Ofício Circular / CGM nº 001/2021
Várzea Alegre-CE, 14 de janeiro 2021.
Assunto: Envio de Documentos da Controladoria Geral
Prezados (as) Senhores (as),
Considerando que sustentabilidade é um tema muito discutido pela sociedade
mundial e ela implica na adoção de modelos de gestão que privilegiem práticas de
responsabilidade social, respeitando ao mesmo tempo, a qualidade de vida das pessoas
e a necessidade de se preservar os recursos naturais e o meio ambiente;
Considerando a necessidade de uma mudança cultural na aplicação de práticas
gerenciais para acompanhar os ideais de sustentabilidade, interligando-os aos avanços
tecnológicos;
Considerando a necessidade de modernização do sistema de comunicação e
diálogo entre as unidades, assim como a racionalização dos serviços e a facilidade de
arquivamento virtual de mensagens eletrônicas;
Considerando que a substituição do documento em papel pelo digital, além de
ser uma solução racional e moderna, preserva o meio ambiente e traz sensível economia
financeira ao órgão;
Considerando que o e-mail está cada vez mais se tornando uma forma de
comunicação respeitada, válida e oficial, devido ao seu baixo custo e celeridade;
Informamos que esta Controladoria encaminhará documentos por meio do e
mail institucional (controladoria@varzeaalegre.ce.gov.br).
Diante disso, solicitamos os préstimos que Vossa Senhoria para indicar no prazo
de 05 dias:
a) E-mail(s) institucional(is) desse órgão;
b) Nome completo do servidor (es) responsável(is) pelo acompanhamento do
e-mail indicado.
No caso de existir apenas um servidor encarregado, e esse venha a requerer
férias, licenças e/ ou afastamentos previstos em lei, informar para esta Controladoria o
nome de quem o substituirá na tarefa.
Oportunamente, informamos que as Circulares emitidas pela Unidade Central
de Controle Interno estão sendo divulgadas no Site Oficial da Prefeitura e no Portal da
Transparência.
Atenciosamente,
FRANCISCO BATISTA DE MORAIS JÚNIOR
Controlador Geral do Município
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