SECRETARIA

Oficio Circular

ESTADO DO ACRE
DE ESTADO PA GeSTÃO ADMINISTRATIVA

nO 14/2014/SGA/GABIN

- (ADA 06-14-0009598)

Rio Branco, '10 de julho de 2014,

Aos Senhores
Secr~tário (a), Presidente, Diretor (a) Geral, Superir1tandente,

c/c Ao Excelentíssimo Senhor Governsdor
Assunto: Sistema GRP,

Senhor (a) Secretário

(a), Presidente,

Diretor {a) Geral, Superintendente,

'1.
Referimo-nos
à implantação do SistemEl GRP, conforme Decreto n° 6.412,
26.09.2013, regulamentadç pela IN 001, de 24.04.2014, da qual depende a continuidade
recebimento dos recursos do OPL, necessários à modernização do Estado.

2.

Levando-se

em conta as dificuldades

3.

A titulo de colaboraçêo, sugerimos o seguinte:

de
do

nos apresentam a cada dia, originadas I',d
área tecnológica
(acesso a rede), contábil (classificação
da despeGa), de sísterrl'.
(cadastramento e catálogo), bem como as deficiências gerenciais existentes rl£1 origem, a
Comissão constitulda pelo Decreto n° 7,251> de 28.03,2014,
recomenda ao::> dirigentes de
Secretarias e Entidades a adoção de urgentes medidas para desenvolvimento das ações no
êmbito de suas unidades, para superar os entraves ora impeditivos do bom andamento das
atividades do Sistema.
ql.16

a. indicar no âmbito de sua Uniclad~ Administrativa servidor e substituto, conhecedores das
regras de negócio, das atividades de gestão das compras e do sistema GRP, para
atuarem corno multiplicadores e responsáveis pela gestão do sistema que, em nome 00
titular do órgão ou entidade, será a referência de contato com todos os demais
envolvidos, especialmente com a SEPLANIDMA, SGAlSElIC e a SEFAZ/OICONGE;
b. designar ü servidor responsável pela respectiva TI para o acompanhamento
da
disponibilidade operacional do Sistema e identificar os entraves ligados a rede e a
internet, para encaminhamento formal à SEPLAN/DTIC, para a devida solução;
c. 'agendar a capacitação dos servidores de que tratam as alíneas "a" e "b", com
treinamento e informações sobre as normas e as ferramentas próprias do Sistema GRP;

e
d. cormlAicar formalmente outros fatores que eventualmente
estejam
procedimentos necessários ao bom andame'nto dessas atividades.
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4.
Solicitamos que as indicações dos servidores de que tratam as allneas "a" e "b" sejam
feitas até o dia 16 deste mês(quarta~feira), por intermédio do emai!: gabinete.sga@ac.gov.br.
podendo ser tirado quaisquer dúvidas pelo telefone 3215~4612/ e 3215~2543.

5.
Ressaltamos que o não cumprimento das metas pactuadas com o 8 nco Mundiéll
implicará na inadimplência do Poder Executivo Estadual, ficando impossibilitado de contratar
futuras operações de crédito.

"

6.
Por fim, evidenciado o dano ao erário por falta de observânci~ às ações recomendadas,
serão os responsáveis acionados com medidas administrativas ou judiciais cabíveis.

tIi.

Atenciosamente.

I.

Flora Val!adares Coelho
Secretária de Estado da Gestão Administrativa

Presidente da Comissão
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Márcio Veris's!m6./ "
Secretário 'ele Estado de-pranejamento
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Flora ~ . adar
Coelho
Secretária de Esfado da Fazenda

