 (quatrocentos e trinta e cinco
milhões. quatrocentos e noventa e seis mil cento e quarenta e oito reais e oitenta
centavos). em relação ao saldo registrado em 30 de junho de 2016. confonne diferença
apurada nos saldos da conta 4204.000235-5 em 31112/2016 c 30/06/2016 ( ...).

•
Anexo

àquele

expediente,

constavam

os saldos

gerenciais

da conta centralizadora

em

30/06/2016 e 29/12/2016, juntados aos autos nas fls. 291 a 294.
As ações desenvolvidas

no sentido de cumprir a recomendação

acima foram:

• Elaboração da Nota Técnica n' 001/20 16-FORÇA TAREFA, de 08/08/2016 (fls. 52 a 54),
versando

sobre a reserva

de recursos decorrentes

da alienação

Distribuição S. A. - Celg D - para pagamento de Investimentos,
e Destinação ao Regime Próprio de Previdência;
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•

Edição de Emenda à Constituição Estadual

nO 53, de 2 J de dezembro de 2016 (fi. 319),

que altera o Art, 39 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, do modo a
implementar a Desvinculação
Exposição de Motivos

da Receita Estadual em um percentual de 30%, conforme

nO 052/SEFAZ/SEGPLAN,

de 14 de setembro de 2016 (fls. 184 a

188 do processo anexo);
•

Publicação

do Decreto

nO 8.849, de 16 de dezembro de 2016 (fls. 281 a 283), que

determina a baixa dos saldos das contas que compõem a Conta Centralizadora
Estadual nos termos do art. 10 da LC

•

do Tesouro

nO 121/2015.

2) Que adote providências para reduzir o prazo de implementação da Conta Única para
até um ano após o julgamento das presentes contas pela Assembleia Legislativa do Estado
de Goiás, sem prejuízo das providências

necessárias à redução do saldo da conta

centralizadora
As medidas adotadas com a finalidade de reduzir o prazo de implantação da Conta Única do
Tesouro Estadual• Priorização

CUTE - foram as dispostas a seguir:
de equipes de Tecnologia

conclusão dos sistemas corporativos

da Informação

para o desenvolvimento

e/ou

estaduais. No intuito de conferir prioridade a esse

trabalho, foi encaminhada a solicitação objeto dos Ofícios da Força Tarefa na 1.37412016
- CGE/GAB, n" 1.37512016 - CGE/GAB e n" 1.378/2016 - CGE/GAB, dalados de 05 de
julho de 2016, endereçados respectivamente

à Segplan, Sefaz e Casa Civil (fls. 4 a 6 dos

autos);

•

•

Realização de palestra no dia 18 de agosto de 2016, no auditório do Gabinete Militar, no
Palácio Pedro Ludovico Teixeira, onde a implementação da Conta Única foi debatida com
representantes

dos órgãos e entidades, conforme se pode verificar nas notícias divulgadas

nos sítios da CGE e Sefaz, constantes nas fls. 114 a 117 dos autos);
• Publicação da Lei na 19.505, de 21 de novembro de 2016 (fls. 251 a 256), promovendo
alterações em leis de fundos especiais no âmbito do Poder Executivo, para o efeito de
destinar eventuais superavits
Tesouro

Estadual.

financeiros apurados ao final do respectivo exercício ao

Isso promoverá

maior capacidade

de programação

desembolso. melhorando a gestão dos escassos recursos públicos;

Página~
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estabelece os procedimentos

atinentes à adoção do Sistema da Conta Única do Tesouro

Estadual;
o Edição, pela Secretaria da Fazenda, da Instrução Normativa n° 1311/16-GSF,
dezembro de 2016 (fls. 320 a 330), que dispõe sobre a regulamentação

de 22 de

do funcionamento

do Sistema da Conta Única do Tesouro Estadual;
• Realização do Primeiro Treinamento

para operaciona\ização

da Conta Única, no dia 03

de janeiro de 2017, no Auditório da Secretaria da Fazenda (fi. 287);
• O Sistema da Conta Única entrou em produção no dia 02 de janeiro de 2017, conforme
relatado no recorte jornalístico

•

da Superintendência

do Tesouro da Sefaz (fi. 287) .

3) Que sejam demonstradas, nos Relatórios Resumidos de Execução Orçamentária
Gestão Fiscal, bem como na evidenciação das disponibilidades apresentadas

e de

no balanço

geral do Estado, por meio de correta escrituração e notas explicativas, as movimentações
da conta centralizadora
No Relatório Resumido de Execução Orçamentária (RREO) referente ao 4° bimestre de 2016 e
no Relatório da Gestão Fiscal (RGF) relativo ao 2° quadrimestre
da conta centralizadora

foram evidenciadas

de 2016, as movimentações

por meio de notas explicativas,

confonne exigido

na recomendação acima.
No RREO referente ao 6° bimestre de 2016 e no RGF relativo ao 3° quadrimestre de 2016, as
movimentações

•

da conta centralizadora

foram evidenciadas

explicativa: "O valor apurado da Conta Centralizadora

por meio da seguinte

(420402355) está incluído em Demais

Haveres Financeiros até o 5° bimestre/2016, e a partir do 6° bimestre/2016 a disponibilidade
apurada em cumprimento

nota

foi

ao Decreto n° 8.849/2016."

Página 4
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pela Conta Centralizadora,

bem como reconhecer um passivo do Tesouro Estadual com

os demais órgãos e fundos que tiveram recursos centralizados e não receberam as devidas
receitas de juros proporcionais ao saldo gerencial aplicado desde a criação da conta
Essa recomendação

foi atendida para os recursos atuais, na medida em que a Caixa Econômica

Federal já disponibilizou módulo de distribuição dos rendimentos entre os órgãos e entidades.
Relativamente
Técnica

à retroatividade na devolução de rendimentos, a Força Tarefa elaborou a Nota

nO 002/2016-FORÇA

TAREFA, de 08 de agosto de 2016, expondo o posicionamento

técnico sobre a matéria, que se encontra acostada aos autos nas fls. 168 a 173. Esse documento

•

destaca que os recursos próprios oriundos dos fundos e órgãos do Poder Executivo Estadual,
ou seja, aqueles diretamente

arrecadados

pelas empresas estatais dependentes,

autarquias,

fundações, sociedades de economia mista, empresas públicas e fundos especiais não foram
objeto de centralização.

Tais recursos continuaram

sendo depositados e mantidos em contas

bancárias específicas, cabendo aos respectivos gestores realizar as correspondentes
financeiras

e apropriação

de rendimentos.

aplicações

A Nota Técnica em questão também

analisa a

definição de receitas próprias, as quais seriam aquelas provenientes do esforço de arrecadação
de cada órgão, isto é, receitas que o órgão tem a competência legal de legislar, controlar, prever
e arrecadar.

