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CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
Controladoria Regional da União no Estado do Rondônia
Avenida Calama, nº 3.775 - Bairro Embratel, Porto Velho/RO, CEP 76820-781
Telefone: (69) 2181-8251 - - www.cgu.gov.br

OFÍCIO CIRCULAR Nº 38/2021/PROT-RO/RONDÔNIA-CGU
Porto Velho - RO, 14 de abril de 2021.

A Sua Senhoria o(a) Senhor(a)
PREFEITO(A) MUNICIPAL

Assunto: Divulgação de encartes/banners de conscientização.
Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 00220.100032/2021-52.

Senhor(a) Prefeito(a),
1.
Com os nossos cumprimentos, esta Controladoria externa seus sentimentos de solidariedade aos gestores e
servidores vítimas da COVID-19 e a seus familiares. Desde que foi declarado o quadro de pandemia do novo
coronavírus, temos acompanhado com apreensão o avanço do número de casos da doença, que já tirou a vida de
milhares de brasileiros, entre estes, muitos de nossos parentes e amigos tão preciosos.
2.
Diante de um cenário tão delicado e para auxiliar na superação dos desafios que se apresentam, como é do
conhecimento, a União tem realizado o pagamento do auxílio emergencial.
3.
Assim, com a finalidade de contribuir para a boa aplicação do recurso público e para o esclarecimento
quanto aos cidadãos que TÊM ou NÃO direito ao recebimento do respectivo auxílio, esta CGU Regional Rondônia
desenvolveu encartes/banners de conscientização (em anexo), para os quais solicitamos vosso especial apoio na ampla
divulgação entre os diversos órgãos e setores do Governo Municipal, entre eles: Ouvidorias, Ouvidorias Específicas da
área da Saúde, Controladorias, e suas Secretarias, além da utilização das redes sociais ‘WhatsApp’, ‘facebook’ e
‘Instragram’ e outros mecanismos de divulgação oficial (homepage do ente público) .
4.
necessários.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para prestarmos os esclarecimentos que se fizerem

Atenciosamente,

MIGUEL MAURÍCIO KURILO
Superintendente da CGU-R/RO
Documento assinado eletronicamente por MIGUEL MAURICIO KURILO, Superintendente da Controladoria Regional da
União no Estado de Rondônia, em 14/04/2021, às 10:54, conforme horário oﬁcial de Brasília, com fundamento no art.
6º, §1º, do Decreto nº 8.539, de 08 de outubro de 2015.
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A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cgu.gov.br/conferir informando o

código verificador 1908082 e o código CRC DDC386FE
Referência: Caso responda este O cio, indicar expressamente o Processo nº 00220.100032/2021-52
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