Ofício nº 004/2018 – ETG
Goiânia, 05 de novembro de 2018.
Aos senhores
Afrânio Cotrim Júnior e José Carlos Siqueira
Coordenadores da Equipe de Transição de Governo
Nesta

Assunto: Solicitação de informações

Prezados Senhores

Com a publicação do Decreto nº 9.346, em 1º de novembro último, revogando o Art.
45 do Decreto nº 9.143, de 22 de Janeiro de 2018, que determinava que as despesas com
pessoal e encargos sociais, oriundas das folhas de pagamento, fossem empenhadas e
liquidadas dentro do respectivo mês de competência, uma onda de preocupação atingiu, não
só os servidores públicos estaduais e familiares, mas a sociedade goiana como um todo, pois a
possibilidade de não pagamento dentro do cronograma habitual abalaria o espírito natalino
com consequências na economia, em especial a de Goiânia e região metropolitana.
Apenas como forma de exemplificar o dano causado por tal medida, estima-se que as
remunerações recebidas pelo conjunto de servidores públicos estaduais representam 15,7% de
todo o conjunto de remunerações dos trabalhadores goianos, cerca de 6,5% do PIB. A
hipótese do não pagamento, apenas de dois meses, causaria um impacto do PIB anual em
1,1%, o que representaria mais de R$ 2 bilhões. Considerando que boa parte das
remunerações destina-se ao consumo de bens e serviços, teríamos forte impacto na
arrecadação de impostos em 2019, com consequências nefastas no campo econômico-político
e social.
Apesar de tal possibilidade já ter sido refutada pelo Excelentíssimo Senhor
Governador José Eliton, em nota publicada no dia 02 de novembro, solicitamos informações
adicionais para projetarmos, com maior precisão, cenários macroeconômicos para os
próximos meses:

1) Fluxo de caixa projetado pelo Tesouro Estadual para os próximos três meses,
evidenciando receitas, despesas, saldo anterior e saldo projetado;
2) Projeções das vinculações constitucionais com destaque para saúde, educação, cultura,
ciência e tecnologia;
3) Relação dos empenhos não pagos, evidenciando:
Número do Processo; Número do Empenho; Exercício; Unidade Orçamentária;
Beneficiário; Natureza de Despesa; Fonte de Recurso; Classificação
Orçamentária; Saldo do Empenho; Saldo Liquidado; Saldo Pago e Saldo
Liquidado a Pagar.
4) Relação dos empenhos anulados nos últimos 60 dias, evidenciando:
Número do Processo; Número do Empenho; Exercício; Unidade Orçamentária;
Beneficiário; Natureza de Despesa; Fonte de Recurso; Classificação
Orçamentária; Data da Anulação; Justificativa; Saldo Empenho; Saldo
Liquidado e Valor Anulado.
5) Cronograma de pagamento das despesas liquidadas e não pagas;
6) Despesas em processo de licitação/contratação, evidenciando:
Número do processo; Numero da PDF; Natureza de despesa e Valor previsto.
Solicitamos que as informações sejam encaminhadas em formato digital, Excel ou
CSV separado por vírgulas.
Sem mais para o momento, agrademos antecipadamente,

Wilder Pedro de Moraes
Coordenador da Equipe de Transição do Governo Eleito