Frente a isso, muitos dos valores diretamente

arrecadados

pelos órgãos não

constituem receitas próprias, mas receitas do Tesouro, vinculadas ou destinadas a gastos dos
órgãos arrecadadores. A Nota acrescenta, ainda, que os órgãos da administração direta do Poder
Executivo integram um mesmo ente, de maneira que não há como tratar de obrigações ativas

•

ou passivas entre os mesmos. O mesmo raciocínio pode ser aplicado a diversos fundos de
natureza contábil instituídos no âmbito da administração

direta do Poder Executivo .

Nesse contexto, a Nota Técnica ressalta que o reconhecimento
como determinado
administração

pelo TCE, somente

seria cabível

de obrigação do Estado, na forma

no caso dos recursos

indireta, não obstante o previsto no Art. 1° da Lei Complementar

próprios

da

nO 122, de 23

dedezembro de 2015.
Em complemento,
21 de dezembro

o documento cita as disposições da Lei Complementar

Estadual n° 12\, de

de 2015, que instituiu o Sistema de Conta Única do Estado de Goiás,

salientando que os rendimentos de aplicações financeiras das unidades que vierem a integrar a
Conta Única do Tesouro Estadual constituirão

fonte de recursos ordinários

do Tesouro do

Estado, ressalvando-se apenas os recursos diretamente arrecadados pelos Poderes

dotadosde autonomiaadministrativae financei~

jV

~
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taxas, são instituídas pelo próprio Estado, que detém a competência tributária. Assim, não se

pode considerar que tais receitas pertençam a um ente autônomo do Estado. Tais recursos
devem não só ser carreados para a Conta Única do Tesouro Estadual, como os rendimentos
decorrentes das aplicações financeiras pertinentes constituem fonte de recursos ordinários, na
forma preconizada na LC 12] 120 15.
Jmportante também citar a Publicação do Decreto

nO 8.849, de 16 de dezembro de 2016, que

determina a baixa dos saldos das contas que compõem a Conta Centralizadora

do Tesouro

Estadual nos termos do art. 10 da LC nO 12112015.

•

5) Excluir, quando da apuração

dos gastos com manutenção

e desenvolvimento

as despesas com aquisição de merenda escolar, ante o entendimento

do ensino,

do Tribunal

de

Contas do Estado de Goiás no sentido de não considerar tais despesas para efeito de
cumprimento da aplicação mínima em educação, com efeito ex nunc
A Seduce, no Oficio n" 1.219 GAB/SEDUCE,

de 08 de setembro de 2016 (fi. 304), informou

que, cumprindo

a recomendação

desenvolvimento

do ensino, exercício de 2016, as despesas com aquisição de merenda escolar

não serão consideradas

do TCE, "na apuração

dos gastos com manutenção

e

para efeito de cumprimento da aplicação mínima em educação".

6) Escriturar, conforme as normas contábeis vigentes, as contribuições previdenciárias a

•

pagar e a receber, os empréstimos e financiamentos concedidos pelo Estado, o ajuste de
perdas da dívida ativa, a provisão para demandas judíciais e o déficit atuarial
No que conceme

à provisão

para demandas

judiciais,

a Força Tarefa

encaminhou

à

Procuradoria-Geral

do Estado o Oficio n° 1.427/2016 - CGE/GAB, de 15 de julho de 2016 (fls.

36 e 37), e às autarquias e fundações o Oficio Circular nO23/20 16 - CGE/GAB, de 08 de agosto
de 2016 (fls. 42 a 51 e 55 a 68). Esses expedientes apresentavam esclarecimentos
matéria e fixaram o prazo até 10/01/2017 para que fossem disponibilizados

pertinentes à

ao setor contábil da

Sefaz dados sobre o valor da provisão para demandas judiciais nos casos em que o Estado de
Goiás é parte-réu, possibilitando

seu reconhecimento,

Balanço Geral do Estado. Esses documentos

mensuração, evidenciação

e registro no

ainda informavam que a partir do exercício de

2017 planeja-se estabelecer rotina para que a provisão de demandas judiciais seja infonnada e
repassada mensalmente e de fonna eletrônica ao setor contábil da Sefaz. A Juceg respondeu ao

,

.

I
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aludido

expediente,

encaminhou,

no Oficio n" 2012/2016

- PRES, de 27/0912016,

o que

por meio do Oficio n" 2.010/2016 - PRES, planilha de processos judiciais

desfavor da Juceg à Gerência de Contabilidade

em

Geral da SEF AZ (fls. 194 a 199). A UEG, por

sua vez. respondeu por meio do Ofício/Gab n" 986/16, de 1"/12/2016 (fls. 262 e 263).

Em relação às perdas da dívida ativa, no que conceme ao exercício de 2015 já está contabilizado
e ao final de 2016, haverá a informação com relação a eventuais perdas. Nesse contexto,
destaca-se que a Controladoria-Geral

do Estado, mediante o Oficio n" 2.298/20 16-CGE/GAB,

de 16 de dezembro de 2016 (fi. 273), solicitou que a Superintendência de Receita da Secretaria
da Fazenda forneça ao Núcleo Central de Contabilidade

•

da Superintendência

do Tesouro

daquela Pasta informações

sobre eventuais perdas da divida ativa para que elas possam ser

devidamente contabilizadas.

Em resposta, no Memorando nO5/17 - SRE, de 16 de janeiro de

2017 (fl, 286), encaminhado à CGE pelo Oficio n' 017/20 17-CGAB, de 27 de janeiro de 2017,
a Superintendência

da Receita da Sefaz esclarece que sua Gerência de Recuperação de Créditos

informa anualmente o Núcleo Central de Contabilidade
ativa. Em complemento,

quanto à provisão de perdas da dívida

no Ofício n° 025120 17-CGAB, de 31 de janeiro de 2017 (fl. 288), a

Sefaz remeteu à CGE o Memorando n° 00112017 - NCC/STE,
295 a 298), em que o Núcleo Central de Contabilidade

de 19 de janeiro de 2017 (fls.

destaca que:

Estas informações encontram-se em fase de consolidação na Gerência de Recuperação
de Créditos, desta Secretaria da Fazenda. Com finalização das informações
pertinentes à dívida ativa, dar-se-á a sua devida evidenciação, refletindo os a~pectos
de suas variações, e sua posição consolidada.

Quanto à escrituração das contribuições previdenciárias a pagar e a receber e do déficit atuarial,

•

ressalta-se a assinatura em 2911112016 do Termo de Cooperação Técnica nO03/2016 (fls. 225
a 233), celebrado pelos Poderes do Estado de Goiás e Órgãos autônomos, com a interveniência
da Goiás Previdência,
gestão previdenciária

para a efetivação da centralização

previdenciária.

