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ESTADD DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

GABINETE

Memorando nO /2017-CGE Goiânia,IIdejunho de 2017.

•

Do: Gabinete da Controladoria Geral do Estado

Para: Superintendência Central de Transparência Pública

Assunto: DeterminaçõesIRecomendações do Tribunal de Contas do ¥st,ado de Goüi

Senhora Superintendente,

. . O Tribunal de Contas do ~ ~G:E) emitiu Parecer

prevlOsobr_eas Contas do ~ovemador relallvas/l.:XerC1Cl,,<ae2~0 qual:xpedm

~ detenmnaçoese recomendaçoesa serem adotadasP~dO deGOlas.

Diante d~~nCaminh,<t;v. Sa., em anexo, cópia do referido

Parecer, onde estão destaca~~ determinação.;-e'a recomendação do TCE que são de

competência dessa su~ndênC.i ,Central de Transparência Pública, conforme

transcrito a seguir:

17) Adequar, em conjunto com a Contro\adoria-Geral do Estado, a inserção

no portal da transparência do acompanhamentoe controle social do

FUNDEB; fiscalizar junto ao portal os dados disponibilizados, bem como sua

tempestividade;

Tendo em vista que o atendimento da determinação constante no

item 3 envolve a atuação conjunta dessa Superintendência e da Secretaria da Saúde,

informamos que aquela Pasta será notificada oficialmente sobre essa determinação para a

adoção das medidas cabíveis para seu atendimento.
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Lembramos que recomendação semelhante à determinação

constante no item 3 reproduzido acima havia sido expressa pelo TCE no Parecer sobre as

Contas do Governador de 2015.
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. Nesse ~elatório (p: 449 ••. 88), a ~~écruca d: TCE

consIderouque a recomendaçaoemquestaofO! parcmlmenteat~::;' modoque,com

algumas variações,ela foi novamenteapresentad~d~;f2016 sob a forma de

determinaçãopara que seja c~da no correnteexe~evemos a segUlras

consideraçõesapresentadasn~JJuâido relatÓriO'

~O) InseriAl'ortal fittp://www.saude.go.gov.br/page/174/transparencia-

~tjdadeSqe"~sâúde-oss as seguintes informações relativas às Organizações

.~i~óriO de gest~à unidade hospitalar; demonstrações contábeis e

fi~as.,; orçame« entidade individualizado por cada contrato de

A
StãO~às~~~entária mensal e acumulada no ano; convênios em

~~hcia; ~ento de licitações e contratos; e a estrutura remuneratória

-' de"Sempregados e dirigentes;

~E/GO informou que no endereço http://www.saude.go.gov.br/pageII74/

-tr~nsparencia-unidades-de-saude.ossestão disponíveis os links de cada uma

das unidades de saúde geridas por Organizações Sociais, sendo possível a

consulta à página correspondente à unidade selecionada, onde se encontram

as informações solicitadas na recomendação em questão.

Apesar do J:Ilencionadoportal direcionar às páginas eletrônicas de cada

Organização Social, não há um padrão de divulgação das informações,

impossibilitando uma análise comparativa precisa da execução dos

contratos pelo Controle Externo e acompanhamento das informações

pela população em geral. Deve a Secretaria de Saúde providenciar a

divulgação uniforme as informações requeridas pelo Tribunal de Contas,

em uma mesma base comparativa.

C ..)

de 2016, emitido pela Unidade Técnica daquele TribUll~t

A análise do TCE sobre essa matéria encontra-se no item": .3

Atendimento às Recomendações Emitidas no Parecer Prévio do ~cíCiO de 2015 ~

Determinações e Recomendações Sugeridas do Relatóriosobre as~ntas do GovernaI
,'~

,<li
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•

3.2 Determinações e Recomendações Sugeridas

(,',)

12) Quanto às Vinculações Constitucionais, tendo em vista a divulgação

não padronizada de informações relativas aos contratos de gestão com

Organizações Sociais na Saúde; ~~rtal

bUp://www.saude.go.gov.br/page/l 74/transparc." cia-u n idades-de-'s~ude-

d d

"
d d d' d m'" ,-055, e mo o conso I a o e pa romza o, .5 segumtes in armações;

relatório de gestão da unidade hospitalar; w,nstrações contábel
financeiras; orçamento da entidade individualizatlo,por cada contrató':'"dé

gostão;ex",uçãoo'ç,meolá, eo;,' e "ul'~1it~

vigência; o regulamento citações e tratos;' c' à -estrutura

remuneratória de seus emPIcgados e diVe .
\ '

Solicitamos, portanto, a adoç~r~Vidênci _s pertinentes a essa

Superintendência para o atendimento das observações .i!p~- ....t~~or aquela Egrégia

Corte de Contas, evitando, 8$Sirrf!/!reinCidênci"ropriedades,

ILdd~; que o item alusivo às informações sobre os

d t- o~.H "r4>,., d d t . - .
contratos e ges ao com rg~PJ:zaçoesSOCIalS...C,Qrrespone a uma e ermmaçao, ou seja,

medid: que .~~C:bo~~~entar, ou jurisprudencial, exigida para_a

correçao q~egulanda4e~(ou lmp~pnedades venficadas no exame das co~tas, nao

podendo ~dministr4l"e~ de juízo de conveniência e oportunidade na aplícação

d8$condu;':;~ . 11
..- 9.- Dil do corrente exercício serão solicitadas informações sobre

os proc.edimentos rea izados e os resultados alcançados, para que elas possam constar na

~Prestação de .ç:çmtasdo Governador de 2017.

Informações adicionais relacionadas a esse tema podem ser obtidas

no Relatório da Unidade Técnica do TCE sobre as Contas do Governador do Estado de

Goiás - Exercício 2016, disponível no sítio daquele Tribunal, no endereço:

https://tcenet.tce,go,gov,brlDownloads/ArguivosI004406/parecer,pdf.
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Requeremos, ainda, que sejam encaminhadas à Superintendência

Central de Controle Interno, desta COE, até dia 30 de outubro próximo, informações

recomendação destacadas.

Atenciosamente,

/'
/

I "
,

sobre as medidas que V. Sa. pretende adotar visando o cumprimento da determinação e da

~.~

~/~'.
Por fim, alertamos que o nào' 0endimento 'das,

determinações/recomendações expedidas pelo TCE poderá enseja~ ressalvas ou mes~o<
. \." ~I

irregularidades nas Contas Anuais do Governador relativas aoexercício ,de--2Q17.-:;/"
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t
ESTADO DE GorAs

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
GABINETE

Oficio n' 955 120I7-CGE Goiânia,'l.g de junho de 2017.

Ao Excelentissimo Senhor

Senhor Secretário,

-J

LEONARDO MOURA VILELA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

74000.000 GOIÂNIA - GO ~

Assunto: DetenninaçõesIRecomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás \'
I .

, \.

~~.~ /,'//- . - ~\~_/' .,/

O Tribunal de Contas do Es~d~ de Goiás (TC~mitiu Parecer prévio

sobre as Contas do Governador relativas ao exercicip doe 2016, n(qtfai' e~diu determinações
e recomendações a serem adotadas pelo Governo do \~sÍàdQ de Goiás. J /"\.......--/ /

A "'- ~/Diante disool" encaminham~y. EXH.:~éiÍianexo, cópia do referido

Parecer, onde estão destacada{ ai determinações e -{ recomendação do ICE que são de
•. d P // A Vcompetencla essa asta,.conlorme transcnto a segUIr:." / /"'~t~~i/~õeS:/>

." C'l,,\. //_
~ 3) Padrorii,!" jUnto'ao Portal da Transpare",i~ d, Imma 01"" '"

, /iJi:fonna~~~'ti~aos contratos de gestão com asorganizações sociais.

. </~)..~"cil:zar. ~i;d'ano exercicio de 2017, sem prejuizo de eventuais dispêndios

no mesmo ano, a execuçi10 00 valor de R$ 800.126,03 (oitocentos mil, cenlo

e.Cint~ e seis reais e três centa~'os) referentes ao ni10cumprimento do TAG-2.

/.'... (...)

(\
I

/J
/

Recomendações;

(...)

9) Equalizar as informações contidas nos Relatórios Resumidos de ExecuçlIo

Orçamentliria - RREO, em consonância com as lançadas no Portar da

Transparência;

Lembramos que recomendação semelhante à determinação constante

no item 3 reproduzido acima havia sido expressa pelo ICE no Parecer sobre as Contas do

.G0;rJ'lt.201S.
Recebi em Q 3!L]..J

• • I./. horass' .

Controladoria-GeraJ do Estado, Ruafl2no 400_Palácio Palro Ludovico Teixeira,3°andar, 5(>torSul
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.1

A análise do TCE sobre essa matéria encontra-se no item 2.3

Atendimento às Recomendações dn Parecer Prévio do Exercício de 20/5 e 3.2 Determinaçties

(...)

em uma mtsma base comparativa.

3.2 Delenninaçôes e Recomendaçôes Sugeridas

e Recomendações Sugeridas do Relatório sobre as Contas do Governador de 2016, emitido

pela UnidadeTécnicadaquele Tribunal. ç~
Nesse relatório (p. 449 e 488), a Unidade TéCdjc2::~rou

que a recomendação em questão foi parcialmente atendid!!,de rn~d~'Xue~com a1gu~J

variações, ela foi novamente apresentada no Parecer de ,201'6 sob a ?cirma',de determin~ã~

/
. __ f "",----,",,",.

para que seja cumprida no corrente exercício. Tr~nscre~mosa segui;-:'aS,~onsi_derações

apresentadas no aludido relatório: / ( ~~"'-

20) Inserir no portal ht~:{l.www.saudC.go.go ••..brJpagel1741transparenc:ia.
, 'I., • •

unidadesde-saude-oss as seguiill~ informações relativas às Organizações

Sociais: relatório de gestão ~'uni'dide!1OSPitJlJa(de~onstraçoes contábeis e
"' "'_ ••• 4 /.

financeirns; orçamento da entidade'individualizado por cada contrato de
./ /' / ..

gesmo: ..execução orçamenauia mensal e acumulada no ano; convênios em
"// /-r

<j
;gência;o r,\llarentó'4.e licitações e contratos; e a eslrutura remuneratória

.de seus empregados e dirigentes;
••••.•. ,,I. ~

,A C~GO informou que.no endereço http://www.saude.go.gov.br/page/174/

!P
/.,,.._.~ ~ns~Cia.unidade4~~Ude-oss estAodisponíveisos Iinks de cada uma

./././~~ ,das ~i~de\d}'~de geridas por OrganizaçOesSociais, sendo posslvel a

.• :; <0cOflsulta ã"lJágina.correspondente à unidade selecionada, onde se encontram
. ' ••. "'y
i ~ /is~fà"f"ações solicitadas narecomendaçlio em queslllo.

; " : Ap.lsar do mem:ionado J>Grtaldirecionar Aspáginas eletrônicas de cada
\' 4 j

.. ' __ '" \ - Organização Social, nAohé um padriio de divulgação das inrormações,

(~ ~,I' '\~~ini'P()sSibilitaDdo uma análise \':omparaUva precisa da execuçAo dos

I l contratos pelo Controle Externo e acompanhamento das inrormaçõt5

.\\ ptla popuJaçlo em geral. Oeve a Secretaria de Saúde providenciar a

di.vulgaçilounifonne as inrQrmaçôellrequeridas pelo Tribunal de Contas,

/J
~."./'

(...)

