
•ESTADO DE GOIÁS
CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

GABINETE

Cópia
Oficio nO464'/2017-CGE/GAB Goiânia, 3O de março de 2017.

Ao Exmo. Sr.

JOSÉ FERNANDO NAVARREIE PENA

Secretário de Estado da Fazenda

CEP 74.000 - 000
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Assunto: Solicitação de demonstrativos

Senhor Secretário, /

efa/~/cge

Controladoria-Geral do Estado, Rua 82 nO 400 - Paládo Pl!dro Ludovico Teixeira, 30 andar, Setor Sul
CEP: 74015-908 - Goiânia - Goiás - Fone: (Oxx62) 3201-5362

55' atura

~ MdidaSMGóes
SecretárIo de Estado-Chefe ~~....:..~Ge!õldofslado

""1ilITiI lO'WII2014 .CGE

Tendo em vista que, em virtude da con~olidação do Balanço Geral do Estado de

Goiás, haverá a necessidade de republicação de alguns demonstrativos do Relatório Resumido
, .r

de Execução Orçamentária (RREOrdo 6° bimestre de 201"6' e do R~latório da Gestão Fiscal
/ / ..

(RGF) do 3° quadrimestre de '2016, solicitamÇJs'de V. Exa. o encaminhamento a esta
~ /' .... ....

Controladoria-Geral do E~tá~,o'(CGE)JO~ relatórlos gerados com as adequações finais, que

serão republicados. ", ''\, /'.// / .•.....
',""/ ~.F'

R~ssãltamos que à,disponibi1i~ção desses documentos a esta CGE antes de sua
.,.. ~'''J "',

publicação np'Diário Oficial é'Qecessária-'páfa que seus dados sejam utilizados na elaboração do,...., ",1/
Relatório de Prestação de' Contas do Governador de 2016, de fonna a não haver divergência

-, , '\

entre as informações - apresentadas nesse relatório, nos demonstrativos da Lei de

,Responsabilíd~de Fiscal e no Bàlanço Geral do Estado já consolidados.
-., •..•..,. - ... /

Considerando o prazo para encaminhamento do Relatório de Prestação de Contas

do Governado; ao Tribunal de Contas e à Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, conforme
< >

art. 56 da Lei nO16.168~ de 11 de dezembro de 2007, requeremos que esses demonstrativos
í

" sejam remetidos' em meio eletrônico para o e-mail elaine-faos@cge.go.gov.br e em meio fisíco,

por Oficio endereçado a esta COE, impreterivelmente até dia 04 de abril de 2017.
A(o)_~ _

Para as providências a seu cargo.
Atenciosamente, Goiânia-GO,''''' 1.J2!L1.Jll...
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