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ATA DE REUNIÃO 
 

Informações Gerais 

Data: 03/12/2021 Horário: 15h 

Local: Diretoria de 

Planejamento e Inovação-

DPI 

 

Participantes:  

Ana Flávia Ferreira Antunes - Coordenadora de Acompanhamento e Controle da 

Diretoria de Planejamento e Inovação  

Cristiano de Lucena Sarmento Vieira – Diretor da Divisão de Controle Financeiro de 

Contratos e Convênios 

Noêmia Marques Marega – Diretora da Divisão de Contabilidade, representante da 

Diretoria Financeira  

 

Objetivo da Reunião/Pauta 

Reunião com o objetivo de analisar os apontamentos feitos pelo Tribunal de 

Contas do Estado de Goiás – TCE referente aos itens de competência da Diretoria 

Financeira (Proad  202112000308020). 

Desenvolvimento da Reunião e Deliberações  

  Foi aberta a planilha com os apontamentos do TCE e foram analisados item a 

item: 

• Subitem 3.8.3 e 3.9.1 e 3.9.2: Existência de histórico das informações 

(pelo menos 3 anos) 
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Para este item, Cristiano e Noêmia informaram que foram casos pontuais que 

o sistema não reconheceu o arquivo correto e, portanto, não puxou o arquivo do 

documento para publicação, considerando que o sistema faz a varredura, de acordo 

com o nome do arquivo do documento. Nos casos das concessionárias, não são 

realizados contratos. Deliberação: O Diretor da Divisão de Controle Financeiro de 

Contratos e Convênios fará um levantamento dos últimos 3 anos, para verificar 

inconsistências e variáveis dos contratos, em especial das concessionárias. 

Analisará também os contratos que ainda estão sem o nome dos gestores no 

sistema. 

 

• 3.10.4: Cargo do beneficiário: 
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Erro do sistema SIEDOS que só inseria os nomes dos cargos efetivos e 

comissionados (os cedidos e colaboradores eventuais não estavam sendo 

publicados).  Já foi aberto chamado de nº 1554 para a empresa SIEDOS corrigir esta 

inconsistência (documento evento 4). 

 

• Subitem 3.6.3: Informações relacionadas a Restos a Pagar: 

 

 

Não houve entendimento sobre este item. Após a publicação do resultado do 

Prêmio, será solicita uma reunião com o TCE/GO para verificarmos o modelo ideal 

para que a Diretoria Financeira providencie as alterações. 

 

• Subitem 3.5: Previsão dos valores da receita: 
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Para este item, Noêmia acredita que o TCE não observou a aba QDD. 

Aguardaremos o resultado do recurso para analisar quais outras providências serão 

necessárias, bem como agendar uma reunião com o TCE/GO para tirarem dúvidas. 

 

• Dispensa e Inexigibilidade de Licitações: 

Com o intuito de atendermos o CNJ e o TCE/GO, em 2019 e 2010 foram 

disponibilizadas as informações no link https://www.tjgo.jus.br/index.php/licitacoes-

contratos-e-instrumentos-de-cooperacao/dispensa-e-inexigibilidade-de-licitacao , 

considerando a exigência da publicação do Ato de Autorização e Ratificação do 

Presidente e que o sistema SISCON não dispõe dessa “coluna”. Porém, para 

concentrar essas publicações na mesma página que os demais contratos, o servidor 

Cristiano verificará com a área técnica NTSA sobre a possibilidade de adicionar 

essas duas informações no referido sistema, para contemplar esse item por 

completo. 

• Atas aderidas pelo TJGO: 

Cristiano informou que não há fluxo definido para que essas informações 

cheguem até a Diretoria Financeira. Também teria que ser feito ajustes no sistema 

https://www.tjgo.jus.br/index.php/licitacoes-contratos-e-instrumentos-de-cooperacao/dispensa-e-inexigibilidade-de-licitacao
https://www.tjgo.jus.br/index.php/licitacoes-contratos-e-instrumentos-de-cooperacao/dispensa-e-inexigibilidade-de-licitacao
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Siscon para constar essas publicações. Ana Flávia agendará uma reunião com a 

Diretoria-Geral para tratarem sobre esse item específico. Assim, definiram que nova 

reunião deverá ser realizada no início de janeiro para validarem todos os ajustes já 

realizados. 

 

 

Eu, Ana Flávia Ferreira Antunes, lavrei a presente ata, que lida e achada 

conforme segue assinada digitalmente por todos os participantes. 

 