12) Quanto às Vinculações Constitucionais, tendo em vista 8 divulgaçAo

nAo padronizada de inronnaçl'ltS relativas aos contratos de gestAo com

Organizações Sociais na Saúde; inserir no portal

lttlp:llwww.saude.go.gov.br/pagetr 74/tn nspJltencia-unidades-de--saude.

Controladoria~Geral do Estado. RUR 82 n" 400 - Palácio Pedro Ludoviro Teixeira, 3° andar, SetorSul
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detalhamento:

oss, de modo consolidado e padronizado, as seguintts informações:

relatório de gestão da unidade hospitalar; demonstrações contábeis e

financeiras; orçamentoda rntidade individualizadopor cada contrato de

gestão; execução orçamentária mensal e acumulada; (on"4!nios em

vlghcia; o regulamento de licitações e C(Jnttal~tr~tura

remuneratóriodeseusempregadose d,rigeoti( "\'\'

j " -

. . Importante destacar que ~s itens 3 ~ 4\~~,~.Iudido ~arerr,~

reproduzIdosantenolll1ente,correspondema detennmações,o~se~a,med~as ...que de/aIÍl do

b I 1 I - - d -al - -d" --- '-, d ':---1 'd/arca ouço ega, regu amentar ouJunspru enel , eXlgIuas-paraa corr.~o as uregu _~1 ades

e/ou impropriedadesverificadas no exame das cont~, hão podend~ A~inis~~~ se valer

dejuízo de conveniênciae oportunidadena aplicaçã~d:aseondut':/ )'

\"" /J
Para melhor entendimento da recqmendação relativa ao item 9, na

. - 88 d 'd I,Aó- U -dad Tt:'>- -d- --TCE 'pagma 4 o mencIOna o Teat no, a TIl e, ecruca o apresenta o segumte

<t_l~nto,âCUlaç~nstitucionaiS. tendoem,ista a necessidadede

" /... /remessa ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde
" V ~,-

r
"(SIQPS)(:;nviar infomfa~es em consonância com o apresentado pelo Estado

•••• \. ./ • .T'

AOlàS~fiCialmeo" p,blkad""noPortaldanansparênda_

\ f <.~~~do que a implementaçãode ações para o atendimentoda

determinaçllO\constante no itlrr/3 envolve a atuação conjunta dessa Secretaria e da

;j.' S~peri~tend~"c;;'Gentral_d~r.C"parência PUblicadesta Controladona, informamos que tal

" Ir Superi'ntendênc~i-tamb~~ receberá expediente encaminhando essa determinação para

.: conheciment~}" adoção de medidas pertinentes. Da mesma forma, a Agência Goiana de
, l I

'\ ";ra~nspo~e~j O/bras,a Se~retarin~aG~StãOe:Ianejamento e a Secretariada Fazenda~bém

~erao noüficadas quanto a deterrmnaçaode n . 04. Quanto à recomendação9, a Secretana da

Fazenda t~bém será participada.

Solicitamos, portanto, a adoção de providências pertinentes a essa

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

Contas,evitando a reincidênciadas impropriedades.

ContToladoria-Geral da Estado, RUIl82 n° 400- Palada PlXIroLudovico Teixeira. 3" andar, Selar Sul
CEP: 74088-900 - Grnânia - Gciás - Fone: (Oxxf>2):>201-5362



Requeremos, ainda, o encaminhamento a esta Controladoria-Geral do

Estado (COE), até dia 30 de outubro próximo. de informações sobre as medidas que estão

sendo adotadas para o cumprimento das citadas determinações e recomendação.

I c • d"" " I" d ~jxxI>:"b"d "nlormaçoes a lClonalS TeaCIOna as a esse tema em ser o tI as'no
I f ", \

Relatório da Unidade Técnica do TCE sobre as Contas do Governador do Estado de Goiás'.
J I 1 t

Exercício 2016, disponível no sítio daquele Trjbuhal~, no endereço:'

""""-".~•.•,~'''''.''''"''~-~~-//
i/

Ressaltamos que ao final' d~ corrente e~erdcio também serão

I" "d "_C • b 00" aJ'" d "/ 'às 'ld "-50 1C11aas lIuormaçoes 50 re os proc Imentos Te lza os a mentes etennmaçoes e
\ \ 1/

recomendações do TCE e os resultados alcançados, para que elas PO.7 constar na Prestação

deContasdoGovernadorde2017" :-':::::y
po# aJertamosa o não atendimento das

detenninaçõeslrecomendaçõe( expedidt •.~lo TCE poderá ensejar ressalvas ou mesmo

irregularidadesnas Conta~Àn~s.dtG:vernadOt.rleferentes ao exercído de 2017.

11
-"----:..,',,~'//"/'/ ~./ ---..,; ,-

I / /~A\en,,/
~\, (, /!

.1:~\:"',-//
"/ ~ _' ADAUTOB

I ('\

,\,\
\ . J)',~,_,.J

. --_/
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fi
ESTADO DE GOIÁS

CONTROL.ADORIA-GERAL DO ESTADO
GABINETE

Oficio n" 956 /2017-CGE Goiânia,~ dejunho de 2017.

Ao Excelentíssimo Senhor

4) Realizar, ainda no exercício de 2017, sem prejulzo de eventuais dispêndios

no mesmo ano, a c'o:ccução do valor de R$ 800,126,03 (oitocentos mil, cento

e vinte e seis reais e três centavos) referentes ao nlIo cumprimento do TAG.2.

Recomendações:

(,..)

Senhor Secretário,

\\
, I

//

JOÃO FURTADO DE MENDONÇA NETO

SECRETÁRIO ~E ESTADO DA FAZENDA /;;.-~'::---'- '.

74000.000 GOIANlA - GO I/'"'~'""'-,
Assunto: Determinações!Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás '

i,~\

\~. /'
;;:::::; .~\.::::--:;../I

OTribunalde Contas do Estadode Goiás (TC~mitiu Parecer prévio

favorável à aprovação das Conlas do Governador relaJvas ao exé~íto d'e,2Ó16, com ressalva

quanto à Conta Centralizadora. Ne~e docume~to\o TCE expedIu / determinações e
\ '-. I~ .recomendações a serem adotadas pelo Governo do Estado. de'.Goiás.

// .'--
EncamiMafuosa V. Ex".,aexo, cópia do referido Parecer, onde

estão destacadas as dete~a~es e rec~ndaç;;s do TCE que são de competência dessa

S . d F d (S;' )' // / . . .eeretana a azen a e13Z.'coeo~etranscfllo,a'~gUlr:

IÍ
'. .'7 det,~l~ões//

(

,/,~' I) R"Ji"""" ••.bá~", oos saldos remao""o", da ,oota "o"aJizado", ,

reduzir o sal,do negativo do Tesouro junto à centralizadora apresentado ao

~ /./'ri'na1'de20 16~líminando-o gradativamente. até o final do exertício de 2020.

" " 2) Ade~uar as n:gras d[; transfcrên~ias constitucionais aos municlpios, lendo

\""- ..••.e~) v'Jsta que o percentual da pucela do ICMS e do IPVA atingiu no

~_exerCiCiO de 2016 valor superioraodevido.

(...)

2) Adequar os saldos finais das origens de receitas tributárias e transferências

cOlTentes; o balanço financeiro de 2015 as reais condições de 2016; a

demonstração de fluxo dl: caixa com o devido detalhamento e; o

demonstralivo da divida flutuanfe em consonância com a legislaçao em vigor;/

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82nG 400 - Paládo Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, 5l:tor
CEI': 74088-900 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx61) 3201-5362
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,,

3) Controlar as disponibilidades de caixa e a geraçao de obrigações,

observando o saldo de .caixa para adimplemento ano a ano, em todos os

exercícios;

4) Confonnar o registro çontábil da recém-implantada Conta únka, das

diversas subcOIltas interligadas,ao realsaldotinanceiro;-~~s:.saldos

lançados na conta centralizadora e na conta única ;~dúj;íjCidade;~\
5) Repor os valores acumulados como saldo negalivojunto a Conta única;

~ ~ \ I

6) Realizar a emissao de ordens de pagamento ex'n'l1orçamenláríos, somente

d d' .. ')'d-" d fi' \ \ ' iem casos e lspomol I aue e recursos lfiBncelTOS; ~ .'
-- .

7) Realizara contabilização m6fs;,. e ~pesti~ ..dos,r~di,!,~ntót, em
/ ,,-. '- ..••.

obediência aos Princíplos de.Contabllidade, em especial ao da Competencia e

d. Oportunidade; i ! ~/,"-
, /'~ '- .

8) Adequar o repasse do~ dlJ.odécimos aos Poderes e órgaos autônomos

'\ IIrespeitando as datas preestabeleêi~a~

9) Equalizar as infonnaç{ies c)ntidas'nos Relatónos Resumidos de Execuçãl)" -~-'
Orçamentária - RREO, em ~consói1ância,com as lançadas no Portal da

.,~r4r~cia; .//

Z
"10).Revisar de.forma contfnua os módulos e o sistema de contabilidade geral

./ . / é ' I ;.t'd ' ,'d d- 'b'l' d' fi, "::rcc m-lmp.anta o, eVltan o a Ispom llzaçãO e In armações
:--, /'"

'mcoJ.1gruentes; â' - ,
-::::;

11). Realizar os ajust s Concernentes aos lanç2.mentoo, aos regIstros, aos

//
' -- 1'6/"" I /.fi" ,.. tAb' "-, 'd./ re at I~Se as c asSI ICaçl)<;Scon eIS, em prnnazla as oflenta.,.,.,es trazl as- A ...'\,,;~.I ,/ no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor PUblico - MCASP

'I /?'J ',," V

1. \ \../ 13}~CO~ciliaros valores dos precatórios registrados na coolabilidade com os

"\:~ JPÚ'b!icados pelo Tribunal de Justiça;

''-~14) Compatibilizar, quando da prestação de infonnações a distintos órgãos

- - oficiais os registros repassados, mantendo a consistência das informações;

• (\ 15) Incluir na elaboração do projeto de lei orçamentária, o impacto das,'
\ • , receitas. renuncias, anistias. remissões, subsidios, isenções e beneficios de

.~~~_~~,._ ../,/ j' qualquer natureza, de form~ mais aproximada possivel, nos moldes do artigo

"- .....:~~ / I 10, ~6°, daConslituição Estadual;
, ,-

16) Realizar estudos acerca dos melhores métodos de avaliação para as

estimativas de renüncias de receitas, avaliando os impactos econômicos

sociais;

•

Controladoria-Geral do Estado, RuI!.82n°400_Paládt' PedroLudovimTeixeira,3"anJar, Selor
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Ressaltamos que a recomendação constante no item 13 já havia sido

expressa pelo TCE no Parecer anterior. A análise do TCE sobre essa matéria encontra.se no

item 2.3 Atendimento às Recomendações Emitidas no Parecer Prévio do Exercício de 20/5

Considerando que a implementação de ações para o atendimento das

recomendações constantes nos itens 8 e 15 envolve a atuação conjunta dessa Secretaria e da

do Relatório sobre as Contas do Governador de 2016, emitido pela Unidadé'.'fecnita-daquele

Tribunal. y~\
({ \\

Nesse relatório (po 43&), a Unidade Técnica do TCE destacou que:ta1

recomendação não foi atendidª, de modo que ela foi reiterada no Parecà,~s.-Contas de 20{6!