A centralização

da

prevista naquele instrumento dar-se-á no decorrer do exercício financeiro

de 2017, sendo que os Poderes e Órgãos Autônomos deverão integrar os bancos de dados no
prazo de 90 (noventa) dias contados da assinatura do Termo.

7) Elaborar

relatório de gestão a ser encaminhado

Governador,

abrangendo

todas as empresas

juntamente

com as Contas do

em que o Estado figure como sócio

majoritário ou não, 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

exercícios

,"

~

rã,'"
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solicitou da Sefaz, por meio do Núcleo Central de Contabilidade,

a disponibilização

do relatório

em questão para que ele fosse remetido ao TCE e à Assembleia Legislativa juntamente

com o

Relatório de Prestação de Contas do Governador.
Em resposta, no Memorando

n' 001/2017 - NCC/STE. de 19 de janeiro de 2017 (fls. 295 a

298), anexo do Oficio n' 025/20 17-CGAB. de 31 de janeiro de 2017 (fl. 288), o Núcleo Central

de Contabilidade

apresentou os esclarecimentos

reproduzidos a seguir:

Em consonância à prescrição exarada pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado de
Goiás, o Núcleo Central de Contabilidade, criado através da Lei nO 19.550 de 15 de
dezembro de 2016, provocará as entidades onde o Estado de Goiás figura como sócio
majoritário, a fim de apresentar suas informações, possibilitando a este Núcleo.
consolidar 3:> informaçôcs solicitadas. ressaltando que. as informaçõcs a dcspeito da
gcstão das empresas sob o controle do Estado de Goiás, com exceção da SANEAGO,
que segue o regramento da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), são
apresentadas anualmente. uma vez que. somente as empresas de capital aberto são
obrigadas a apresentar demonstrações contábeis intermediárias (trimestralmente).

•

No entanto, como desde o ano de 2010, fez-se obrigatório a apresentaçào da
contabilidade nos termos das normas brasileiras de contabilidade em consonância com
as normas internacionais (IFRS), as demonstrações contábeis necessariamente
apresentam o contexto operacional. e de gestão (desempenho), em suas notas
explicativas, que evidenciam de forma pormenorizada as informações contábeis.
O setor público. de igual sorte, também vem se adaptando às normas internacionais
de contabilidade, precisamente o processo de convergência às normas internacionais,
conforme o disposto na Portaria n~ 18412008 expedida pela Secretaria do Tesouro
Nacional, que consolida todas as contas nacionais no Balanço do Setor Público
Nacional.
Outrossim. somente com o encerramento do exercicio de 2016. e a efetivação dos
devidos ajustes, dar-se-á o conhecimento das demonstrações contábeis das empresas
estatais goianas, com seus respectivos desempenhos.

Ressalta-se que, no caso das empresas, as demonstrações

•

30 dias antes da Assembleia

contábeis devem ser publicadas até

Geral Ordinária, sendo que esta pode ser realizada nos quatro

meses seguintes ao término do exercício social, conforme Arts. 132 e 133 da Lei nO6.404/76
(Sociedades
descasamento

Anônimas)

e Art. 1.078 da Lei n° 10.406/02 (Código

com o cronograma

relatório demandado

para encaminhamento

das contas anuais do Governador,

referente às empresas será encaminhado

Núcleo Central de Contabilidade

Civil). Diante desse

posteriormente

o

ao TCE pelo

da Sefaz e também comporá a Prestação de Contas Anual de

cada empresa referente ao exercício de 2016.

8) Conciliar os valores de precatórios
publicados pelo Tribunal de Justiça

"

registrados

na contabilidade

com os valores

t
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Em reunião realizada no dia 02/0912016, com o Sr. Vires Gomes Rodrigues, Assessor Juridico
do Departamento de Precatórios do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ), foram expostas
as inconsistências entre o relatório publicadono sítio do TJ e o demonstrativo encaminhado via
Oficio nO 25612016-DEPRE-GP,

de 08/03/2016, pelo TJ à Superintendência

do Tesouro da

Sefaz para inscrição na contabilidade (fls. 104 a 113 do processo n° 201611867000310).
Acertou-se, portanto, o procedimento a ser adotado doravante para não haver divergência de
valores, definindo também que os link~divulgados no site serão por ordem cronológica de
precatórios.
Em atenção a esse item, a CGE, por meio do Oficio nO 2.297/2016-CGE/GAB, de 16 de

•

dezembro de 2016 (fls. 274 e 275), preveniu a Sefaz para que, ao receber infonnações do TJ
sobre valores de precatórios para registro na contabilidade,

proceda à verificação no sítio

daquela Casa quanto à compatibilidade dos montantes.
Em resposta, o Núcleo Central de Contabilidade, no Memorando nO00112017 - NCC/STE, de
19 de janeiro de 2017 (fls. 295 a 298), apresentou os esclarecimentos transcritos a seguir:
Apesar da prescrição exarada pelo egrégio Tribunal de Contas do Estado de Goiás, a
Gerência de Contabilidade desta Secretaria da Fazenda no exercicio de 2016, ainda
não perpetrou a devida conciliação com os valores publicados no Tribunal de Justiça
do Estado de Goiás. Porém, considerando os ajustes e apropriações devidas ao
encerramento do exercício de 2016, o Núcleo Central de Contabilidade, procederá a
referida verificação e conciliação dos valores dos precatórios registrados no Sistema
de Contabilidade com as informaçõcs disponivcis no sitio do Tribunal de Justiça do
Estado de Goiás .

•

~'
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9) Cumprir a ordem de preferência para o uso de recursos
pelo artigo 7° da LC nO 15112015, alertando

estabelecida

todos os precatórios
pública fundada,

que somente após a quitação

é que esses recursos podem ser usados para pagamentos

despesas de capital e recomposição

de

de dívida

de fluxo de pagamento

dos fundos

de previdência

Esta CGE, por meio do Ofício n' 2.297/20 16-CGE/GAB, de 16 de dezembro de 2016 (fls. 274
e 275), alertou à Sefaz quanto à necessidade de atendimento à ordem de preferência evidenciada
nessa recomendação.
Em atenção a esse expediente, a Superintendência
0022/2017

•

- GFIN/STE,

depositados

de 16 de janeiro

do Tesouro da Sefaz, no Memorando

de 2017 (fi. 290), comunicou

nas contas de depósitos judiciais

estão sendo reservados,

nO

que "os valores

unicamente,

para o

pagamento de precatórios".

