CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO
“ AMAZÔNIA: PATRIMÔNIO DOS BR A SILEIR O S’*

COGER/GAB/OFÍCIO CIRCULAR N° 011/2019
Boa Vista-RR, 02 de julho de 2019
AOS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA
NESTA/
Assunto: Portal da Transparência - Cumprimento do Decreto N° 20.477-E, de 16 de fevereiro
de 2016.
Senhor (a) Secretário (a) de I^^^^^^^pate/Procurador/ Reitor (a),
Ao cumprimentá-lo(a)j^^^Kamos a Vossa Excelência, o cadastro dos contratos no
sistema disponibilizado
Site d^^Controladoria-Geral do Estado, “
http://www.cge.rr.gov-br/coi^Bos/“. como ^ ^ ^ A n o módulo de contratos do FIPLAN, para
cumprimento aos quesitos p^fcstos no Decr^^^^20.477-E, de 16 de fevereiro de 2016, o
qual regulamentou a Lei de A ceS^à Informação ^ Jm b ito do Poder Executivo do Estado de
Roraima.
Informamos que os contratos deverão ser^ffaneados em modo OCR, e anexados no
momento do cadastro no sistema disponibilizada ao Site da Controladoria-Geral do Estado,
ressaltamos que a cada atualização na coíkJí^So do contrato, o mesmo deverá ser atualizado no
sistema supracitado
......
~ ’
Ao mesmo tempo, informamos que desde o início do exercício de 2017, o Módulo
de Contratos do FIPLAN encontra-se disponível para cadastro e execução dos contratos
das Unidades Orçamentárias. Esta ferramenta é de suma importância para
acompanhamento da execução contratual em tempo real dos lançamentos, tanto por este
órgão de controle quanto pela própria Unidade, contribuindo para uma boa gestão e
transparência dos gastos públicos.
Portanto, solicitamos o cadastramento de todos os contratos vigentes do órgão, até
o dia 12/07/2019. Dúvidas quanto ao cadastro ou ajustes no módulo deverão ser solicitados
a Coordenadoria-Geral da Contabilidade do Estado/SEFAZ.
Neste Contexto, requeremos atenção desse órgão quanto ao cumprimento do referido
decreto, inclusive ao atendimento as solicitações de informações enviadas através do e-SIC Controladoria-Geral do E sta d o
Av. Ville Roy, 5249 - Sâo Pedro - Boa Vista - Roraima - C E P 69.306-665
Fones (OXX05) 2121-4812/4800-4806/2121-4816 - Fax (0XX95) 2121-4809
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Sistema Eletrônico de Serviço de Informação ao Cidadão, como também a disponibilização
das seguintes informações:
1. Diárias - o lançamento deverá ser diretamente no FIPLAN-RR;
2. Licitações - o lançamento deverá ser diretamente no Sagres - Licitações/TCE;
3. Informações referente a competência, estrutura organizacional e às
atividades exercidas por esse órgão - deverão ser enviadas a esta
Controladoria-Geral, em meio eletrônico através dos emails
“transparencia.rr@.gmail.com. transparência, rr@transparencia.rr.gov.br”. para a
devida publicação no Portal da Transparência do Poder Executivo Estadual de
Roraima.
4. Projetos Sociais - d^^^^^^^H^adas a esta Controladoria-Geral, em meio
eletrônico
aü^^^^W os
emails
‘Hransparencia.rr@gmail.com.
transparencia.i^^Pmsparencia.rr, gov.br”. para a devida publicação no Portal
da Transpartj^MT do Poder
ivo Estadual de Roraima, como também
informar se e n e um sistem i^^^m tizado para a gestão dos mesmos.
5. Certidões - S^Bünidade Orçam l^^K emite algum tipo de certidão, a mesma
de verá informar^Jmk para gerag^Bse for um sistema informatizado, caso
contrário a informaçõescteverão seBnviadas a esta Controladoria-Geral, em
meio eletrônico através d<^F emails ‘"transparência.rr@gmai 1.com.
transparencia.rr@transparenciaj^Bov,br”. para a devida publicação no Portal
da Transparência do Podej>Kxccutivo Estadual de Roraima.
6. Remuncraçâtf^Servídorcs - Se a Unidade Orçamentária utiliza sistema
informatizado para a geração das informações, o mesmo deverá ser integrado o
sistema de remuneração do Portal da Transparência.
Colocamo-nos à disposição para esclarecimentos a quaisquer dúvidas entrar em contato
com a administradora do Portal da Transparência, Sheyla Rodrigues Neto Dias da Silva.
Atenciosamente,
VERISSIMO^ASSUNÇAO DE CARVALHO
Controlador-Geral do Estado
Controladoria-G eral do E sta d o
Av. Ville Roy, 5249 - São Pedro - Boa Vista - Roraima - C E P 69.306-665
Fones (0XX95) 2121-4812/4800-4806/2121-4816 - Fax (OXXSS) 2121-4809