/~ "'-//1/ /<; ,--_/
Importante destacar que os três primeiros •.itens.~ranscritos neste

expediente (I, 2 e 4) do aludido Parecer correspond~rJ.:a detenn~a~es, ':iu Seja, medidas que

do d b I I I o o \ 'dO °al o °d I f - denvam o arca ouço ega. regu amentar ou JunspJ1l en....cl • eXlgl ai para a correçao as

irregularidades elou impropriedades verificadas no )x~~'das~n(as, não podendo a

Administração se valer de juíZOde~veniência e opo~ni~de ~licaçào das condutas.

/~/ /\ </
Para melhor entendimento da recomendação relativa ao item 9, na

'" //
página 488 do mencionado".relatório; a Unidadt' Técnica do TCE apresenta o seguinte

detalhamen?/o: ~~ \ //// J14) Quanto às.Vinculações Constitucionais, tendo em vista a netessidade de

( "-'" /
. r~essa ao Sistema de Infonnações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, ,

\ \." {SIOPS); enviar infonnações em consonâncl3 com o aprestntado pelo Estado
o • ,

\ ' ~ _ )C./OiáS no RREO oficialmente publicadas no Portal da Transparência.

,/;0 -/ ,,~,,/ ./
I ," .SoliCitamos, portanto, a adoção de providências pertinentes à Sefaz
, I o~,
~ para o atenéliniento das observações apresentadas por aquela Egrégia Corte de Contas.

\
\ ,

corrigindo as impropriedades detectadas e evitando sua reincidência nos próximos exercícios., '
""'" / 000'.0 I

'-...:.:..:':/

Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), infoll11amos que tais prescrições também

serão encaminhadas àquela Pasta para conhecimento e adoção de medidas pertinentes. Da

mesma forma. a Segplan, a Agência Goiana de Transportes e Obras e a Secretaria da Saú.de

Controladoria-Gcral co Estado, Rua 82 n"400 - PaLklo Pedro Ludovko Teixeira, 3° andar, Setor Sul

CEP: 74068-'XX) - Goiânia - Goiás. Fone: ~x(2) ~201-53t'2



•

também serão notificadas quanto à determinação de n04 para que sejam efetuados os

procedimentos de sua competência.

I

I
A JÚNIOR

Secret'

Requeremos, ainda, o encaminhamento a esta Controlã.doTÍa:oGeral do
/ /--.... ..••.

Estado (COE), até dia 30 de outubro próximo, de informações sobre/as medidas que estão

sendo adotadas para o cumprimento das aludidas detenninaçõesfrecorJn<Jações. \ \
, \ \ ,

A fi I d ' ' • I" das".'. • b "o ma o corrente exerC1ClOserao.so lClta 'lIllurmaçoes so re os

ed' J'zad" d' / '--'d'.I d "TCE"'-- J ,-proc Imentos rea 1 os atmentes as eternunações e'1'eCo"menações o '.~ os resultados
I 1 L .....-

alcançados, para que elas possam constar na Pre-staç?ode Contas do' Oo~eihador de 2017.

~,~ </))
Na oportunidade, ressa1àm\s, a importânda de que a

Superintendência de Tesouro EstaduaJ dessa Secretari}"an~Ú~e 01;""..tenfa';s apontamentos do

mencionadorelatório do TCE(d~ponível n~s'fti'ó da~ueI-;.~ribunal.no endereço:
/ ./ ,;

https:lltcenettce.go.gov.br/Dównloads/ Arquivos! 4406/parecer.pdf) e proceda às

adeg";'cõespertinentes./'¥ '
/ K~o~>~rt,O,/.q~ãO atendimentodas determinaçõese

recomendações 'expedidas pelo, TCE~,poi:ldensejar ressalvas ou mesmo irregularidades nas

C A I f d G '/d '. '-I"t' "'-/ " d 2017ontas DuaIS o overna or re a lVasao exerCICIO e .

:h~~L
\0.

~~)
.•...•.... ---'

Controladoria.Geral do Estado, Rua 82 [lO400 - Palacio PeJro LudoviC'O T~xeira, 3" andar, Setor Sul
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ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA.GERAL DO ESTADO
GABINETE

Oficio n' 3'51 /2017-CGE

A Excelentíssíma Senhom

Goiânia,(9 de junho de 2017.

GOIÁSPREVIDÊNCIA

MARLENE ALVES DE CARVALHO E VIEIRA

Senhora Presidente,

A análise do TCE sobre essa matéria encontra-se no item 2.3

CZ
"-"..~.- "

74000.000 GOIÂNIA - GO .,y- .
Assunto; Determinações/Recomendações do Tribunal de Contas do: .tado de::::\ .,

? :'.~!J
O Tribunal de Contas do !st{.;o de GOi~CE) emitiu Parecer

• . f"'- '\ "
prévio sobre as Contas do Governador relativas ~ao".exercfcio'.de2016, ,~o qual expediu

determinações e recomendações a serem adotadas ~1}GOverno do Edado de Goiás.

~

Diante di~ncaminhamot:v, Exa, em anexo, cópia do referido
// / /

Parecer, onde está dest~da' a recomendação ..do TCE que é de competência dessa

'd d fi // . ./ /eotl a e, con orme transcr:to,a segUlr: /

'\Re~.m{~d'õed'
"-:J (~\... '/

(
? /8) Conciliarl jupto à GOIASPREV e os demais Poderes e órgãos

\ {//')hj00.~;';"V,<'"d, "o'mli",ção previd,,,,iMi•.

'". \\ LembráJI1.os que recomendação semelhante à reproduzida acima
/' ,~ //

.'// hàvia sido expressa peJo.tÇE-~o Parecer sobre as Contas do Governador de 2015...•... ---
.,

\ "

-, "Atendimentp'às Recomendações Emitidas no Parecer Prévio do ExerCÍcio-de 2015 do
,..... -I ~

'R~lâtõrió~sob~eas Contas do Governador de 2016, emitido pela Unidade Técnica daquele"- -
Tribunal.

t 1 Nesse relatório (p. 454), a Unidade Técnica do TCE considerou que

Recebiem.-a.3al~e~o em questão não foi atendidª, de modo que, com algumas variações, ela
• •• O • 1'- hOra>
As.-LJ.A-'--=-

e 001 O,oê9\ffibO -
_ Ass\naturô e

Controladoria..Geral do Estado, Rua 82 nO 400- PalAdo Pedro Ludoviro Teixeira, 3" andar, Setor Sul
CEP: 74!:&-900 _ Goililia _ Goiás - Fone: (Ox:o;62)3201-5362
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foi reiterada no Parecer de 2016 para que seja cumprida no corrente exercício.

Transcrevemos a seguir as considerações apresentadas no aludido relatório:

~ ...
24) Promover as medidali necessárias ao curriprimentõ--das"'~ Leis

. .;~ .•...-;' -........ '- .
Complemenlares EstaduaIs n° 66109 e nO 77/10, em especml no que se refere

a centralização Previdenciária perante a Goiaspre! / ''\ " '.

Os poderes e órgãos autônomos finnaram Termo de Cooperação Técni~ n{l

0312016, Nesse sentido, foram apresentadas as segu~tesjusljficativas: .; j
_,.. :\ \: I ,

Em 29 de novembro de 20 16, foi,cclébrado pelos Poderes do Estado ~'Goiás

e órgãós governamentaisautôn~'m a'~.in~~~cii~~ boiAs
j / .I\.; _.-

Previdência.o Tenno de ~ooperação.!éC~ca,o ~~12016. visandoà

implementação da centralibção da gestão~ .Regi~, h9Prio de Previdência

dos Servidores Públicos, A\pe\acionalização da cen6Jfzação previdenciâria
. \" li

se dará a partIr de 20 17nos teimos'pactuados (fls:'225 a 233).
" '"","...,.-< /-

Portan~o, evidenciawse que apesar, do cOl!lpromisso firmado entre os

~e~~ órgãos autô'~Os ~:r:;- ~umprimentoda legislação
,fI .1/""

previdenciária, desta~.ge. que a centralização exigida pelas LCE n°
/' ..••••..-,., I' 1 .. 1

,66109 e n° 77/10 ainda nio ocorreu.' • ,

~ttu8çãó:{eê~mcndaçãO'DãOatendida.V. ..
. / ,//1 ,; ..

.,.. ---..... ,,// ' '

~.. Solicitamos, portan'tó,~.'a adóçâo de providênpiás "pertinentes à
. 1/ . /'- " v/ ,., . , , ' ,', .. ..

G01asPrev,~parao aten~lmen~od,asobs~J;Vaçõesapresen~das por aquel~ Egregta Corte de

Contas, Je Ifonna a~O~g1a)impropried~de apon~~~ .P~!P"Trib,~a('~ ..'evitar sua

reincidência.~ -lI ':":';."
/~~ ".,~'.'... '
. ., ' , .. ,.' - I' ,'. , '

(\.
Requeremos, ainda,' o encaminhame-nto.a 'és!.." C.Oritr'oladoriâ-Geral

, 1 _ 1- I, '

do Estado (CGE), até 30 de outubro próximo, de inforrn~çõy~_so~re as:mt:didas que ~stão
\ / : " , , , .,," ~. . [, '.

\.;:~: ~~para o cumprimentoda aludidarecori1enda~o:,,:' , •

.. . '

Ao finá! ido corrente 'exercício' I tanibém .serão solicitadas
_ " ,: ~ ,:,', r " 'I

informações sobre os procedi~entos realizados atinentes à recomendação do TCE e os

resultados alcançados, para. que. elas ,possam cC!nstar,na Prestação de Contas do

Governador de 2017. ,.
,i I '. I:.',~,

Controladoria.Geral do Es.tado,I'Rua'82 nO 400 _ Palácio Palro Ludd"i'coITeixeira.. 30 iIÍIWtr.SetOr Sul
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" ,
[, \
, i

[nfonnações adicionais relacionadas a esse tema podem ser obtidas
,

no Relatório da Unidade técnica do ICE sobre as Contas do Governador do Estado de
,"

Goiás - Exercício 201~;, disponível no sítio daquele Tribunal, no endereço:

https:!ltccnet>tc~.go>gov ~brlriowcloadslArguivos/004406/parecer >Prl/?, ~

,',', " I~
' " .. ' ,

Por' :fi~,,alertamos que o não atendimento das determinaç.ões e
, . . . .

recomend~ções expedidas pelo TCE poderá ensejar ressalvas ou tne\rpo irregularidades

,nas C~ntas i;\.1'uais do Gove'!1ador relativas ao exercíc~o"'"'dé~Ql7: \~,;;:// ",. / /- ~ '" .. "

, "~tencio~mente, ( ( A)"

)--#
OS:ÚÚNIOR< ,.-

'deEstado-Chefe

Controladoria-Geral do Estado, RUi!82 nO400 - Pa1âcioPedro Ludovico Trixcira, ':!' iIJldar, Setor Sul
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ESTADO DE GOlAS
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

GABINETE

Oficio n" 9S~/2017-CGE Goiânia,l9 de junho de 2017,

Ao Excelentíssimo Senhor

! I
/_-:/

estimadas e o detalhamento das reservas de conting~ncias;

(...)

ft) Adequar o repasse dos duodécimos aos Poderes e órgãos autônomos

respeitando as datas preestabelecidas.