10) Adequar,
Setor Público,

imediatamente,

a contabilidade

às Demonstrações

Contábeis

estadual

ao Plano de Contas

Aplicadas

ao Setor Público,

demais exigências do Manual de Contabilidade
quanto à elaboração

Aplicado

ao

bem como às

Aplicada ao Setor Público, principalmente

de notas explicativas

11) Concluir a implantação

do Sistema de Contabilidade

com os demais sistemas corporativos
No que concerne às recomendações

Geral do Estado e sua integração

do Estado
dos itens 10 e 11, esta CGE demandou à Sefaz, por meio

do Oflcio n' 2.297/20 16-CGE/GAB, de 16 de dezembro de 2016 (fls. 274 e 275), que o Núcleo

•

Central de Contabilidade

elaborasse

Nota Técnica abordando

a implementação

das ações

pertinentes a seu atendimento.
Em atenção a essa solicitação, o Núcleo Central de Contabilidade,

no Memorando nO001/2017

- NCC/STE, de 19 de janeiro de 2017 (fi. 295 a 298), apresentou os seguintes esclarecimentos:
É cediço que a Contabilidade do Estado de Goiás deve integrar o Balanço do Setor
Público NacionaL devidamente consolidado através da Secretaria do Tesouro
Nacional. Nesta senda, a Contabilidade vem ajustando o plano de contas ao PCASP
(plano de contas aplicado ao setor público) ao Sistema de Contabilidade Pública SCP, concomitantemente ao desenvolvimento de um novo sistema. precisamente o
Sistema de Contabilidade Geral do Estado dc Goiás - SCG que contempla
integralmente o PCASP, realizando interfaces com outros sistemas do Estado, em
especial com o SIOFL efetuando as contabili7.ações concomitantemente com a.<;
operações orçamentárias e patrimoniais.
No que toea as notas explicativas. estas (que ainda não foram elaboradas,
considerando que o exercicio de 2016 ainda não fora encerrado. por se encontrar e

d
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fase de ajustes) deverão pormenorizar a evidenciação de forma sistemática, consoante
orientação do MCASP, permitindo a comparabilidade ao usuário da informação
contábil.
( ...)

Por fim, o Núcleo esclarece que estamos promovendo todos os ajustes e lançamentos
para o encerramento do exercício de 2016 e a conseqüente emissão das
Demonstrações Contábeis aplicadas ao Setor Público enumeradas pela Lei n"
4.320/1964, pelas demonstrações exigidas pela NBC T 16. 6 • Demonstrações
Contábeis e pelas demonstrações exigidas peja Lei Complementar n" 10112000.

o Núcleo

Central de Contabilidade encaminhou ao Tribunal de Contas do Estado de Goiás, em

resposta à Requisição nO 00112017, o Oficio n° 00112017 - NCC/STE, o Cronograma referente
ao Plano de Implantação dos Procedimentos Contábeis Patrimoniais, conforme determinado na

•

Portaria STN n° 548/2015 e o Cronograma de demandas de Consolidação

do Sistema de

Contabilidade Geral do Estado de Goiás - SCG. Essa documentação encontra-se às fls. 355 a
364 do processo anexo.

12) Inventariar todos os bens móveis e imóveis do Estado e promover os ajustes dos
valores decorrentes da reavaliação inadequada, além de efetuar a escrituração dos
procedimentos de mensuração de ativos de acordo com as regras do Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público
Com relação a essa recomendação, destacam-se as seguintes ações:
• Publicação do Decreto nO8.728, de 16 de agosto de 2016 (fl. 76 a 81), que disciplina a

•

realização de inventário dos bens móveis e imóveis integrantes do patrimônio público e
a respectiva avaliação, no âmbito da Administração direta e indireta do Poder Executivo .
Diante disso, foi expedido o Oficio Circular n° 35/2016 - CGE/GAB, de 24 de agosto de
2016 (fls. 133 a 163), comunicando aos órgãos/entidades

do Poder Executivo Estadual a

edição do mencionado Decreto e requerendo a adoção de providências para a efetivação
do inventário
Superintendência

e disponibilização

das informações

à Contabilidade

da Sefaz. A

de Gestão, Planejamento e Finanças da CGE recebeu o Memorando n°

18/20 16-CGE/GAB, de 26 de agosto de 2016 (fi. 132), com o mesmo teor do aludido
Oficio Circular;
• Com relação ao patrimônio imobiliário, o Decreto n° 8.850, de 16 de dezembro de 2016
(fl. 284) compatibiliza o prazo para conclusão do inventário de bens tangíveis imóveis
até 31/12/18 e para os bens de infraestrutura até 31/12/21, conforme Portaria da secretia
do Tesouro Nacional;

r ,-J "~
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• A Segplan infonnou ao Conselheiro do TCE Celmar Rech, no Oficio n° 3448/2016GAB, de 13 de dezembro de 2016 (fi. 276), e à CGE, por meio do Ofício n" 3483/20] 6 GAB, de 20 de dezembro de 2016 (fi. 277), o seguinte andamento quanto às medidas
adotadas em relação à recomendação em análise:
1 - Atualmente o Estado dispõe de um Sistema de Patrimônio apenas para os Ocns
móveis. o qual não possibilita uma eficiente gestão do patrimônio;

2 - Está em desenvolvimento um Sistema de Patrimônio dividido em dois módulos.
Patrimônio Móvel e Patrimônio Imóvel;
3 - No presente exercício o módulo Patrimônio Móvel foi priorizado permitindo que
os dados do inventário dos órgãos, tcnninado o prazo definido pelo Decreto n° 8.728
de 16 de agosto de 2016, sejam migrados para o novo sistema e os dados contábeis
infonnados para a Gerência de Contabilidade da SEFAZ;
4 - A integração do módulo Patrimônio Móvel com o Sistema de Contabilidade
gerenciado pela SEFAZ será realizada no exercício de 2017.
5 - Está previsto, também para 2017, as adequações no módulo Bens Móveis para
realização de depreciação. amorti7..ação ou exaustão; reavaliação e dedução ao valor
recuperável (exceto dos bens do patrimônio cultural e de infraestrutura) .
6 - Quanto ao Patrimônio Imóvel o módulo do sistema informatizado está em fase de
início de levantamento de requisitos para o desenvolvimento
do mesmo;
7 - O reconhecimento, mensuração e evidenciação dos Bens Imóveis bem como a
respectiva depreciação. amortização ou exaustão, reavaliação e redução ao valor
recuperável, face à sua complexidade, obedecerá os pmzos definidos pela Secretaria
do Tesouro Nacional.

