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Excelentíssimo Senhor Conselheiro ReLator,

Apresentamos o Rel-atório elaborado pela DCG
Dj-retoria de contas do Governador, onde se destaca a análise
do Balanço GeraL do Estado, com enfoque especial ao resul-tado
orçamentário, aos percentuaj-s de aplicação no ensino e na
saúde, às despesas com pessoal, à evolução da divida e aos
pagamentos de precatórios.

Assim, de forma muito bem tratada, foram
real-izados diversos trabalhos, incl-usive com o apoio das
Diretorias de Fiscalização e unidades RegJ-onais, engrobando
verj-ficações e anárises em todas as regiões do Estado, com
ênfase nos programas e ações governamentaj_s.

A Diretoria de Contas do Governador dedicou-se,
ao aperfeiçoamento dos trabalhos de fiscalização

Com relação ao acompanhamento orçamentário e
destacamos o acompanhamento e as anál_ises

às recei-tas estaduais ao acompanhamento da Divida

Relat j-vamente aos precatórios, a f iscal_ização
verificou que os val-ores foram corretamente repassados e o
Tribunal- de Justiça utilizou R$ R$ 2.060 .924.025, gj (dois
bil-hões, sessenta milhões, oitocentos e vinte e quatro mil,
vinte e cj-nco reais e noventa e sete centavos) para pagamentos
de precatórios.

Com relação à anál_ise
Fiscal-ização aponta o que segue:

dos dados apresentados, a
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trata-se de quadro resumo, para ores informaÇões, incLusive quanto aos criutili.zados, consultax o tópico especlfico do Retatório
Os itens Despesa com pessoal, Ensino e Sarlde têm os percentuais caLculados em relação àreceita, conforme normas vigentes.
*o percentual de aplicação na Saúde
explicado no item próprio do reLatório.
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está sendo apresentado com dois lndices, conforme
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