(...)

Senhor Secretário,

I
Assunto: DetenninaçôeslRecomendações do Tribunal de Contas do 'Estado de Goiás

74000,000 GOIÂNIA - GO

JOAQUIM CLÁVI)IO FIGUEIREDO MESQUITA

SECRETARfA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

,/l-~)A,
O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) emitiu Parecer

previo sobre as Contas do Governador relativas ~adexercícit d: 20~~ ~o qual expediu

determinações e recomendações a serem adotadas ~]}Govemodo E'afo de Goiás.

':'::.'~
EncaminhQs a V. Ex>e~exo, cópia desse documento, onde

estão destacadasa delermi~ã~ e as reêomenâa~es do TCE que estão relacionadas às

- . d S /taf c/ /"t .competenclas essa eere ria, conlonne transer! o a segUIr:

"De~~a's:/
~:::; cf""" .
I( J:) Realizar. 8ind}.'lO exercicio de 2017, sem prejulw de eventuais dispêndios

> • ,/ no~esmo ~o,'a execuçao do valor de R$ 800.126,03 (oitocentos mil, cento
. ....." l
• . e vinte e seis reais e três centavos) referentes ao nlio cumprimento do TAG-2.

j I

ReComendações:
/ ,.

./ I) Adequar quando da elaboraç~o da Lei Orçamentária Anual a evoluç!o da
,

_____receita geral do Estado, com a conseguinte classificação das receilas

.,. ---1'
./ .••.' ..•.. /.

I,,

12) Concluir o levantamento do inventário dos bens do ativo imobilizado do

'Estado;

C.)

1.5) Incluir na elaboreção do projeto de lei orçamentária, o impacto das

receitas, renÚfl::ias, anistias, remissões, subsidíos., isenções e beneficios de

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 rf 400 - PalOCio Pedro Ludoviro Teixeira, 3" andar. Setor Sul
CEP: 74088.900 - Gcli!nia - Goiás - Fone: (lhx62) 3201-5362
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qualquer natureza, de forma mais zproximada possível, nos moldes do artigo

110, ~6°,daConslituiçi!lo Estildual;

Importante destacar que o item 4 reproduzido acima corresponde a

uma determinação, ou seja, medida que deriva do arcabouço legal~~~" ou

jurisprudencial, exigida para a correção das irregularidades li.:': imprOP~dade~

'fi d d I - pod d Ad" - / I d .. \d\ven lca as no exame as con as, nao en o a mmIstraçad s~,.va er e JUIZO'. e.

conveniência e oportunidade na aplicação das condutas. ~\'_-::/'
'/" ~--.. " '-...•

://' -.../ '.

Solicitamos, portanto, a adoção de providêricias pertinentes à
'I j AS

Segplan para o atendimento das observações apfesentadas pór. aquela Egrégia Corte de
I , '. )

Contas, corrigindo as impropriedades detectadas e\vitando sua reincidênlia."""'--.--./ /." .../
I Consideran3o que a implemen1~ção de ações para o atendimento da

/~ f../ ,"
detenninação constante no iteIl1.4 envolve a atU{lç!IDconjunta dessa Segplan, da Secretaria

da Fazenda (Sefaz), da ..4~a Goiw;.;~ T~;po~es e Obras e da Secretaria da Saúde,

informamos que lal de~~açãÇta:::bém será",rleaminhada' ãqueli:s órgãoslentidades

para conhecimentô-e -àd.oçâo de.,niedidas pe~e~es. Da' niesn)a fOnl).a, ho quel concerne" /"'-" "'"./ / .

às dreccdmdejdições 8 e ~7.a)-s~efazta~ será demandada no que sé refere là adoçãQde

me I as e sua competencla. " . I '

\' V .

/.......... \ \ Informações adicionais relacionadas a es~e tem~ podem ser obt;das

/ ,'/ -J "" _./ ...' ' .
./ /' no Relatório da Unidade Técnica do TCE sobre as pontas dOI9ov~l'n~dor do Estado.de
,.A .
• Goiás - Exetcício 2016, disponível no sítio, daquele, .Tribunal, no. endereço:

\, I "

~s:/lt~e.go.gOv.brID0\\'nloadSIArgUiVOSI004406IPareeer:pdf, , •

Requeremos que essa Secretaria encami~he, até dia 30 de outubro

próximo, a esta Controladoria-Geral do Estado (CGE) infonnações soqre as medidas que

estão sendo adotadas para o cumpriment~ das aludidas determinações/recomendações.

" ,
Controladorilt-Geral do Estlldo, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro l.udovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul

CEP: 74088-90:1 - Goiânia - Goiás - FOnE: (Dxx62) 3201-5362
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•

\ ',~I

,

Ressaltamos que ao frnal do corrente exercício também serão

íf~-~
alertamos que o não atendimento das recomendaçc)es

i \ . .

Ou mesmo Írregúlaridades nas Contas

il~~

A<\~jJ
7'>.
SAJUNIOR

V
. e Eslado-Chefe

Atenciosamente,

."

"

"

~pr. fim,
, '

expedidas pelo TCE' poderá ensejar ressalvas,
Anuais do Governador do exercício de 2017.

,

solicitadas informações só~re o~ procedimentos realizados atinentes à determinação e,
recomendações do TCE de~tacadas e os resultados alcançados, para que elas possam

,

constar na Prestação de Contas d~ Governador de 2017.
,

Controladoria-Geral do Estado, Ru,l 82 nC400 - p<11açi(l Pedro Ludovlco Teixeira. 3' andar, SctorSul
CEP: 74{1&1.900- Goi:lni<l - Goiás - Forw: (Ox,(62) 3201-5362
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ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAl DO ESTADO
GABINETE

Oficion"959 12017-COE

Ao Excelentíssimo Senhor

JA YME EDUARDO RINCON

Ooiânia,~ de junho de 2017.

Senhor Presidente,

AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

74000.000 GOIÂNIA - GO . ~ '

Assunto; DetenninaçõeslRecomendações do Tribunal de Contas do Es[3do de Goiás \.,\

c -::::~ -:J \~l\:::... _~/!
//.~ ,....

. )~.~". ~.~... .~.
O TrIbunal de Contas do Estado de GOlas (ICE) e!D1tm Parecér prévIO

:::::::::::;:::'-::::;:''::=~~:!7~'~''"''"
Encaminhamos a V. Ex3., em"anexo,.c6pia"'desse documento, onde

está destacada a determínaçi!O~O li-CE que é(d{ ctmpetência dessa Agetop, confonne

transcrito a seguir ~~, // /

.-_,C) ,~/ /)

/Í
.4) Realizar._.ainda no exerácio de 2017, sem prejuizo de eventuais dispêndios no

",.. ...•. '\ '\., /./'
/ mesm.o"3!l0' a éx~ctição do valor de R$ 300.126,03 (oitocentos mil, cento e vinte e

I seis~ais itres ce~avo;) referenles ao n1l0cumprimento do TAO.2 .. : .•.." / '•••. ~
, .t ,

\ j ,

,~_" __ "'" \.', lmpo.rta~e destacar que o item aCima corresponde a uma

./, determinação,'.ou -. seja,~dida que deriva do arcabouço legal, regulamentar ou

l f .. jurisprudencial •.e:-gidâp:~a correção das irregularidades dou impropriedades verificadas
{ \

no exame das contas, não podendo a Administração se valer de juízo de conveniência e

"- .d di; J. - d d ta'. .,oportUnta ~;na'apIcaçao as con u s.
,,' .//
" /'

Solicitamos, portanto, a adoção de providências pertinentes à Agetop

para~ c~e~oda determinação apresentada por aquela Egrégia Corte de Contas,

nl'f'l ~~ ..4.uJpropriedades detectadas e evitando sua reincidência.

Recebi~díl2'0ras
AS . o nsiderando que a implementação de ações para o atendimento da

e an"'
ASif\êt~~tenninação em questão envolve a atuação conjunta dessa Agência, da Secretaria da Gestão

Controladoria-Geral do Estado, Rlla 82n~400 _ Palâdo Pedro Ludovl(o Teixdl"il. 3~andar, Setlll" Sul
CEP: 741]88-900 - GoiAr..ia ~ Goiá~ - Fone: (Oxx62) 3201-5362 grtb/sd



---_._-_.

e Planejamento(Segplan),da Secretariada Fazenda(Seraz) e da Secretariada Saúde,

informamos que tal detenninação também será encaminhada àquelas Pastas para

conhecimento e adoção de medidas pertinentes.

dasatendimento

J ' - d" . I' d ~d----'~b" .~_Onlonnaçoes a IClonalSTeaCiona as a esse tema~d~ ser o llWl::i"nO

I / " \Relatório da Unidade Técnica do TCE sobre as Contas do Governador do Estado de GOiás ~
i i "

Exercicio 2016, disponível no sítio daquele Tribu~al;, no endereço:

https:/ftcenet.tce.go.gov.brfDownloadsJArguivos/OO4406/parecer;pdf. \ '......... ) í
~r--'-.j ,,'--.,-::::;.,.

Requeremos também que Iss:Agetop e~nhe, até dia 30 de

outubro próximo, a esta Controladoria-Geral do Esbd1 (COE) ~f~a~slobre as medidas

queestãosendoadotadasparao cumprimentoda alu~i;;;d~~

~ .~.
Ressaltarilos.:"que ao fina.l/do.- corrente exercício também serão

solicitadas informações SObr{~.'~cedimentas ~i.z:dos atinentes à determmação do TCE e
~/!' /> v

os resultados alcançados.<para que elas-possam constar na Prestação de Contas do Governador

de20!7. . ""V/ /)
C) ~//

1/' Por /"fim, alert~rnos que o não
/ .. " /determinaçõesfrecomendaç.ões ~,expedida~;pera TCE poderá ensejar ressalvas ou mesmo

irregularida~es nas Co~.Anua:~s do Governador do exercício de 2011.

,:.<,::) .\~- .//
~,/ ':;' ~ ... Atenciosamente,
I l -..

!' ,\\

\~

Controlildona-Gel"al do Es:ado, Rua 82 nO 400 _ Palácio Pedro Ludo~'icoTelxCÍra,3" andar, Selar Sul
CEP: 74088-900 - GoiAnia _ Goiâs - fone: {Oxx62) 3201-5362

ElaineJgrtb



t
ESTADD DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

GABINETE

Memorando nO /2017-CGE Goiânia,IIdejunho de 2017.

•

Do: Gabinete da Controladoria Geral do Estado

Para: Superintendência Central de Transparência Pública

Assunto: DeterminaçõesIRecomendações do Tribunal de Contas do ¥st,ado de Goüi

Senhora Superintendente,

. . O Tribunal de Contas do ~ ~G:E) emitiu Parecer

prevlOsobr_eas Contas do ~ovemador relallvas/l.:XerC1Cl,,<ae2~0 qual:xpedm

~ detenmnaçoese recomendaçoesa serem adotadasP~dO deGOlas.