•

13) 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,

garantindo

treinamentos e atualização constantes aos profissionais da área contábil, tendo em vista o
novo padrão da contabilidade aplicada ao setor público

•

Visando o atendimento dessa recomendação foram implementadas as seguintes ações:
• Estruturação da Contabilidade: foi publicada a Lei nO19.550, de 15 de dezembro de 2016
(fi. 279 e 280), instituindo o serviço de contabilidade pública nos órgãos e entidades do
Poder Executivo e alterando a Lei nO17.257, de 25 de janeiro de 2011, criando o Núcleo
Central de Contabilidade da Secretaria da Fazenda, que conta com duas gerências;
• Foram adquiridas 53 (cinquenta e três) vagas para a participação de servidores estaduais
no IV Simpósio Nacional de Contabilidade

Aplicada ao Setor Público (SINCASP),

realizado nos dias 10 e 11 de novembro de 2016, no auditório do Conselho Regional de
Contabilidade de Goiás (CRCGO). O Otlcio CRCGO GP nO131116, de 14 de outubro de
2016 e a programação do Simpósio estão disponíveis nas fls. 203 a 206 dos autos;
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• Inclusão de treinamento acerca da Nova Contabilidade

CGE/GAB, de 22 de agosto de 2016 (fi. 127). Importante lembrar que em outra ocasião

a CGE já havia cobrado da Segplan a inclusão de cursos sobre o tema na grade oferecida
pela Escola de Governo, quando o Grupo de Procedimentos Contábeis - GTCON/GO à
época fonnatou, no Oficio nO 004/2013, de 08/1012013, uma programação dos cursos
necessários para capacitar os servidores frente aos novos conceitos e demandas da
NCASP (fls. 10 a 16);
• Publicação do Decreto nO 8.795, de 07 de novembro de 2016 (fi. 312 e 313), que altera o

•

Decreto n° 7.586, de 29 de março de 2012, que havia instituído o Grupo de Procedimentos
Contábeis - GTCON/GO. De acordo com aquele normativo, o GTCON/GO trabalhará,
sob a coordenação da Unidade Central de Contabilidade da Sefaz, no sentido de promover
a adequação da contabilidade do Estado de Goiás ao Manual de Contabilidade Aplicada
ao Setor Público;
• Com a criação do serviço de contabilidade, a Administração buscará alocar profissionais
de nível superior, preferencialmente aqueles ocupantes do cargo analista de gestão
administrativa, criado pela Lei nO 15.543, de 16 de janeiro de 2006, que possui dentre
outras atribuições a execução de procedimentos contábeis, conforme Artigo 2°, inciso 11,
alíneas "a" e "d" da aludida Norma, de forma a suprir a demanda existente nessa área.

14) Adequar o planejamento e a execução orçamentária e financeira do Estado de modo

•

que o projeto da Lei Orçamentária

para o exercício de 2.017 já contemple a segregação

das receitas e das despesas por fonte de recursos, em cumprimento ao inciso I do artigo
50 daLRF
Essa recomendação foi atendida com a incorporação de código de três dígitos no Sistema de
Elaboração Orçamentária, de modo que o Orçamento de 2017 já apresenta a segregação das
receitas e das despesas por fonte de recursos, conforme se pode verificar no Quadro de
Detalhamento da Despesa por Grupo e Fonte, acostado aos autos na £l. 299).

r

15) Aperfeiçoar a metodologia de cálculo da previsão da receita e fixação da despes}, a
fim de evitar distorções relevantes entre os valores orçados e executados
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Em atenção a esse item, a Superintendência de Orçamento e Despesa da
Superintendência do Tesouro Estadual da Sefaz elaboraram a Nota Té<:nica acostada aos autos
nas fls. 345 a 354. Esse documento versa sobre a metodologia de cálculo de previsão da receita
e fixação da despesa, detalhando os procedimentos adotados na elaboração da Lei Orçamentária
Anual-

LOA e da Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDD.

16) Observar o princípio orçamentário do equilíbrio, de acordo com determinação
contida no art. 48, alínea b, da Lei

nO

4.320/64 e DO art. 10, ~ 1°, da LC

nO

101/00, de modo

evitar a ocorrência de déficits orçamentários e financeiros sucessivos e crescentes

•

Em atenção ao princípio do equilíbrio orçamentário, pode-se ressaltar a adoção das seguintes
medidas:
• Atuação Permanente da Junta de Programação Orçamentária e Financeira - JUPOF,
criada pela Lei nO17.257, de 25 de janeiro de 2015;
• Publicação do Decreto n° 8.743, de 02 de setembro de 2016 (fls. 305 e 306), que
determinou que fossem anulados em 05 de setembro de 2016 os saldos de empenhos não
liquidados do Poder Executivo, referentes às fontes de recurso do Tesouro (Fonte 00) e
de Recursos Diretamente Arrecadados (Fonte 20), do exercício de 2016, à exceção das
despesas relativas a vinculações constitucionais, pessoal e encargos sociais, serviço da
dívida e àquelas devidamente justificadas e autorizadas pela JUPOF. Esse decreto ainda
previa que no prazo máximo de 05 (cinco) dias, os órgãos/entidades do Poder Executivo
procedessem ao reempenho de seus gastos essenciais e prioritários de duração continuada,

•

limitados às naturezas de despesas nele elencadas. Sendo assim, os produtos ou serviços
adquiridos, que não haviam sido liquidados, não eram essenciais às atividades dos
órgãos/entidades e que não correspondessem às naturezas de despesa especificadas no
decreto, deveriam ter suspenso o seu fornecimento até o encerramento do exercício de
2016;
• Publicação do Decreto nO8.807, de 2] de novembro de 2016 (fls. 314 e 315), o qual dispôs
sobre o encerramento da execução orçamentária, financeira e contábil do exercício
financeiro de 2016. Esse normativo estabeleceu que os órgãos e entidades somente
poderiam empenhar e liquidar suas despesas correntes e de capital à conta do vigente
orçamento até a data limite de 22 de novembro de 2016. Após essa data, os produtos ou
serviços adquiridos que não haviam sido liquidados e não se constituíam essenciais'
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atividades dos órgãos/entidades

deveriam ter o seu fornecimento

suspenso.

ASSI

,

os

saldos dos empenhos não liquidados deveriam ser anulados em 23 de novembro de 2016.
Foram excetuadas dessas determinações as despesas com pessoal e encargos. vinculações
constitucionais,

serviço da dívida pública, aquelas custeadas com recursos de convênios,

acordos, ajustes e contrapartidas, e de operações de crédito, além daquelas justificadas

e

autorizadas pela JUPOF;
• Publicação do Decreto n" 8.851, de 16 de dezembro de 2016 (fi. 316), que dispôs sobre
procedimentos

a serem adotados na execução orçamentária,

financeira e contábil do

Poder Executivo em 2016, no que se refere à gestão dos restos a pagar. De acordo com
essa norma, no Poder Executivo,

