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Prezado (a) Senhor (a), 	 En  

° I 	A par de nossos cumprimentos, tendo em vista o Oficio-Circular n°. 14/2009— 

N°J9I GAB, da Procuradoria-Geral do Estado, em anexo, no qual faz orientaçào no sentido que todos os 

—.---___J Oficios, defesas, recursos, e respostas, a serem encaminhados as Cortes de Contas do Estado e 

União, deverão ser previamente apresentadas ao Coordenador do Ni'icleo de Negocios 
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.Oficio-Circularn° 1412009-GAB 

Goiânia, 41 de novembro de 2009. 
AoExmo., Sr. 
Ernesto Guimarães Roller 
Secretaria da Seguranca Püblica 
Goiânia - GO 

Assunto: Orientacäo em defesas, recursos e repostas ao WE e TCU. 

Senhor Secretário, 

Tendo em vista as atribuicôes conferidas a Procuradoria-Geral do Estado, 

consoante o disposto no art. 132 da CF/1988, assim como no art. 3° da Lei Complementar 

Estadual n.° 58/2006, e corn o intuito de manter coerência na atuaço em procedimentos 

administrativos perante Tribunais de Contas, orienta-se a todos os agentes püblicos no 

sentido de que doravante, as respostas encaminhadas as Cortes de Contas do Estado ou da 

Uniäo, sejam elas oficios, defesas ou recursos em processos que tramitam naquelas esferas 

e que digam respeito a interesses pi:iblicos estaduais, deveräo serpreviamente apresentadas 

neste órgão, ao Coordenador do Nñcleo de Negócios Pib1icos, para avaliaçào. 

Ressalta-se que a apreciaçäo das pecas em questAo sera procedida de 

forma pronta e imediata, sendo a aprovaçäo conferida mediante simples assinatura e 

aposicAo da expresso "de acordo" pela Coordenaçao do Nücleo de Negócios Püblicos, 

portanto, sem qualquer prejuizo para o cumprimento do prazo estabelecido para a 

protocolizacào da resposta. 

Sem mais para o momento, renovo protestos de estima e consideracäo, 

colocando esta Procuradoria a disposicâo do interesse püblico que norteia a confeQçAo das 

acôes estatais, disponibilizando o telefone abaixo para maiores informaçOes. 
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