Diante d~~nCaminh,<t;v. Sa., em anexo, cópia do referido

Parecer, onde estão destaca~~ determinação.;-e'a recomendação do TCE que são de

competência dessa su~ndênC.i ,Central de Transparência Pública, conforme

transcrito a seguir:

17) Adequar, em conjunto com a Contro\adoria-Geral do Estado, a inserção

no portal da transparência do acompanhamentoe controle social do

FUNDEB; fiscalizar junto ao portal os dados disponibilizados, bem como sua

tempestividade;

Tendo em vista que o atendimento da determinação constante no

item 3 envolve a atuação conjunta dessa Superintendência e da Secretaria da Saúde,

informamos que aquela Pasta será notificada oficialmente sobre essa determinação para a

adoção das medidas cabíveis para seu atendimento.

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 nO 400 - Palticio Pedro Ludovico Teixeira, 3° and

CEP: 74088-900 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5362
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Lembramos que recomendação semelhante à determinação

constante no item 3 reproduzido acima havia sido expressa pelo TCE no Parecer sobre as

Contas do Governador de 2015.

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 nO 400 - Paládo Pedro Ludovico Teixeira, 3" andar,
CEP: 74088-900 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62)3201-5362

. Nesse ~elatório (p: 449 ••. 88), a ~~écruca d: TCE

consIderouque a recomendaçaoemquestaofO! parcmlmenteat~::;' modoque,com

algumas variações,ela foi novamenteapresentad~d~;f2016 sob a forma de

determinaçãopara que seja c~da no correnteexe~evemos a segUlras

consideraçõesapresentadasn~JJuâido relatÓriO'

~O) InseriAl'ortal fittp://www.saude.go.gov.br/page/174/transparencia-

~tjdadeSqe"~sâúde-oss as seguintes informações relativas às Organizações

.~i~óriO de gest~à unidade hospitalar; demonstrações contábeis e

fi~as.,; orçame« entidade individualizado por cada contrato de

A
StãO~às~~~entária mensal e acumulada no ano; convênios em

~~hcia; ~ento de licitações e contratos; e a estrutura remuneratória

-' de"Sempregados e dirigentes;

~E/GO informou que no endereço http://www.saude.go.gov.br/pageII74/

-tr~nsparencia-unidades-de-saude.ossestão disponíveis os links de cada uma

das unidades de saúde geridas por Organizações Sociais, sendo possível a

consulta à página correspondente à unidade selecionada, onde se encontram

as informações solicitadas na recomendação em questão.

Apesar do J:Ilencionadoportal direcionar às páginas eletrônicas de cada

Organização Social, não há um padrão de divulgação das informações,

impossibilitando uma análise comparativa precisa da execução dos

contratos pelo Controle Externo e acompanhamento das informações

pela população em geral. Deve a Secretaria de Saúde providenciar a

divulgação uniforme as informações requeridas pelo Tribunal de Contas,

em uma mesma base comparativa.

C ..)

de 2016, emitido pela Unidade Técnica daquele TribUll~t

A análise do TCE sobre essa matéria encontra-se no item": .3

Atendimento às Recomendações Emitidas no Parecer Prévio do ~cíCiO de 2015 ~

Determinações e Recomendações Sugeridas do Relatóriosobre as~ntas do GovernaI
,'~

,<li

Elaine/Grtb/sci
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•

3.2 Determinações e Recomendações Sugeridas

(,',)

12) Quanto às Vinculações Constitucionais, tendo em vista a divulgação

não padronizada de informações relativas aos contratos de gestão com

Organizações Sociais na Saúde; ~~rtal

bUp://www.saude.go.gov.br/page/l 74/transparc." cia-u n idades-de-'s~ude-

d d

"
d d d' d m'" ,-055, e mo o conso I a o e pa romza o, .5 segumtes in armações;

relatório de gestão da unidade hospitalar; w,nstrações contábel
financeiras; orçamento da entidade individualizatlo,por cada contrató':'"dé

gostão;ex",uçãoo'ç,meolá, eo;,' e "ul'~1it~

vigência; o regulamento citações e tratos;' c' à -estrutura

remuneratória de seus emPIcgados e diVe .
\ '

Solicitamos, portanto, a adoç~r~Vidênci _s pertinentes a essa

Superintendência para o atendimento das observações .i!p~- ....t~~or aquela Egrégia

Corte de Contas, evitando, 8$Sirrf!/!reinCidênci"ropriedades,

ILdd~; que o item alusivo às informações sobre os

d t- o~.H "r4>,., d d t . - .
contratos e ges ao com rg~PJ:zaçoesSOCIalS...C,Qrrespone a uma e ermmaçao, ou seja,

medid: que .~~C:bo~~~entar, ou jurisprudencial, exigida para_a

correçao q~egulanda4e~(ou lmp~pnedades venficadas no exame das co~tas, nao

podendo ~dministr4l"e~ de juízo de conveniência e oportunidade na aplícação

d8$condu;':;~ . 11
..- 9.- Dil do corrente exercício serão solicitadas informações sobre

os proc.edimentos rea izados e os resultados alcançados, para que elas possam constar na

~Prestação de .ç:çmtasdo Governador de 2017.

Informações adicionais relacionadas a esse tema podem ser obtidas

no Relatório da Unidade Técnica do TCE sobre as Contas do Governador do Estado de

Goiás - Exercício 2016, disponível no sítio daquele Tribunal, no endereço:

https://tcenet.tce,go,gov,brlDownloads/ArguivosI004406/parecer,pdf.

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 nO400 - Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, Seto
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Requeremos, ainda, que sejam encaminhadas à Superintendência

Central de Controle Interno, desta COE, até dia 30 de outubro próximo, informações

recomendação destacadas.

Atenciosamente,

/'
/

I "
,

sobre as medidas que V. Sa. pretende adotar visando o cumprimento da determinação e da

~.~

~/~'.
Por fim, alertamos que o nào' 0endimento 'das,

determinações/recomendações expedidas pelo TCE poderá enseja~ ressalvas ou mes~o<
. \." ~I

irregularidades nas Contas Anuais do Governador relativas aoexercício ,de--2Q17.-:;/"

I ...' '.. '--
, / ~-----.
. I ,/ ). r (
t v

,j \\"

~ -:/
ADAUTO OSA.JUNIOR .

// /J'

/'Seér' deEstaÍlo-éhefe
«// f/ /) ,~/
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t
ESTADO DE GorAs

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
GABINETE

Oficio n' 955 120I7-CGE Goiânia,'l.g de junho de 2017.

Ao Excelentissimo Senhor

Senhor Secretário,

-J

LEONARDO MOURA VILELA

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE

74000.000 GOIÂNIA - GO ~

Assunto: DetenninaçõesIRecomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás \'
I .

, \.

~~.~ /,'//- . - ~\~_/' .,/

O Tribunal de Contas do Es~d~ de Goiás (TC~mitiu Parecer prévio

sobre as Contas do Governador relativas ao exercicip doe 2016, n(qtfai' e~diu determinações
e recomendações a serem adotadas pelo Governo do \~sÍàdQ de Goiás. J /"\.......--/ /

A "'- ~/Diante disool" encaminham~y. EXH.:~éiÍianexo, cópia do referido

Parecer, onde estão destacada{ ai determinações e -{ recomendação do ICE que são de
•. d P // A Vcompetencla essa asta,.conlorme transcnto a segUIr:." / /"'~t~~i/~õeS:/>

." C'l,,\. //_
~ 3) Padrorii,!" jUnto'ao Portal da Transpare",i~ d, Imma 01"" '"

, /iJi:fonna~~~'ti~aos contratos de gestão com asorganizações sociais.

. </~)..~"cil:zar. ~i;d'ano exercicio de 2017, sem prejuizo de eventuais dispêndios

no mesmo ano, a execuçi10 00 valor de R$ 800.126,03 (oitocentos mil, cenlo

e.Cint~ e seis reais e três centa~'os) referentes ao ni10cumprimento do TAG-2.

/.'... (...)

(\
I

/J
/

Recomendações;

(...)

9) Equalizar as informações contidas nos Relatórios Resumidos de ExecuçlIo

Orçamentliria - RREO, em consonância com as lançadas no Portar da

Transparência;

Lembramos que recomendação semelhante à determinação constante

no item 3 reproduzido acima havia sido expressa pelo ICE no Parecer sobre as Contas do

.G0;rJ'lt.201S.
Recebi em Q 3!L]..J

• • I./. horass' .

Controladoria-GeraJ do Estado, Ruafl2no 400_Palácio Palro Ludovico Teixeira,3°andar, 5(>torSul
CEP, 74088-900 - Goíania - Goíb - Fone; (lh.x62) 3201.5362
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.1

A análise do TCE sobre essa matéria encontra-se no item 2.3

Atendimento às Recomendações dn Parecer Prévio do Exercício de 20/5 e 3.2 Determinaçties

(...)

em uma mtsma base comparativa.

3.2 Delenninaçôes e Recomendaçôes Sugeridas

e Recomendações Sugeridas do Relatório sobre as Contas do Governador de 2016, emitido

pela UnidadeTécnicadaquele Tribunal. ç~
Nesse relatório (p. 449 e 488), a Unidade TéCdjc2::~rou

que a recomendação em questão foi parcialmente atendid!!,de rn~d~'Xue~com a1gu~J

variações, ela foi novamente apresentada no Parecer de ,201'6 sob a ?cirma',de determin~ã~

/
. __ f "",----,",,",.

para que seja cumprida no corrente exercício. Tr~nscre~mosa segui;-:'aS,~onsi_derações

apresentadas no aludido relatório: / ( ~~"'-

20) Inserir no portal ht~:{l.www.saudC.go.go ••..brJpagel1741transparenc:ia.
, 'I., • •

unidadesde-saude-oss as seguiill~ informações relativas às Organizações

Sociais: relatório de gestão ~'uni'dide!1OSPitJlJa(de~onstraçoes contábeis e
"' "'_ ••• 4 /.

financeirns; orçamento da entidade'individualizado por cada contrato de
./ /' / ..

gesmo: ..execução orçamenauia mensal e acumulada no ano; convênios em
"// /-r

<j
;gência;o r,\llarentó'4.e licitações e contratos; e a eslrutura remuneratória

.de seus empregados e dirigentes;
••••.•. ,,I. ~

,A C~GO informou que.no endereço http://www.saude.go.gov.br/page/174/

!P
/.,,.._.~ ~ns~Cia.unidade4~~Ude-oss estAodisponíveisos Iinks de cada uma

./././~~ ,das ~i~de\d}'~de geridas por OrganizaçOesSociais, sendo posslvel a

.• :; <0cOflsulta ã"lJágina.correspondente à unidade selecionada, onde se encontram
. ' ••. "'y
i ~ /is~fà"f"ações solicitadas narecomendaçlio em queslllo.