•

os saldos de empenhos

não pagos referentes

aos

exercícios de 2011 e anteriores e os saldos de empenhos não liquidados relativos aos anos
de 2012 a 20 15 deveriam ser cancelados até o dia 3] de dezembro de 2016, com exceção
daqueles devidamente

justificados

prevê, ainda, que as despesas
cancelamentos

e previamente

autorizados

que vierem a ser reclamadas

pela JUPOF. O decreto
em decorrência

desses

poderão ser pagas por dotações do orçamento dos exercícios seguintes,

sob a rubrica "Despesas de Exercícios Anteriores", desde que devidamente

reconhecida

pela autoridade competente, respeitada a ordem cronológica;
• Publicação da Lei nO 19.574, de 29 de dezembro de 2016 (fls. 335 a 340), que dispôs
sobre a extinção de cargos em comissão,

redução de valores de gratificações

nele

especificadas, alteração de leis e outras providências com vistas à implementação do novo
regime fiscal a vigorar a partir de 10de janeiro de 2017;
• Publicação do Decreto n° 8.861, de 29 de dezembro de 2016 (fls. 331 e 332), que prevê

•

medidas de redução de gastos com pessoal, assecuratórias

da implementação

do Novo

Regime fiscal a vigorar a partir de 10de janeiro de 2017. Esse Normativo estabeleceu que
os órgãos da administração

direta, autárquica e fundacional deveriam reduzir em 10%

(dez por cento) seus quantitativos de pessoal temporário regido pela Lei n° 13.664, de 27
de julho de 2000. Já a Secretaria de Educação, Cultura e Esporte (Seduce) deveria adotar
medidas para a redução do valor total de suas despesas com aulas complementares

para

professores

e de

e para o contingenciamento

cargos em comissão de Subsecretário

de Funções Comissionadas

Educacionais

de Educação, nos termos e quantitativos

fixados

pelo Decreto em questão;
• Edição do Decreto nO8.860, de 29 de dezembro de 2016 (fls. 333 e 334), que exonerou
todo o pessoal da administração
respectivos

direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo

cargos de provimento

í\

em comissão. com exceção do primeiro escalão
Págin
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exoneração o pessoal que o Governador do Estado viesse a ~specificar em decreto que
seria editado no prazo de até 25 (vinte e cinco) dias úteis, a ~ontar de 02 de janeiro de

2017, hipótese em que o exercício não seria considerado como interrompido;
•

Edição da Lei n° 19.506, de 23 de novembro de 2016 (fls. 307 a 311), que dispôs sobre
medidas

facilitadoras

de quitação de débitos de responsabilidade

de contribuintes-

devedores do Fisco estadual, dentro do Programa de Negociação Fiscal -PRONEFI-

da

SEFAZ.

•

17) Aprimorar

o cálculo das metas previstas

as exigências da LRF, evitando alterações

no anexo de metas fiscais, de modo a atender

posteriores

que desvirtuam

o objetivo da LDO

A Lei n' 19.570. de 29 de dezembro de 2016 (fls. 341 0342), alterou a Lei n' 18.979, de 23 de
julho de 2015, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias

para o exercício de 2016. O novo

texto legal atualizou os valores das metas fiscais constantes no anexo da LOO, com referência
ao Resultado Nominal, à Dívida Pública Consolidada
adequações,
Exposição

bem como as justificativas

e à Dívida Consolidada

para a reestimativa

de Motivos n" 064/16-SEFAZ/SEGPLAN,

Líquida. As

das metas estão detalhadas

transcrita

na

no Oficio Mensagem

n"

168/2016, de 05 de dezembro de 2016, constante nas fls. 257 a 258 dos autos. Os argumentos
apontados

no documento

que levaram

à necessidade

de atualizar

os valores

mencionadas foram: o novo cenário decorrente da proposta de Lei Parlamentar-

das metas

PLP 257/2016,

que estabelece o Plano de Auxílio aos Estados e ao Distrito Federal e medidas de estímulo ao

•

reequilíbrio fiscal, a assunção da dívida da CELG PAR junto à Caixa Econômica Federal, a
nova estimativa de crescimento

de precatórios e a atualização

dos contratos indexados pelo

dólar.
lnobstante

a metodologia

de previsão

de receita

e despesa,

confonne

Nota

Técnica

SEGPLAN/SEF AZ, fls. 345 a 354, fez-se necessária a alteração do anexo de metas fiscais da
LOO, em virtude das justificativas

ora apresentadas.

18) Proceder a estudos quanto à pertinência da inclusão das receitas de contribuições
descontadas dos servidores públicos e repassadas ao Ipasgo na composição da RCL, visto
que tais recursos criam um incremento

artificial

de receita que o Estado não pode utili:;(
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Os estudos relacionados
pela Superintendência

ao tema em questão levaram à Nota Técnica

do Tesouro da Sefaz,juntada

nO 06/2016, elaborada

ao processo 20161186700031 O, fi. 175. De

acordo com esse documento, "não há como excluir tais receitas do cálculo da RCL - Receita
Corrente Líquida, pois o IPASGO é integrante da Administração

Indireta do Estado de Goiás,

sendo que o cálculo da RCL não cabe interpretações que extrapolem os dispositivos legais",

19) Disponibilizar, no portal da transparência,
Goiás, os índices econômicos

os dados sobre os imóveis do Estado de

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
Quanto aos dados sobre os imóveis, destaca-se que há no Portal da Transparência

um arquivo

em formato .pdf contendo a lista dos imóveis de propriedade do Estado de Goiás por município
e respectivas matrículas. Ele pode ser acessado em Gestão Fiscal e Governamental,
dos

Imóveis

do

Estado

de

http://www.transparencia.go.gov.br/adm

Goiás,

ou

por

meio

do

Matrículas

seguinte

link:

in/up loadedlcontro IeDeRegi stros Dos Imove isDePropr

iedadeDoEstadoDeGoias.pdf.
Ressalta-se que infonnações

relativas ao patrimônio mobiliário também estão disponíveis no

sítio Goiás Transparente, por meio de um painel que pode ser aberto clicando em Gestão Fiscal
e

Governamental,

Patrimônio

Mobiliário

http://www.transparcncia.go.gov.br/portaldatran

ou

no

seguinte

endereço:

sparenc ia/ demonstrat ivos- fisca is/patri!TIon io-

mobiliaria.

•

No que se refere aos índices econômicos
Transparência,

do Estado, encontra-se

disponível

no Portal da

desde junho de 2016, um link que dá acesso a uma síntese de indicadores

socioeconômicos

do Estado de Goiás, elaborada pelo Instituto Mauro Borges de Estatísticas e

Estudos Socioeconômicos
ícone "Indicadores

(1MB) da Segplan. Esses dados podem ser acessados clicando no

Socioeconômicos"

o

usuário

na página inicial do site Goiás Transparente,
ao

que remete
endereço:

http://wv.'W .tm" sparenc ia. go. gov .brlexterno. php ?pa gina""http :1/www.il1lb.go.gov.br/i nd icador
es/indcx.html.
A demanda concernente à divulgação da receita em tempo real também foi acolhida, tendo em

vista que o painel de receitas no sitio passou a ter atualização diária, conforme se pode verif

"
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em consulta ao relatório Receita Estadual em Receitas, no Portal da Transparência,
http://www.transparencia.go.gov.br/porta

ou no link:

ldatransparenc ia/recei tas/recei ta-estadual.

Em relação aos beneficios fiscais, o acesso aos dados pode ser realizado na capa do sítio (Gestão
Fiscal

e

Governamental,

Beneficios

http://www.transparefieia.go.gov.br/porta

Fiscais)

ou

pelo

a

link

seguir:

ldatran sparenc ia!de m on st fati vos-fi scai slbenefic ias-

fiscais. Assim, os usuários têm acesso a um painel com infonnações sobre os valores de todos
os beneficios fiscais concedidos pelo Governo Estadual por meio dos programas Produzir,
Fomentar e Crédito Outorgado para os segmentos da indústria, comércio, produção
agropecuária. comunicação, prestação de serviços e outros.
Os beneficios econõmicos podem ser consultados na página principal do site, Gestão Fiscal e

•

Governamental,

Beneficios

Econômicos,

ou

através

do

link:

tran sparenc ia!dem onstrati vos- fisca is/benefic ios-

http://www.transparencia.go.gov.br/portalda

economicos. O usuário pode visualizar os benefícios e valores aplicados, com identificação dos
setores econõmicos e dos municípios com maior volume de benefícios.
Em complemento a esses dados, o sítio Goiás Transparente ainda disponibiliza

infonnações

sobre o Termo de Acordo de Regime Especial (T ARE), que pode ser consultado na página
inicial,

Gestão

Fiscal

e Governamental,

http://www.transparencia.go.£ov.br/porta

TARE,

ou

por

meio

do

seguinte

link:

Idatranspare nc iai dero on strativos- fiscai s/tarc.

Por fim, destaca-se que os Benefícios Sociais também estão divulgados no Portal, na página
principal,

Gestão

Fiscal

e

Governamental,

http://ww\v.transparencia.£o.gov.br/porta

•

Beneficios

Sociais,

ou

no

link:

ldatransparenc ia!dem onstrati vos- fiscai slbenefic ios-

soc-iais. Aqui os dados estão organizados

em um painel, no qual os usuários dispõem de

infonnações relativas aos programas Casa Legal, Cheque Moradia, Passaporte do Idoso, Passe
Livre Estudantil,

Passe Livre para pessoas com deficiência,

Bolsa Universitária

e Renda

Cidadã. As infonnações abrangem a quantidade de beneficios e valores pagos mensalmente por
programas. Além disso, apontam os municípios com maiores beneficios e pennitem fazer o
detalhamento por beneficiário.

20) Inserir

no portal lutp://www.saude.go.gov.br/page/174/transparencia-unidades-de-

.'wude-oss as seguintes informações relativas às Organizações Sociais: relatório de gestão
da unidade hospitalar; demonstrações contábeis e financeiras; orçamento da entidade
individualizado por,cada contrato de gestãn; execução orçamentária
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DO3no; convênios em vigência; o regulamento de licitações e contratos;
remuneratória

de seus empregados e dirigentes

No endereço http://www.saude.go.gov.br/page/174/transparene-ia-unidades-de-saude-oss

estão

disponíveis os links de cada uma das unidades de saúde geridas por Organizações

Sociais, de

modo que ao clicar sobre uma delas, abre-se a página correspondente
onde se encontram as informações solicitadas na recomendação

à unidade selecionada,

em questão.

21) Elaborar demonstrativo que evidencie o montante dos beneficios fiscais concedidos
em cada exercício e as respectivas ações adotadas para compensar tais renúncias, em

•

conformidade com o inciso 11,do art. 50, e o artigo 14, da LRF
A Secretaria da Fazenda, por meio do Ofício nO759JI6-GSF, de 29 de novembro de 2016 (fi.
234), endereçou à CGE o Memorando
240), da Superintendência

nO256116-SRE, de 27 de outubro de 2016 (fls. 239 e

da Receita, infannando que até aquela data haviam sido concedidos

os benefícios fiscais transcritos a seguir:
1- Crédito outorgado para o estabelecimento beneficiário do Programa de
Desenvolvimento Industrial de Goiás -PRODUZIR- fabricante de cerveja e chope.
nos tennos do Decreto nO8.62912016;
2- Crédito outorgado para o estabelecimento beneticiário do Programa de
Desenvolvimento Industrial de Goiás -PRODUZIR- fabricante de atomatados, nos
termos do Decreto n° 8.655/2016;
3- Crédito outorgado para o estabelecimento beneficiário do Programa dc
Desenvolvimento Industrial de Goiás -PRODUZIR- fabricante de grupos geradores
de energia elétrica, nos termos da Lei nO19.359116:
4- Crédito outorgado para o estabelecimento de produtor ruraL na saida de alho, nos
tennos do Decreto nO8.7 I012016;

•

5- Crédito outorgado na saída interestadual, efetuada por atacadista, de medicamento
de uso humano c de material hospitalar destinada a órgão da administração pública
direta ou indireta, hospital ou clinica de saúde, desde que a operação interna na
unidade federada de destino seja tributada pelo imposto, nostennos ao Decreto nO
8.689/2016;
6- Isenção de ICMS no fornecimento de energia elétrica para pessoa jurídica de direito
privado, sem fins lucrativos, que recebam do Poder Executivo Estadual auxílio
tinanceíro mensal. nos tennos do Convênio ICMS 126/15 edo Decreto nO8.703/2016.
Os beneJ1cios fiscais constantes dos itens I a 3 tem por objetivo incentivar o
desenvolvimento industrial de Goiás, o que refletirá não só no aumento de
arrecadação, mas também no aumento de geração de emprego e renda e na redução
das desigualdades regionais dentro do Estado. e deverão ser efetivamente investidos
em projeto de implantação de empreendimento industrial no Estado e ao cumprimento
de metas estabelecidas em tennos de acordo celebrado com a Secretaria de Estado da
Fazenda. Trata-se, portanto, de novas fontes de receita de ICMS.

"f

O beneficio constante do item 4 não implicará renúncia de receita, pois trouxe
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da desoneração completa para valor equivalente à aplicação de 1.2% (um inteiro e
dois décimos por cento) sobre a base de cálculo do imposto.
O beneficio constante do item 5 visa estimular o setor de distribuição de
medicamentos hospitalares que foi severamente impactado pela publicação da
Emenda Constitucional n° 87/2015. que alterou a tributação nas operações que
destinem bens e serviços a consumidor final não contribuinte do ICMS localizado em
outro Estado. Nesse sentido, o crédito outorgado apenas neutralizou o aumento da
carga tributária advindo da vigência da citada emenda, mantendo-se a carga anterior.
Por tim, o beneficio constante do item 6 não impactará as metas fiscais do Estado de
Goiás. vez que haverá redução da despesa decorrente do ICMS incidente no
fornecimento de energia elétrica. que é paga pelo próprio Estado.