; " : Ap.lsar do mem:ionado J>Grtaldirecionar Aspáginas eletrônicas de cada
\' 4 j

.. ' __ '" \ - Organização Social, nAohé um padriio de divulgação das inrormações,

(~ ~,I' '\~~ini'P()sSibilitaDdo uma análise \':omparaUva precisa da execuçAo dos

I l contratos pelo Controle Externo e acompanhamento das inrormaçõt5

.\\ ptla popuJaçlo em geral. Oeve a Secretaria de Saúde providenciar a

di.vulgaçilounifonne as inrQrmaçôellrequeridas pelo Tribunal de Contas,

/J
~."./'

(...)

12) Quanto às Vinculações Constitucionais, tendo em vista 8 divulgaçAo

nAo padronizada de inronnaçl'ltS relativas aos contratos de gestAo com

Organizações Sociais na Saúde; inserir no portal

lttlp:llwww.saude.go.gov.br/pagetr 74/tn nspJltencia-unidades-de--saude.

Controladoria~Geral do Estado. RUR 82 n" 400 - Palácio Pedro Ludoviro Teixeira, 3° andar, SetorSul
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detalhamento:

oss, de modo consolidado e padronizado, as seguintts informações:

relatório de gestão da unidade hospitalar; demonstrações contábeis e

financeiras; orçamentoda rntidade individualizadopor cada contrato de

gestão; execução orçamentária mensal e acumulada; (on"4!nios em

vlghcia; o regulamento de licitações e C(Jnttal~tr~tura

remuneratóriodeseusempregadose d,rigeoti( "\'\'

j " -

. . Importante destacar que ~s itens 3 ~ 4\~~,~.Iudido ~arerr,~

reproduzIdosantenolll1ente,correspondema detennmações,o~se~a,med~as ...que de/aIÍl do

b I 1 I - - d -al - -d" --- '-, d ':---1 'd/arca ouço ega, regu amentar ouJunspru enel , eXlgIuas-paraa corr.~o as uregu _~1 ades

e/ou impropriedadesverificadas no exame das cont~, hão podend~ A~inis~~~ se valer

dejuízo de conveniênciae oportunidadena aplicaçã~d:aseondut':/ )'

\"" /J
Para melhor entendimento da recqmendação relativa ao item 9, na

. - 88 d 'd I,Aó- U -dad Tt:'>- -d- --TCE 'pagma 4 o mencIOna o Teat no, a TIl e, ecruca o apresenta o segumte

<t_l~nto,âCUlaç~nstitucionaiS. tendoem,ista a necessidadede

" /... /remessa ao Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde
" V ~,-

r
"(SIQPS)(:;nviar infomfa~es em consonância com o apresentado pelo Estado

•••• \. ./ • .T'

AOlàS~fiCialmeo" p,blkad""noPortaldanansparênda_

\ f <.~~~do que a implementaçãode ações para o atendimentoda

determinaçllO\constante no itlrr/3 envolve a atuação conjunta dessa Secretaria e da

;j.' S~peri~tend~"c;;'Gentral_d~r.C"parência PUblicadesta Controladona, informamos que tal

" Ir Superi'ntendênc~i-tamb~~ receberá expediente encaminhando essa determinação para

.: conheciment~}" adoção de medidas pertinentes. Da mesma forma, a Agência Goiana de
, l I

'\ ";ra~nspo~e~j O/bras,a Se~retarin~aG~StãOe:Ianejamento e a Secretariada Fazenda~bém

~erao noüficadas quanto a deterrmnaçaode n . 04. Quanto à recomendação9, a Secretana da

Fazenda t~bém será participada.

Solicitamos, portanto, a adoção de providências pertinentes a essa

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

Contas,evitando a reincidênciadas impropriedades.

ContToladoria-Geral da Estado, RUIl82 n° 400- Palada PlXIroLudovico Teixeira. 3" andar, Selar Sul
CEP: 74088-900 - Grnânia - Gciás - Fone: (Oxxf>2):>201-5362



Requeremos, ainda, o encaminhamento a esta Controladoria-Geral do

Estado (COE), até dia 30 de outubro próximo. de informações sobre as medidas que estão

sendo adotadas para o cumprimento das citadas determinações e recomendação.

I c • d"" " I" d ~jxxI>:"b"d "nlormaçoes a lClonalS TeaCIOna as a esse tema em ser o tI as'no
I f ", \

Relatório da Unidade Técnica do TCE sobre as Contas do Governador do Estado de Goiás'.
J I 1 t

Exercício 2016, disponível no sítio daquele Trjbuhal~, no endereço:'

""""-".~•.•,~'''''.''''"''~-~~-//
i/

Ressaltamos que ao final' d~ corrente e~erdcio também serão

I" "d "_C • b 00" aJ'" d "/ 'às 'ld "-50 1C11aas lIuormaçoes 50 re os proc Imentos Te lza os a mentes etennmaçoes e
\ \ 1/

recomendações do TCE e os resultados alcançados, para que elas PO.7 constar na Prestação

deContasdoGovernadorde2017" :-':::::y
po# aJertamosa o não atendimento das

detenninaçõeslrecomendaçõe( expedidt •.~lo TCE poderá ensejar ressalvas ou mesmo

irregularidadesnas Conta~Àn~s.dtG:vernadOt.rleferentes ao exercído de 2017.

11
-"----:..,',,~'//"/'/ ~./ ---..,; ,-

I / /~A\en,,/
~\, (, /!

.1:~\:"',-//
"/ ~ _' ADAUTOB

I ('\

,\,\
\ . J)',~,_,.J

. --_/
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fi
ESTADO DE GOIÁS

CONTROL.ADORIA-GERAL DO ESTADO
GABINETE

Oficio n" 956 /2017-CGE Goiânia,~ dejunho de 2017.

Ao Excelentíssimo Senhor

4) Realizar, ainda no exercício de 2017, sem prejulzo de eventuais dispêndios

no mesmo ano, a c'o:ccução do valor de R$ 800,126,03 (oitocentos mil, cento

e vinte e seis reais e três centavos) referentes ao nlIo cumprimento do TAG.2.

Recomendações:

(,..)

Senhor Secretário,

\\
, I

//

JOÃO FURTADO DE MENDONÇA NETO

SECRETÁRIO ~E ESTADO DA FAZENDA /;;.-~'::---'- '.

74000.000 GOIANlA - GO I/'"'~'""'-,
Assunto: Determinações!Recomendações do Tribunal de Contas do Estado de Goiás '

i,~\

\~. /'
;;:::::; .~\.::::--:;../I

OTribunalde Contas do Estadode Goiás (TC~mitiu Parecer prévio

favorável à aprovação das Conlas do Governador relaJvas ao exé~íto d'e,2Ó16, com ressalva

quanto à Conta Centralizadora. Ne~e docume~to\o TCE expedIu / determinações e
\ '-. I~ .recomendações a serem adotadas pelo Governo do Estado. de'.Goiás.

// .'--
EncamiMafuosa V. Ex".,aexo, cópia do referido Parecer, onde

estão destacadas as dete~a~es e rec~ndaç;;s do TCE que são de competência dessa

S . d F d (S;' )' // / . . .eeretana a azen a e13Z.'coeo~etranscfllo,a'~gUlr:

IÍ
'. .'7 det,~l~ões//

(

,/,~' I) R"Ji"""" ••.bá~", oos saldos remao""o", da ,oota "o"aJizado", ,

reduzir o sal,do negativo do Tesouro junto à centralizadora apresentado ao

~ /./'ri'na1'de20 16~líminando-o gradativamente. até o final do exertício de 2020.

" " 2) Ade~uar as n:gras d[; transfcrên~ias constitucionais aos municlpios, lendo

\""- ..••.e~) v'Jsta que o percentual da pucela do ICMS e do IPVA atingiu no

~_exerCiCiO de 2016 valor superioraodevido.

(...)

2) Adequar os saldos finais das origens de receitas tributárias e transferências

cOlTentes; o balanço financeiro de 2015 as reais condições de 2016; a

demonstração de fluxo dl: caixa com o devido detalhamento e; o

demonstralivo da divida flutuanfe em consonância com a legislaçao em vigor;/

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82nG 400 - Paládo Pedro Ludovico Teixeira, 3° andar, 5l:tor
CEI': 74088-900 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx61) 3201-5362
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,,

3) Controlar as disponibilidades de caixa e a geraçao de obrigações,

observando o saldo de .caixa para adimplemento ano a ano, em todos os

exercícios;

4) Confonnar o registro çontábil da recém-implantada Conta únka, das

diversas subcOIltas interligadas,ao realsaldotinanceiro;-~~s:.saldos

lançados na conta centralizadora e na conta única ;~dúj;íjCidade;~\
5) Repor os valores acumulados como saldo negalivojunto a Conta única;

~ ~ \ I

6) Realizar a emissao de ordens de pagamento ex'n'l1orçamenláríos, somente

d d' .. ')'d-" d fi' \ \ ' iem casos e lspomol I aue e recursos lfiBncelTOS; ~ .'
-- .

7) Realizara contabilização m6fs;,. e ~pesti~ ..dos,r~di,!,~ntót, em
/ ,,-. '- ..••.

obediência aos Princíplos de.Contabllidade, em especial ao da Competencia e

d. Oportunidade; i ! ~/,"-
, /'~ '- .

8) Adequar o repasse do~ dlJ.odécimos aos Poderes e órgaos autônomos

'\ IIrespeitando as datas preestabeleêi~a~

9) Equalizar as infonnaç{ies c)ntidas'nos Relatónos Resumidos de Execuçãl)" -~-'
Orçamentária - RREO, em ~consói1ância,com as lançadas no Portal da

.,~r4r~cia; .//

Z
"10).Revisar de.forma contfnua os módulos e o sistema de contabilidade geral

./ . / é ' I ;.t'd ' ,'d d- 'b'l' d' fi, "::rcc m-lmp.anta o, eVltan o a Ispom llzaçãO e In armações
:--, /'"

'mcoJ.1gruentes; â' - ,
-::::;

11). Realizar os ajust s Concernentes aos lanç2.mentoo, aos regIstros, aos

//
' -- 1'6/"" I /.fi" ,.. tAb' "-, 'd./ re at I~Se as c asSI ICaçl)<;Scon eIS, em prnnazla as oflenta.,.,.,es trazl as- A ...'\,,;~.I ,/ no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor PUblico - MCASP

'I /?'J ',," V

1. \ \../ 13}~CO~ciliaros valores dos precatórios registrados na coolabilidade com os

"\:~ JPÚ'b!icados pelo Tribunal de Justiça;

''-~14) Compatibilizar, quando da prestação de infonnações a distintos órgãos

- - oficiais os registros repassados, mantendo a consistência das informações;

• (\ 15) Incluir na elaboração do projeto de lei orçamentária, o impacto das,'
\ • , receitas. renuncias, anistias. remissões, subsidios, isenções e beneficios de

.~~~_~~,._ ../,/ j' qualquer natureza, de form~ mais aproximada possivel, nos moldes do artigo

"- .....:~~ / I 10, ~6°, daConslituição Estadual;
, ,-

16) Realizar estudos acerca dos melhores métodos de avaliação para as

estimativas de renüncias de receitas, avaliando os impactos econômicos

sociais;

•

Controladoria-Geral do Estado, RuI!.82n°400_Paládt' PedroLudovimTeixeira,3"anJar, Selor
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Ressaltamos que a recomendação constante no item 13 já havia sido

expressa pelo TCE no Parecer anterior. A análise do TCE sobre essa matéria encontra.se no

item 2.3 Atendimento às Recomendações Emitidas no Parecer Prévio do Exercício de 20/5

Considerando que a implementação de ações para o atendimento das

recomendações constantes nos itens 8 e 15 envolve a atuação conjunta dessa Secretaria e da

do Relatório sobre as Contas do Governador de 2016, emitido pela Unidadé'.'fecnita-daquele

Tribunal. y~\
({ \\

Nesse relatório (po 43&), a Unidade Técnica do TCE destacou que:ta1

recomendação não foi atendidª, de modo que ela foi reiterada no Parecà,~s.-Contas de 20{6!