No Memorando nO5/17 - SRE, de 16 de janeiro de 2017 (f1. 286), encaminhado

à CGE pelo

Oficio nO017120 17-CGAB, de 27 de janeiro de 2017 (fl. 285), a Superintendência

da Receita

da Sefaz esclarece que "posteriormente

•

regulamentada

a expedição do Memorando

nO02S6/16-SRE

não foi

a concessão de outros beneficios fiscais" .

22) Promover as medidas necessárias à garantia da autonomia funcional, administrativa,
financeira e de iniciativa legislativa para elaboração da proposta orçamentária

da

Defensoria Pública do Estado de Goiás, incluindo na LDO limites para seus gastos com
pessoal e demais despesas correntes e de capital, e abstendo-se de realizar reduções
unilaterais

em suas proposições

orçamentárias,

promovendo,

ainda,

as medidas

necessárias ao provimento dos cargos vagos
O cumprimento dessa recomendação

foi realizado por meio das seguintes ações:

• A Lei n° 19.424, de 26 de julho de 2016, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para

•

o exercício de 2017, fixou em seu Artigo 23, inciso V, os limites com outras despesas
correntes e de capital a serem observados pela Defensoria Pública em 2017. Além disso,
os parágrafos 3° e 4° do Artigo 17 da LDO estabelecem
Defensoria

poderão, por expressa

solicitação

que as despesas no âmbito da

de seu titular, ser executadas

mediante

elaboração da respectiva Programação de Desembolso Financeiro (PDF), cuja liberação
será automática, não se sujeitando à apreciação do Poder Executivo;
• Considerando

que a LDO para o exercício de 2016 já havia sido editada por meio da Lei

18.979/1 S, procedeu-se sua adequação por meio da Lei n° 19.570, de 29 de dezembro de
2016. incluindo o inciso V no Artigo 29 da LDO referente a 20 16, estabelecendo

o limite

de despesas da Defensoria Pública. Para o exercicio de 2017 e subsequentes já estarão
contempladas

no texto original;
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• Com relação à despesa de pessoal da Defensoria Pública, o TCE recomendou

a fixação

de limites pelo Poder Executivo. O Procurador do Estado, Dr. Rafael Arruda Oliveira,

integrante da força Tarefa, emitiu a Nota Técnica n" 62/2016, de 13 de julho de 2016 (fls.
219 a 221), respondendo à consulta fonnalizada no Oficio n" 1.388/2016-CEG/GAB,

de

11 de julho de 2016 (fi. 07), quanto à viabilidade jurídica para que o Poder Executivo
propusesse à Assembleia Legislativa Anteprojeto de Lei fixando o limite de gastos com

pessoal para a Defensoria Pública. A conclusão exposta na aludida Nota Técnica é de que
não cabe ao Poder Executivo encaminhar de Projeto de Lei à Assembleia para detenninar

à Defensoria o percentual máximo de despesas com pessoal em relação à Receita Corrente

•

Líquida. Esse limite deve ser estabelecido

por meio de Lei Complementar

que altere a

Fiscal), cabendo à União iniciar

Lei Complementar n° 10 1/2000 (Lei de Responsabilidade

o processo legislativo em questão. A Nota Técnica acrescenta, ainda, que enquanto os
limites não forem instituídos, os valores das despesas com pessoai da Defensoria Pública
devem

constar

do Demonstrativo

da Despesa

com Pessoal

do Poder

Executivo,

obedecendo ao limite global fixado para este;
• Disponibilização

aos servidores da Defensoria Pública dos mesmos perfis de acesso dos

Demais Poderes e órgãos Autônomos quanto aos Sistemas Corporativos
Segplan

e da Sefaz,

administrativa.

•

possibilitando

A solicitação

o exercício

sob a gestão da

de sua autonomia

da Força Tarefa quanto à concessão

funcional

desses perfis foi

realizada por meio dos Oficios n'. 1.629/2016-CGE/GAB

e 1.630/2016-CGE/GAB,

datados de 22 de agosto de 2016 (fi. 128 e 129), endereçados

respectivamente

e Sefaz. A Defensoria Pública, por sua vez, tomou conhecimento

e

à Segplan

do assunto via Ofício

n' 1.631/2016, de 22 de agosto de 2016 (fl. 130);
• A Defensoria
quadrimestre

Pública publicou seu Relatório da Gestão Fiscal (RGF) referente ao 2°
de 2016 no Diário Oficial/GO nO22.4 19, de 30 de setembro de 2016 e o

referente ao 3° quadrimestre de 20 16 no Diário Oficial /Go n° 22.498, de 30 de janeiro de
2017. Além disso, esses RGFs se encontram
Infonnações

homologados

no Siconfi (Sistema

de

Contábeis e Fiscais do Setor Público Brasileiro);

• Nomeação de 14 Defensores Públicos, publicada no Diário Oficial/GO nO22.424, de 07
de outubro de 2016 (fl. 202);
• Tendo em vista sua autonomia funcional, ao contrário do que ocorria em relação aos
exercícios anteriores, as informações

relativas a 2016 sobre os programas e ações da

Defensoria Pública serão encaminhadas
assim,

esse

órgão

não alimenta

em Relatório de Gestão Anual próprio. Sendo

mais o Siplam
Pági
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- GABINETEIDPG,

de 02 de setembro de 2016, constante na fi. 174 dos autos.

23) Adotar as providências para a constituição e o funcionamento da Prevcom-GO Fundaçào de Previdência Complementar do Estado de Goiás, conforme exige o artigo 37
da Lei n' 19.179/2015
Com relação a essa recomendação, houve a regulamentação da Prevcom-GO, por meio da
edição do Decreto

nO 8.709, de 26 de julho de 2016, que aprovou seu Estatuto SociaL Ademais,

o Decreto de 15 de setembro de 2016 (11. 193), publicado no Diário Oficial/Go n° 22.410, de

•

19109/2016,

designou os integrantes, titulares e suplentes, do Conselho Deliberativo da

Fundação, com representantes
Poder Judiciário.

da Sefaz, da Segp\an, da Casa Civil, do Poder Legislativo e do

Nesse contexto,

importa também mencionar

a Lei nO 19.445, de 08 de

setembro de 2016 (fl. 176), que promoveu ajustes na Lei nO 19.179/2015 .

•

ESTADO DE GOIÁS

24) Promover as medidas necessárias ao cumprimento das Leis

Em 29 de novembro de 2016, foi celebrado pelos Poderes do Estado de Goiás e órgãos
governamentais autônomos, com a interveniência da Goiás Previdência, o Tenno de
Cooperação Técnica n° 03/2016, visando à implementação da centralização da gestão do
Regime Próprio de Previdência dos Servidores Públicos. A operacionalização da centralização
previdenciária se dará a partir de 2017 nos tennos pactuados (fls. 225 a 233).

•
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