/~ "'-//1/ /<; ,--_/
Importante destacar que os três primeiros •.itens.~ranscritos neste

expediente (I, 2 e 4) do aludido Parecer correspond~rJ.:a detenn~a~es, ':iu Seja, medidas que

do d b I I I o o \ 'dO °al o °d I f - denvam o arca ouço ega. regu amentar ou JunspJ1l en....cl • eXlgl ai para a correçao as

irregularidades elou impropriedades verificadas no )x~~'das~n(as, não podendo a

Administração se valer de juíZOde~veniência e opo~ni~de ~licaçào das condutas.

/~/ /\ </
Para melhor entendimento da recomendação relativa ao item 9, na

'" //
página 488 do mencionado".relatório; a Unidadt' Técnica do TCE apresenta o seguinte

detalhamen?/o: ~~ \ //// J14) Quanto às.Vinculações Constitucionais, tendo em vista a netessidade de

( "-'" /
. r~essa ao Sistema de Infonnações sobre Orçamentos Públicos em Saúde, ,

\ \." {SIOPS); enviar infonnações em consonâncl3 com o aprestntado pelo Estado
o • ,

\ ' ~ _ )C./OiáS no RREO oficialmente publicadas no Portal da Transparência.

,/;0 -/ ,,~,,/ ./
I ," .SoliCitamos, portanto, a adoção de providências pertinentes à Sefaz
, I o~,
~ para o atenéliniento das observações apresentadas por aquela Egrégia Corte de Contas.

\
\ ,

corrigindo as impropriedades detectadas e evitando sua reincidência nos próximos exercícios., '
""'" / 000'.0 I

'-...:.:..:':/

Secretaria de Gestão e Planejamento (Segplan), infoll11amos que tais prescrições também

serão encaminhadas àquela Pasta para conhecimento e adoção de medidas pertinentes. Da

mesma forma. a Segplan, a Agência Goiana de Transportes e Obras e a Secretaria da Saú.de

Controladoria-Gcral co Estado, Rua 82 n"400 - PaLklo Pedro Ludovko Teixeira, 3° andar, Setor Sul

CEP: 74068-'XX) - Goiânia - Goiás. Fone: ~x(2) ~201-53t'2



•

também serão notificadas quanto à determinação de n04 para que sejam efetuados os

procedimentos de sua competência.

I

I
A JÚNIOR

Secret'

Requeremos, ainda, o encaminhamento a esta Controlã.doTÍa:oGeral do
/ /--.... ..••.

Estado (COE), até dia 30 de outubro próximo, de informações sobre/as medidas que estão

sendo adotadas para o cumprimento das aludidas detenninaçõesfrecorJn<Jações. \ \
, \ \ ,

A fi I d ' ' • I" das".'. • b "o ma o corrente exerC1ClOserao.so lClta 'lIllurmaçoes so re os

ed' J'zad" d' / '--'d'.I d "TCE"'-- J ,-proc Imentos rea 1 os atmentes as eternunações e'1'eCo"menações o '.~ os resultados
I 1 L .....-

alcançados, para que elas possam constar na Pre-staç?ode Contas do' Oo~eihador de 2017.

~,~ </))
Na oportunidade, ressa1àm\s, a importânda de que a

Superintendência de Tesouro EstaduaJ dessa Secretari}"an~Ú~e 01;""..tenfa';s apontamentos do

mencionadorelatório do TCE(d~ponível n~s'fti'ó da~ueI-;.~ribunal.no endereço:
/ ./ ,;

https:lltcenettce.go.gov.br/Dównloads/ Arquivos! 4406/parecer.pdf) e proceda às

adeg";'cõespertinentes./'¥ '
/ K~o~>~rt,O,/.q~ãO atendimentodas determinaçõese

recomendações 'expedidas pelo, TCE~,poi:ldensejar ressalvas ou mesmo irregularidades nas

C A I f d G '/d '. '-I"t' "'-/ " d 2017ontas DuaIS o overna or re a lVasao exerCICIO e .

:h~~L
\0.

~~)
.•...•.... ---'
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ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA.GERAL DO ESTADO
GABINETE

Oficio n' 3'51 /2017-CGE

A Excelentíssíma Senhom

Goiânia,(9 de junho de 2017.

GOIÁSPREVIDÊNCIA

MARLENE ALVES DE CARVALHO E VIEIRA

Senhora Presidente,

A análise do TCE sobre essa matéria encontra-se no item 2.3

CZ
"-"..~.- "

74000.000 GOIÂNIA - GO .,y- .
Assunto; Determinações/Recomendações do Tribunal de Contas do: .tado de::::\ .,

? :'.~!J
O Tribunal de Contas do !st{.;o de GOi~CE) emitiu Parecer

• . f"'- '\ "
prévio sobre as Contas do Governador relativas ~ao".exercfcio'.de2016, ,~o qual expediu

determinações e recomendações a serem adotadas ~1}GOverno do Edado de Goiás.

~

Diante di~ncaminhamot:v, Exa, em anexo, cópia do referido
// / /

Parecer, onde está dest~da' a recomendação ..do TCE que é de competência dessa

'd d fi // . ./ /eotl a e, con orme transcr:to,a segUlr: /

'\Re~.m{~d'õed'
"-:J (~\... '/

(
? /8) Conciliarl jupto à GOIASPREV e os demais Poderes e órgãos

\ {//')hj00.~;';"V,<'"d, "o'mli",ção previd,,,,iMi•.

'". \\ LembráJI1.os que recomendação semelhante à reproduzida acima
/' ,~ //

.'// hàvia sido expressa peJo.tÇE-~o Parecer sobre as Contas do Governador de 2015...•... ---
.,

\ "

-, "Atendimentp'às Recomendações Emitidas no Parecer Prévio do ExerCÍcio-de 2015 do
,..... -I ~

'R~lâtõrió~sob~eas Contas do Governador de 2016, emitido pela Unidade Técnica daquele"- -
Tribunal.

t 1 Nesse relatório (p. 454), a Unidade Técnica do TCE considerou que

Recebiem.-a.3al~e~o em questão não foi atendidª, de modo que, com algumas variações, ela
• •• O • 1'- hOra>
As.-LJ.A-'--=-

e 001 O,oê9\ffibO -
_ Ass\naturô e

Controladoria..Geral do Estado, Rua 82 nO 400- PalAdo Pedro Ludoviro Teixeira, 3" andar, Setor Sul
CEP: 74!:&-900 _ Goililia _ Goiás - Fone: (Ox:o;62)3201-5362
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foi reiterada no Parecer de 2016 para que seja cumprida no corrente exercício.

Transcrevemos a seguir as considerações apresentadas no aludido relatório:

~ ...
24) Promover as medidali necessárias ao curriprimentõ--das"'~ Leis

. .;~ .•...-;' -........ '- .
Complemenlares EstaduaIs n° 66109 e nO 77/10, em especml no que se refere

a centralização Previdenciária perante a Goiaspre! / ''\ " '.

Os poderes e órgãos autônomos finnaram Termo de Cooperação Técni~ n{l

0312016, Nesse sentido, foram apresentadas as segu~tesjusljficativas: .; j
_,.. :\ \: I ,

Em 29 de novembro de 20 16, foi,cclébrado pelos Poderes do Estado ~'Goiás

e órgãós governamentaisautôn~'m a'~.in~~~cii~~ boiAs
j / .I\.; _.-

Previdência.o Tenno de ~ooperação.!éC~ca,o ~~12016. visandoà

implementação da centralibção da gestão~ .Regi~, h9Prio de Previdência

dos Servidores Públicos, A\pe\acionalização da cen6Jfzação previdenciâria
. \" li

se dará a partIr de 20 17nos teimos'pactuados (fls:'225 a 233).
" '"","...,.-< /-

Portan~o, evidenciawse que apesar, do cOl!lpromisso firmado entre os

~e~~ órgãos autô'~Os ~:r:;- ~umprimentoda legislação
,fI .1/""

previdenciária, desta~.ge. que a centralização exigida pelas LCE n°
/' ..••••..-,., I' 1 .. 1

,66109 e n° 77/10 ainda nio ocorreu.' • ,

~ttu8çãó:{eê~mcndaçãO'DãOatendida.V. ..
. / ,//1 ,; ..

.,.. ---..... ,,// ' '

~.. Solicitamos, portan'tó,~.'a adóçâo de providênpiás "pertinentes à
. 1/ . /'- " v/ ,., . , , ' ,', .. ..

G01asPrev,~parao aten~lmen~od,asobs~J;Vaçõesapresen~das por aquel~ Egregta Corte de

Contas, Je Ifonna a~O~g1a)impropried~de apon~~~ .P~!P"Trib,~a('~ ..'evitar sua

reincidência.~ -lI ':":';."
/~~ ".,~'.'... '
. ., ' , .. ,.' - I' ,'. , '

(\.
Requeremos, ainda,' o encaminhame-nto.a 'és!.." C.Oritr'oladoriâ-Geral

, 1 _ 1- I, '

do Estado (CGE), até 30 de outubro próximo, de inforrn~çõy~_so~re as:mt:didas que ~stão
\ / : " , , , .,," ~. . [, '.

\.;:~: ~~para o cumprimentoda aludidarecori1enda~o:,,:' , •

.. . '

Ao finá! ido corrente 'exercício' I tanibém .serão solicitadas
_ " ,: ~ ,:,', r " 'I

informações sobre os procedi~entos realizados atinentes à recomendação do TCE e os

resultados alcançados, para. que. elas ,possam cC!nstar,na Prestação de Contas do

Governador de 2017. ,.
,i I '. I:.',~,

Controladoria.Geral do Es.tado,I'Rua'82 nO 400 _ Palácio Palro Ludd"i'coITeixeira.. 30 iIÍIWtr.SetOr Sul
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" ,
[, \
, i

[nfonnações adicionais relacionadas a esse tema podem ser obtidas
,

no Relatório da Unidade técnica do ICE sobre as Contas do Governador do Estado de
,"

Goiás - Exercício 201~;, disponível no sítio daquele Tribunal, no endereço:

https:!ltccnet>tc~.go>gov ~brlriowcloadslArguivos/004406/parecer >Prl/?, ~

,',', " I~
' " .. ' ,

Por' :fi~,,alertamos que o não atendimento das determinaç.ões e
, . . . .

recomend~ções expedidas pelo TCE poderá ensejar ressalvas ou tne\rpo irregularidades

,nas C~ntas i;\.1'uais do Gove'!1ador relativas ao exercíc~o"'"'dé~Ql7: \~,;;:// ",. / /- ~ '" .. "

, "~tencio~mente, ( ( A)"

)--#
OS:ÚÚNIOR< ,.-

'deEstado-Chefe

Controladoria-Geral do Estado, RUi!82 nO400 - Pa1âcioPedro Ludovico Trixcira, ':!' iIJldar, Setor Sul
Cl::P: 74088-900 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5362



fJ
'<!ílI ,

ESTADO DE GOlAS
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

GABINETE

Oficio n" 9S~/2017-CGE Goiânia,l9 de junho de 2017,

Ao Excelentíssimo Senhor

! I
/_-:/

estimadas e o detalhamento das reservas de conting~ncias;

(...)

ft) Adequar o repasse dos duodécimos aos Poderes e órgãos autônomos

respeitando as datas preestabelecidas.

(...)

Senhor Secretário,

I
Assunto: DetenninaçôeslRecomendações do Tribunal de Contas do 'Estado de Goiás

74000,000 GOIÂNIA - GO

JOAQUIM CLÁVI)IO FIGUEIREDO MESQUITA

SECRETARfA DE GESTÃO E PLANEJAMENTO

,/l-~)A,
O Tribunal de Contas do Estado de Goiás (TCE) emitiu Parecer

previo sobre as Contas do Governador relativas ~adexercícit d: 20~~ ~o qual expediu

determinações e recomendações a serem adotadas ~]}Govemodo E'afo de Goiás.

':'::.'~
EncaminhQs a V. Ex>e~exo, cópia desse documento, onde

estão destacadasa delermi~ã~ e as reêomenâa~es do TCE que estão relacionadas às

- . d S /taf c/ /"t .competenclas essa eere ria, conlonne transer! o a segUIr:

"De~~a's:/
~:::; cf""" .
I( J:) Realizar. 8ind}.'lO exercicio de 2017, sem prejulw de eventuais dispêndios

> • ,/ no~esmo ~o,'a execuçao do valor de R$ 800.126,03 (oitocentos mil, cento
. ....." l
• . e vinte e seis reais e três centavos) referentes ao nlio cumprimento do TAG-2.

j I

ReComendações:
/ ,.

./ I) Adequar quando da elaboraç~o da Lei Orçamentária Anual a evoluç!o da
,

_____receita geral do Estado, com a conseguinte classificação das receilas

.,. ---1'
./ .••.' ..•.. /.

I,,

12) Concluir o levantamento do inventário dos bens do ativo imobilizado do

'Estado;

C.)

1.5) Incluir na elaboreção do projeto de lei orçamentária, o impacto das

receitas, renÚfl::ias, anistias, remissões, subsidíos., isenções e beneficios de

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 rf 400 - PalOCio Pedro Ludoviro Teixeira, 3" andar. Setor Sul
CEP: 74088.900 - Gcli!nia - Goiás - Fone: (lhx62) 3201-5362
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qualquer natureza, de forma mais zproximada possível, nos moldes do artigo

110, ~6°,daConslituiçi!lo Estildual;

Importante destacar que o item 4 reproduzido acima corresponde a

uma determinação, ou seja, medida que deriva do arcabouço legal~~~" ou

jurisprudencial, exigida para a correção das irregularidades li.:': imprOP~dade~

'fi d d I - pod d Ad" - / I d .. \d\ven lca as no exame as con as, nao en o a mmIstraçad s~,.va er e JUIZO'. e.

conveniência e oportunidade na aplicação das condutas. ~\'_-::/'
'/" ~--.. " '-...•

://' -.../ '.

Solicitamos, portanto, a adoção de providêricias pertinentes à
'I j AS

Segplan para o atendimento das observações apfesentadas pór. aquela Egrégia Corte de
I , '. )

Contas, corrigindo as impropriedades detectadas e\vitando sua reincidênlia."""'--.--./ /." .../
I Consideran3o que a implemen1~ção de ações para o atendimento da

/~ f../ ,"
detenninação constante no iteIl1.4 envolve a atU{lç!IDconjunta dessa Segplan, da Secretaria

da Fazenda (Sefaz), da ..4~a Goiw;.;~ T~;po~es e Obras e da Secretaria da Saúde,

informamos que lal de~~açãÇta:::bém será",rleaminhada' ãqueli:s órgãoslentidades

para conhecimentô-e -àd.oçâo de.,niedidas pe~e~es. Da' niesn)a fOnl).a, ho quel concerne" /"'-" "'"./ / .

às dreccdmdejdições 8 e ~7.a)-s~efazta~ será demandada no que sé refere là adoçãQde

me I as e sua competencla. " . I '

\' V .

/.......... \ \ Informações adicionais relacionadas a es~e tem~ podem ser obt;das

/ ,'/ -J "" _./ ...' ' .
./ /' no Relatório da Unidade Técnica do TCE sobre as pontas dOI9ov~l'n~dor do Estado.de
,.A .
• Goiás - Exetcício 2016, disponível no sítio, daquele, .Tribunal, no. endereço:

\, I "

~s:/lt~e.go.gOv.brID0\\'nloadSIArgUiVOSI004406IPareeer:pdf, , •

Requeremos que essa Secretaria encami~he, até dia 30 de outubro

próximo, a esta Controladoria-Geral do Estado (CGE) infonnações soqre as medidas que

estão sendo adotadas para o cumpriment~ das aludidas determinações/recomendações.

" ,
Controladorilt-Geral do Estlldo, Rua 82 nO 400 - Palácio Pedro l.udovico Teixeira, 3° andar, Setor Sul

CEP: 74088-90:1 - Goiânia - Goiás - FOnE: (Dxx62) 3201-5362
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•

\ ',~I

,

Ressaltamos que ao frnal do corrente exercício também serão

íf~-~
alertamos que o não atendimento das recomendaçc)es

i \ . .

Ou mesmo Írregúlaridades nas Contas

il~~

A<\~jJ
7'>.
SAJUNIOR

V
. e Eslado-Chefe

Atenciosamente,

."

"

"

~pr. fim,
, '

expedidas pelo TCE' poderá ensejar ressalvas,
Anuais do Governador do exercício de 2017.

,

solicitadas informações só~re o~ procedimentos realizados atinentes à determinação e,
recomendações do TCE de~tacadas e os resultados alcançados, para que elas possam

,

constar na Prestação de Contas d~ Governador de 2017.
,

Controladoria-Geral do Estado, Ru,l 82 nC400 - p<11açi(l Pedro Ludovlco Teixeira. 3' andar, SctorSul
CEP: 74{1&1.900- Goi:lni<l - Goiás - Forw: (Ox,(62) 3201-5362
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ESTADO DE GOIÁS

CONTROLADORIA-GERAl DO ESTADO
GABINETE

Oficion"959 12017-COE

Ao Excelentíssimo Senhor

JA YME EDUARDO RINCON

Ooiânia,~ de junho de 2017.

Senhor Presidente,

AGÊNCIA GOIANA DE TRANSPORTES E OBRAS

74000.000 GOIÂNIA - GO . ~ '

Assunto; DetenninaçõeslRecomendações do Tribunal de Contas do Es[3do de Goiás \.,\

c -::::~ -:J \~l\:::... _~/!
//.~ ,....

. )~.~". ~.~... .~.
O TrIbunal de Contas do Estado de GOlas (ICE) e!D1tm Parecér prévIO

:::::::::::;:::'-::::;:''::=~~:!7~'~''"''"
Encaminhamos a V. Ex3., em"anexo,.c6pia"'desse documento, onde

está destacada a determínaçi!O~O li-CE que é(d{ ctmpetência dessa Agetop, confonne

transcrito a seguir ~~, // /

.-_,C) ,~/ /)

/Í
.4) Realizar._.ainda no exerácio de 2017, sem prejuizo de eventuais dispêndios no

",.. ...•. '\ '\., /./'
/ mesm.o"3!l0' a éx~ctição do valor de R$ 300.126,03 (oitocentos mil, cento e vinte e

I seis~ais itres ce~avo;) referenles ao n1l0cumprimento do TAO.2 .. : .•.." / '•••. ~
, .t ,

\ j ,

,~_" __ "'" \.', lmpo.rta~e destacar que o item aCima corresponde a uma

./, determinação,'.ou -. seja,~dida que deriva do arcabouço legal, regulamentar ou

l f .. jurisprudencial •.e:-gidâp:~a correção das irregularidades dou impropriedades verificadas
{ \

no exame das contas, não podendo a Administração se valer de juízo de conveniência e

"- .d di; J. - d d ta'. .,oportUnta ~;na'apIcaçao as con u s.
,,' .//
" /'

Solicitamos, portanto, a adoção de providências pertinentes à Agetop

para~ c~e~oda determinação apresentada por aquela Egrégia Corte de Contas,

nl'f'l ~~ ..4.uJpropriedades detectadas e evitando sua reincidência.

Recebi~díl2'0ras
AS . o nsiderando que a implementação de ações para o atendimento da

e an"'
ASif\êt~~tenninação em questão envolve a atuação conjunta dessa Agência, da Secretaria da Gestão

Controladoria-Geral do Estado, Rlla 82n~400 _ Palâdo Pedro Ludovl(o Teixdl"il. 3~andar, Setlll" Sul
CEP: 741]88-900 - GoiAr..ia ~ Goiá~ - Fone: (Oxx62) 3201-5362 grtb/sd



---_._-_.

e Planejamento(Segplan),da Secretariada Fazenda(Seraz) e da Secretariada Saúde,

informamos que tal detenninação também será encaminhada àquelas Pastas para

conhecimento e adoção de medidas pertinentes.

dasatendimento

J ' - d" . I' d ~d----'~b" .~_Onlonnaçoes a IClonalSTeaCiona as a esse tema~d~ ser o llWl::i"nO

I / " \Relatório da Unidade Técnica do TCE sobre as Contas do Governador do Estado de GOiás ~
i i "

Exercicio 2016, disponível no sítio daquele Tribu~al;, no endereço:

https:/ftcenet.tce.go.gov.brfDownloadsJArguivos/OO4406/parecer;pdf. \ '......... ) í
~r--'-.j ,,'--.,-::::;.,.

Requeremos também que Iss:Agetop e~nhe, até dia 30 de

outubro próximo, a esta Controladoria-Geral do Esbd1 (COE) ~f~a~slobre as medidas

queestãosendoadotadasparao cumprimentoda alu~i;;;d~~

~ .~.
Ressaltarilos.:"que ao fina.l/do.- corrente exercício também serão

solicitadas informações SObr{~.'~cedimentas ~i.z:dos atinentes à determmação do TCE e
~/!' /> v

os resultados alcançados.<para que elas-possam constar na Prestação de Contas do Governador

de20!7. . ""V/ /)
C) ~//

1/' Por /"fim, alert~rnos que o não
/ .. " /determinaçõesfrecomendaç.ões ~,expedida~;pera TCE poderá ensejar ressalvas ou mesmo

irregularida~es nas Co~.Anua:~s do Governador do exercício de 2011.

,:.<,::) .\~- .//
~,/ ':;' ~ ... Atenciosamente,
I l -..

!' ,\\

\~

Controlildona-Gel"al do Es:ado, Rua 82 nO 400 _ Palácio Pedro Ludo~'icoTelxCÍra,3" andar, Selar Sul
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